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INTRODUÇÃO AO CAMPO DA PINTURA 
DE GILDA VOGT 

GAUDÊNCIO FIDELIS 
Diretor do MARGS | Doutor em História da Arte 

Por muitos anos, a obra de Gilda Vogt tem mantido uma consistência que é admirável e excepcional- 

mente intensa. Poucos são os artistas de sua geração dedicados à pintura que produzem com tamanho 

comprometimento em relação às questões que procuram desenvolver. Quando olhamos para a obra de 

Gilda como um todo, vemos a intensidade do comprometimento da artista com o trabalho, permeado 

ainda pelo constante questionamento diante do universo da arte e do mundo que a rodeia. Quando 

nós, profissionais engajados em projetos de inclusão por meio da história da arte, “descobrimos” a obra 

de artistas mulheres ou de outros artistas que até então não haviam recebido a atenção merecida, como 

devemos julgar ou interpretar suas obras? De acordo com os parâmetros conhecidos e comumente 

utilizados pela história da arte canônica? Em sintonia com tradições artísticas já existentes e que, no 

mais das vezes, fazem com que tentemos mirar as obras dos artistas cuja obra ainda não é reconhecida 

naquela com uma feição pública já inscrita na tradição? Ou através de alternativas capazes de intro- 

duzir uma interpretação adequada, demandada pela obra conforme sua especificidade cultural e sua 

inclinação artística? E, ainda assim, estamos apenas reproduzindo modelos ultrapassados, ou intro- 

duzindo novas perspectivas de leitura capazes de ultrapassar os limitadores políticos e ideológicos que 

cercam a constituição de uma nova história da arte segundo uma predisposição de inclusão? Parece-me 

necessário responder a tais questões antes de prosseguir adiante na elaboração teórica acerca da obra 

de um artista, especialmente quando se trata de uma produção que demorou um tempo considerável 

para ganhar visibilidade adequada graças a um conjunto de ações expositivas e uma retrospectiva que 

proporcionasse finalmente a essa produção o devido grau de legibilidade. 

Portanto, cada vez que enfrentamos a realização de uma exposição nova, principalmente uma de 

caráter retrospectivo-monográfico, cuja intenção seja dar conta de décadas de produção de um artista, 

essas perguntas devem ser respondidas. Afinal, não haveria nada de novo em reinterpretar (porque é 

isso que as exposições fazem em grande parte) um corpo de produção sob a ótica desatualizada das 

prerrogativas canônicas de construção da história da arte. À produção da legibilidade da obra de um 

artista também precisa ser reavaliada, visto que muitas vezes contém insuficiências ou pontos cegos 

que precisam ser revistos e, por vezes, corrigidos. Contudo, não haveria sentido em fazê-lo, pois não 

estaríamos a propiciar possibilidades inovadoras para vermos essa produção sob uma ótica atualizada 

e com a clareza necessária que um processo de legibilidade exige. 

Assim, à medida que o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) engaja-se mais uma 

vez em propiciar uma exposição retrospectiva de um artista nesta gestão, é preciso reavaliar os proce- 

dimentos que nos levaram a estabelecer uma plataforma com o intuito de chamar a atenção para a 

contribuição que sua obra possa propiciar à arte brasileira. Podemos afirmar que a condução curatorial 

que orienta esta exposição situa a obra no campo da produção pictórica contemporânea brasileira à 
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luz das inovações artísticas que têm se sobressaido na arena pública, embora nem sempre aquilo que 

ganhou notoriedade pode ser considerado o melhor, mas, levando-se em conta o porquê e as circuns- 

tâncias nas quais uma ou outra obra, ou corpo de obras, recebeu determinado nível de visibilidade e 

legibilidade. Trata-se, portanto, de uma estratégia política de dar visibilidade àquela produção que, por 

razões diversas, havia permanecido na obscuridade, decorrente de mais um ponto cego na produção 

artística brasileira que frequentemente é negligenciada pela crítica ou pela historiografia. 

No caso da obra de Gilda Vogt, é indispensável que, ao refletir sobre a sua produção e estabele- 

cer possíveis plataformas de legibilidade para a mesma, seja levada em consideração a especificidade 

cultural da obra. Nesse caso, que especificidade seria essa? Quais seriam seus determinantes? E quais 

seriam as estratégias interpretativas capazes de dar conta da dimensão cultural e artística da obra que 

se mostre satisfatória? Trata-se de sua disposição de inclinar-se ao terreno da subjetividade do ambien- 

te doméstico, entendendo esse ambiente como aquele da rotina que não ganhou status heroico nos 

grandes temas da pintura canônica e, ao mesmo tempo, a utilização de procedimentos que tenham 

colaborado para imprimir ao trabalho determinada condição de invisibilidade. 

Assinalar o conjunto de fatores que têm relevância suficiente para expressar a necessidade de uma 

intervenção relevante no campo da obra, capaz de situá-la adequadamente em um novo patamar de 

legibilidade e interesse no universo da arte brasileira, não se mostra uma tarefa fácil, mesmo porque 

toda obra, se “interpretada” apropriadamente, transforma-se em um empreendimento de fato comple- 

xo. Entretanto, a resposta que talvez deva ser dada em relação aos determinantes que constroem uma 

estratégia interpretativa com vistas a produzir legibilidade é fundamental para que possamos redefinir 

o panorama de obras a serem consideradas na avaliação da condição histórica que relegou muitas delas 

à obscuridade. 

No caso da obra de Gilda, ainda se destaca a discrepância entre a qualidade da obra e o seu alcan- 

ce público, que merece consideração, e não somente a especificidade da obra, embora seja, em última 

análise, esta que estã em questão. Por vezes, a obra de Gilda resiste a seus intérpretes, principalmente 

quando nos referimos às pinturas do início de sua carreira, com seus retratos que parecem desafiar os 

gêneros e colocar seus retratados em situações de intensa subjetividade psicológica, mas em desacordo 

com essa mesma dimensão psicologizante. Em parte, tal resistência persiste porque a crítica e a histo- 

riografia presumem de imediato que retratos do cotidiano são motivos “menores” na história da arte 

e, por conseguinte, não são dignos de figurar entre os principais assuntos da historiografia artística. 

Se assim prosseguirmos, não avançaremos na inovação de exposições que pretendam reivindicar um 

lugar adequado para artistas cuja produção ainda esteja situada à margem do reconhecimento mais 

amplo de sua obra. Transformada assim em uma possibilidade única de articular um espaço de redi- 

mensionamento da experiência da legibilidade e da construção da recepção da obra, a realização de 

uma retrospectiva oferece a oportunidade única de rever a obra de um artista em sua essência, a partir 

da avaliação conceitual da obra, sob a luz das estratégias interpretativas. 

Ao perseguirmos as diversas tentativas de produzir adequada legibilidade para a produção da 

artista, poderemos assegurar um processo de dinamização das exposições museológicas apenas na 

medida em que lhes garantimos um considerável volume de produção de conhecimento através delas. 

Esse “talvez” é um dos mais importantes fatores a serem perseguidos pela realização de uma exposição 

retrospectiva que tenha por objetivo garantir legibilidade à produção de um artista em seu conjunto. 

Temos, assim, a possibilidade de inovar em relação ao processo museológico em seu papel de efetiva- 

mente produzir um campo interpretativo em que a legibilidade é o objetivo último a ser perseguido. A 

obra de Gilda Vogt ganha finalmente um status capaz de elevá-la ao patamar de artisticidade que lhe é 

justa. Somado a isso, a exposição vem assinalar a importância da contribuição da obra da artista para 

a arte brasileira - contribuição que ainda está para ser mensurada adequadamente e para a qual esta 

retrospectiva representa um passo significativo. 
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AN INTRODUCTION TO GILDA VOGT'S 
FIELD OF PAINTING 

GAUDÊNCIO FIDELIS 

Director of MARGS | Ph.D in Art History 

For many years, the work of Gilda Vogt has had an admirable and exceptionally intense consistency. Few are 

the artists of her generation dedicated to painting who do so with such commitment to the issues they seek to 

explore. When we look at Gilda's work as a whole, we see the intensity of an artists commitment to her work, 

permeated by a constant questioning of the artistic universe and the world around her. When we, professionals 

involved in projects of inclusion through History of Art, “discover” the work of female artists or of other art- 

ists who had hirherto not been given the attention they deserve, how should we judge or interpret their work? 

According to well-known parameters commonly used by the Art History canon? Attuned to existing artistic 

traditions, which most of the time make us attempt to see the work of artists whose work has not yet been 

recognised by the canon through a feature already inscribed in the traditions? Or through alternatives able 

to introduce an adequate interpretation, required by the work according to its cultural specificity and artistic 

inclination? And, if so, are we only repeating outdated models, or introducing new reading perspectives able to 

overcome the political and ideological limiting factors that surround the constitution of a new History of Art 

with a predisposition to inclusion? Ir seems to me thar such questions must be answered before proceeding to 

the theoretical analysis of an artist's work, especially when we are dealing with a production thar took consider- 

ably long to gain adequate visibility, and did so thanks to a number of exhibitions and a retrospective thar has 

finally provided its due degree of legibility. 

Therefore, every time we are faced with organizing a new exhibition, especially one of a retrospec- 

tive-monographic nature, whose intention is to portray decades of an artist's production, these questions must 

be answered. After all, there is nothing new in re-interpreting (because that is what exhibitions mostly do) a 

body of work through the ourdated lens of the canonical construction prerogatives of Art History. The creation 

of legibility of an author's work also needs to be re-assessed, given that often there are insufficiencies and blind 

spots thar need to be reviewed and sometimes corrected. However, there would be no sense in doing so, as we 

would not be providing innovative possibilities for viewing the work from an up-to-date point of view and with 

the necessary clarity that the process of creating legibiliry demands. 

Consequently, as the Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) becomes involved once again with 

a rerrospective exhibition ofan artist during this administration, we must re-assess the procedures thar have led 

us to establish a platform that aims to draw attention to the contriburion that Gilda's work can provide to Bra- 

zilian art. One could say that the curatorial strategy that guides this exhibition situates the work in the field of 

contemporary Brazilian pictorial production, in the light of innovations thar have stood out in the public arena. 

That which gains notoriety cannot always be considered to be the best, but why it is so and the circumstances 

through which one work or another, or a body of work, gains a certain degree of legibility or notoriety must 

be taken into consideration. Therefore, it is a political strategy to give legibility to the production in question, 

which, for various reasons had remained in obscurity because of yet another blind spot in Brazilian artistic 

production, frequently neglecred by the critics or by historiography. 
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In the case ofthe work of Gilda Vogt, when one reflects on ir and establishes possible plarforms of legibil- 

ity for it, taking the work's cultural specificity into account is indispensable. What would the specificity be in 

this case? What might its determinants be? And what would be satisfactory interpretarive strategies thar could 

explain the work's cultural and artistic dimensions? It is a matter of these strategies being able to lean into the 

subjecrivity of the domestic environment, seeing it as the environment pertaining to the daily life thar did not 

achieve heroic status in the great themes of canonical painting and, at the same time, of using procedures that 

may have contributed to imprint a certain condition of invisibility into the work. 

To highlight the set of factors of sufficient relevance to call for the need for an intervention in the work's 

held, capable of adequately situating it at a new level of legibility and interest in the universe of Brazilian art, is 

no easy task, not least because when “interpreted” appropriately, every work becomes a truly complex undertak- 

ing. However, the answer that perhaps should be given regarding the determinants that build an interpretative 

strategy aiming to guarantee legibility is vital for us to be able to redefine the panorama of works to be consid- 

ered when evaluating the historical condition that relegated many of them to obscurity. 

In the case of Gilda's work the discrepancy between the quality of her work and its public reach stands 

out, which must be considered, rather than just the work's specificity, although thar is ultimately what is in 

question. Sometimes, Gilda's work resists interpretation, especially when one refers to the paintings of the 

beginning of her career. Those portraits seemed to defy genre and placed the subjects portrayed in situations 

of intense psychological subjectivity, bur in disagreement with this same psychologizing dimension. Resis- 

tance persists partly because criticism and historiography immediately assume that portraits of daily life are 

“lesser” motives in history of art, and therefore not worthy of featuring among the main topics of artistic histo- 

riography. If we follow rhis line of thought, we will not innovate in exhibitions that aim to claim an appropriate 

space for artists whose production is still situated on the periphery of greater recognition. Thus transformed into 

a unique possibility for creating a space for re-thinking the experience of legibility and for building the work's 

reception, the organization of a retrospective offers a unique opportunity to review the work in its essence, 

through lts conceptual evaluation, in the light of interpretative strategies. 

By making several artempts at creating adequate legibility for an artist's production, we can guarantee a 

process of rendering museum exhibitions more dynamic, bur maybe only to the extent that we guarantee a con- 

siderable amount of knowledge production through them. This “maybe” is one of the most important factors to 

be aimed at when holding a retrospective exhibirion thar has guarantecing artist legibiliry as its role. Thus, we 

have the possibility of innovating the role the museological process plays in actualhy producing an interpretative 

field in which legibility is the ultimate goal pursued. The work of Gilda Vogt is finally gaining a status able to 

raise it to the level ofartistry that it deserves. Furthermore, the exhibition highlights the importance of her con- 

tribution to Brazilian art— a contribution that is yet to be adequately measured and for which this retrospective 

represents a significant step forward. 
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  RETRATOS, AUTORRETRATOS E O ESPELHAMENTO 
DA FARSA SOCIAL NA PINTURA DE GILDA VOGT 

Inúmeras artistas mulheres incorreram em recursos do retrato como forma de re- 

presentar o outro, por vezes de maneira crua e transparente. Para algumas dessas 

artistas, esse outro se tornaria uma reafirmação de si mesmas; para outras, um eu dis- 

sociado, como uma estratégia de sobrevivência em um mundo patriarcal que tomara 

de assalto a própria identidade de suas individualidades. Esse eu dissociado, então, 

tomado como externo ao próprio corpo, deslocado de si mesmo, encontraria alento 

no retrato como em um espelho, um corpo fora de si, mas reconstituído através da 

pintura e de sua imagem representada. À artista Gilda Vogt vem realizando inúme- 

ros retratos em aquarelas, desenhos e pinturas, formando uma verdadeira população 

de retratados. Essa família de tipos possibilitou que as mazelas desses indivíduos 

(ou mesmo sua existência rotineira), uma vez transformadas em pinturas, gerassem 

sentido ao atribuir algum significado às suas vidas. 

Se, para as artistas mulheres, a possibilidade de realizar retratos e construir 

uma carreira artística graças à pintura constitui um campo de batalha, para a maio- 

ria dos artistas homens o gênero de pintura do retrato muitas vezes serviu, pura e 

simplesmente, para reafirmar a genialidade do sujeito artista diante do mundo.! Para 

as artistas mulheres, a prática do retrato assumiu caracteristicas por vezes dramáti- 

cas, símbolo da fragilidade psicológica e social do mundo em que tais artistas en- 

contraram-se produzindo suas obras. Como se não bastasse, a história encarregou-se 

de sustentar uma permanente dificuldade de gerar adequadas interpretações dessas 

pinturas, na medida em que elas se viram ausentes da consagrada regra canônica 

que as constituiu a partir do fato que um gênio as teria produzido,? assim como das 

plataformas conceituais e ideológicas sobre as quais com frequência são interpretadas 

as investidas pictóricas dos artistas do sexo masculino. 

  

1. Um retrato pintado por um artista do sexo masculino é sempre relevante, mesmo que o gênero do 

retrato esteja em segundo lugar na hierarquia dos gêneros artísticos, até mesmo atrás da paisagem. Já um 

retrato feito por uma artista mulher é quase sempre visto com certa suspeita. 

2. Refiro-me, nesse caso, à ideia de que os fundamentos canônicos projetaram a experiência artística na 

ideia de que as obras canônicas foram feitas por homens artistas, geniais, principalmente aqueles que, 

por razões diversas, foram capazes de fazer escola e originar discipulos, mesmo que suas obras não fossem 

em muitos casos tão relevantes ou de fato geniais. 
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Quando se fala de retratos, o problema é exacerbado, visto que eles preconizam 

a condição per se do artista genial, cujo toque sobre a tela adquire poderes mágicos 

quando se trata de representar um indivíduo, ou a si mesmo, como retratado. Para as 

artistas mulheres, contudo, seus retratos (e, por vezes, suas obras) nunca receberam 

a devida valorização, exceto nos casos em que adquiriam uma conformação políti- 

ca e crítica; caso contrário, estes tendem a ser enquadrados em uma generalização 

doméstica, onde tudo o que é pintado é porque necessariamente faz parte daquele 

típico ambiente tido como exclusivamente feminino. Tal dificuldade, que aparece na 

interpretação ou na própria realização da pintura, manifesta-se de diversas formas. 

No caso da pintura de Gilda, podemos considerar que a adoção de um procedimento 

de articulação da matéria pictórica (algo de que tanto se fala ao se escrever sobre pin- 

tura), que podemos avaliar na pintura da artista como sendo significativamente dife- 

rente da recorrente pintura brasileira estabelecida pela institucionalidade, mostra-se 

visível através da aparência de uma tinta rala e de uma opacidade que viria a tomar 

conta da superfície de suas telas mais recentes, principalmente depois dos anos 2000. 

Essa transparência, agindo como um deslocamento da materialidade para o 

significado na construção de seu valor simbólico, produz uma sensação de perda e 

fragmentação. Ou seja, as tintas e a diluição da matéria, ou até mesmo sua ausência, 

não são mais decorrência da lógica construtiva do trabalho e do resultado da ma- 

téria, mas a configuração da experiência do campo simbólico em sua manifestação 

mais direta e crua, agora materializada na pintura de modo objetivo. Essa turvação 

da imagem expressa uma deformação do campo social que teria dificuldade em 

perceber a dimensão cultural e artística da experiência da obra, resultando em uma 

parcial cegueira teórica e crítica sobre a produção, traduzida, em última análise, em 

sua recepção e legibilidade. O caráter reincidente dessa névoa demonstra que ela 

constitui um caráter filtrante quando se trata de vislumbrar a realidade brasileira que 

se mostra presente no cotidiano. Os mecanismos que a definem como especificidade 

são agora transmitidos através dos procedimentos e para a construção de uma base 

sociológica para a pintura, não sendo mais simplesmente uma manifestação deles. 

Em algumas dessas pinturas de Gilda Vogt, podemos inclusive vislumbrar o re- 

trato de mulheres que produziram arte durante determinado período de suas vidas e 

ressurgiram, em parte, com um passado não realizado ao exonerarem-se do processo 

artístico, passando a atividades consideradas então esquisitas e alternativas, mas nem 

por isso inócuas, depois do abandono da vida artística. A falta de apoio institucional 

faz com que um grande número de mulheres artistas deixe de produzir após consoli- 

dar uma formação artística e passe a dedicar-se a outra profissão ou à vida doméstica, 

seja ela voltada para as tarefas mais cotidianas ou para uma “profissionalização” das 

lides caseiras. 

A produtividade explicitada por Lacan, quando demonstrou que o quadro re- 

torna o olhar, encontra plena realização na pintura de Gilda Vogt, uma vez que mui- 

tas dessas figuras femininas que aparecem nesses retratos estão também a retornar o 

olhar para o espectador. Cabe salientar aqui que boa parte da pintura que obteve ca- 
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1.GILDA VOGT 
Meu Irmão, 1997 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150x 150 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

nonização na arte brasileira foi aquela que permitiu um “atolamento” do olhar, sem 

nunca retorná-lo. No emaranhado da matéria pictórica, o olhar mergulha em um 

lodaçal, ao contrário das pinturas de Gilda, as quais são tão ralas que, por vezes, é 

possível ver a superfície da tela ou o branco sobre ela pintado. O espaço, tal como foi 

definido na produção de Gilda, passou a contabilizar uma geografia da experiência 

desses indivíduos retratados: suas trajetórias, seus testemunhos, o que estes deixaram 

para o mundo em que viveram e como viveram ou ainda vivem. 

Há um forte caráter feminista nessas obras, em grande parte porque elas con- 

tabilizam o outro como protagonista de uma narrativa, em vez de abordá-lo apenas 

como coadjuvante. Embora nunca tenha se tocado no assunto quando da interpreta- 

ção da produção da artista, como se este fosse um tabu epistemológico, esse caráter 

feminista acaba por redimensioná-la a um patamar de diferenciação em relação à 

maior parte da produção das artistas de sua geração. Observamos, de fato, diversos 

desses tabus ao longo da história da arte brasileira. Esse conjunto de “assuntos sen- 

síveis” demarca um plano do conservadorismo que muitas vezes ainda suprime um 

vasto conjunto de obras das questões e, por consequência, das abordagens mais po- 

litizadas, visto que parte da produção atual está caracterizada hoje por sua excessiva 

instrumentalização e por seu pragmatismo formal. Por outro lado, se é verdade que 

inúmeras obras da produção atual tomaram para si a disposição de expor os inters- 

tícios da política de gênero, ainda temos poucas obras no Brasil que tratem direta- 

mente dessas questões, e sua dimensão política torna-se subsumida no emaranhado 

de problemas estéticos que o vasto campo da arte contemporânea tem abordado, 

principalmente à luz das novas investigações da arte que questionam o aparato que 

sedimenta o trabalho artístico e aquele que o coloca em circulação. 

As obras de Gilda, mergulhadas em um processo regressivo que sinaliza para o 

mito do eterno retorno, demonstram uma proposital demora de se alimentar das for- 

mas “atualizadas” do cotidiano da práxis artística; por outro lado, elas se investem de 

formas canônicas que por vezes transformam essas pinturas em motivo de irritação 

para aqueles que desejam que a pintura produza um impacto relevante no universo 

da visualidade contemporânea. Podemos dizer que há uma dupla via produtiva das 

questões feministas aqui em operação, visto que a artista acaba encontrando nelas 

uma estratégia de “pontos de fuga”, ou convergência, para onde a obra possa migrar, 

evitando, ao mesmo tempo, embates mais insidiosos com um fantasma do outro lado 

dessa equação: as projeções do cânone. 

Sendo assim, essas obras apresentam-se como sendo, de certo modo, timidas 

ou, melhor dizendo, propositadamente recolhidas. Elas se comportam invariavel- 

mente como formas discretas e desrespeitam a lógica da tradição pictórica do mo- 

dernismo para cá. Por isso mesmo, não se enquadram nas prerrogativas canônicas 

que subsidiam a pintura consagrada por determinada parcela da crítica brasileira, 

que busca ver nas resoluções de fatura uma finalização que lhe confira considerável 

densidade pictórica, por um lado, e uma grandiosidade heroica, por outro. Além 

disso, espera-se dela o impacto dos grandes gestos ou a estabilidade formal do bom 

acabamento, o que as pinturas de Gilda deixam, propositadamente, de oferecer. 

O recolhimento também se torna uma forma de resistência, e a vergonha, jun- 

tamente com uma timidez por vezes excessiva e compactuada, possibilita o estabele- 
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cimento de mecanismos de defesa que são, ao mesmo tempo, uma proteção a inter- 

venções canônicas no trabalho. Em sua abordagem investigativa da personalidade e 

da psicologia do retrato, o processo pictórico de Gilda causa inúmeros distúrbios no 

panorama da arte antipsiquiatria, se é que assim podemos chamar parte da produção 

brasileira que raramente exercita a introdução de elementos fora da alçada das for- 

mas canônicas e, ao contrário, mergulha nos desvios da norma, de modo a prevenir 

ao âmbito marginal da experiência artística um espaço na história dos desejos e da 

vontade artística. Podemos identificá-los como desejos ainda encobertos, mas cuja 

manifestação já se torna dificil de esconder embaixo das camadas de tinta, mesmo 

porque clas, vale lembrar, são consideravelmente ralas. 

A solução, por vezes, é disfarçada com sua névoa tropical, uma serração fria 

que o sol da manhã seria capaz de dissipar facilmente, como nas pinturas de colorido 

brilhante, mas a umidade contínua demonstrada pela tinta que simula essa névoa 

não permite sua secagem. Há também um pouco da estratégia feminista de cunho 

psicológico nessas pinturas, justamente pela incidência dessa neblina úmida que lhes 

encobre a superfície da tela. Ao criar uma sombra para a pintura, esse tratamento da 

superfície assegura-lhe uma condição de razoável discrição que a mantém distante 

das formas estabelecidas. Paulo Herkenhoff havia identificado também uma “umi- 

dade” na pintura de Guignard; a qual parece provir de uma especificidade da pin- 

celada aquosa que cria a impressão de superfície molhada. É também essa superfície 

que assegura à pintura de Guignard a condição moderna, antiacadêmica, que faz 

dela um caso único na arte brasileira. 

O retrato (e o autorretrato), na obra de Gilda, surge então como uma possibili- 

dade instrumental de articulação de um repertório de questões que a artista passou 

a desenvolver como forma de dar conta de uma série de preocupações desenvolvidas 
ao longo dos anos em sua produção. Podemos iniciar pela pintura Meu Irmão (1997) 

[Fig. 1], em que a artista retrata o irmão morto com suas influências orientais, ex- 

ploradas em outro texto publicado neste catálogo. À pintura foi realizada seis meses 

após a morte de João Vogt, a partir da memória visual gerada depois de tê-lo obser- 

vado no leito de hospital e em seu velório. A artista já havia pintado dois excepcio- 

nais retratos do irmão intitulados simplesmente João com os Micos (1971) [Fig. 2] e 

João Lendo (1971) [Fig. 3]. No primeiro, a figura aparece em um turbilhão de cores 

fauvistas que lhe imprimem um caráter quase abstrato e até mesmo óptico, em parte 

devido a introdução de um pós-cubismo que não chega a se filiar a um estilo, mas 

faz dele uma imitação intuitiva da organização pictórica do espaço. 

É difícil discernir as formas que ali se encontram, considerando o intrincado 

tracejado da pincelada que, por vezes, pode ser tida como quase cézanniana, dis- 

farçando continuamente um fundo turbulento que faz convergir todo o ambiente 

3. Paulo Herkenhoff, Arte Brasileira na Coleção Fadel: Da Inquictação do Moderno à Autonomia da Lin- 

guagem (Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Studio, 2002), 108. 

  
2. GILDA VOGT 

João com os Micos, 1971 

Acrilica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x80 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

  

3. GILDA VOGT 
João Lendo, 1971 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
70x 90 cem 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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4. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1971 

Óleo e pastel sobre tela | Oil and pastel on canvas 
50x 73cm 

Coleção | Collection Marilia e João Carlos Vogt 

Fotografia: Paulo Risi 

em direção à figura, oprimindo-a em meio ao espaço. Essa intensidade encontrada 

nas pinturas de retrato do artista francês caracteriza “o isolamento e seu receio, e 

estranhamento de seus sujeitos” Cézanne pintou inúmeros retratos de sua esposa 

que até hoje desafiam interpretações. Podemos dizer que ele comprimiu seus mo- 

delos com um entorno que organiza o espaço de modo que parecem ser mantidos 

sob controle, ou por vezes disfarça seu caráter intrínseco. Talvez o artista estives- 

se a acentuar determinados aspectos subjacentes de seus modelos. Além disso, ele 

nos proporcionou outro considerável avanço no campo da representação do retrato, 

rompendo com seu caráter de verossimilhança. Ao mesmo tempo em que suas pin- 

turas de retratos guardavam algumas características, eles suprimiam outras que lhes 

desviavam da aparência. 

No segundo retrato de Gilda, João Lendo, uma pintura horizontal, a figura 

retratada aparece repousando sobre a cama, reclinada para o lado do espectador. 

Traços rápidos e nervosos captaram perfeitamente os detalhes do motivo. O rosto 

e parte de uma das mãos receberam pinceladas de tinta vermelha, acentuando o 

caráter expressionista da figura e conferindo-lhe certo tom dramático. No fundo, 

um pequeno quadro-janela retrata uma cadeira levemente esboçada pela tinta rala. A 

imagem do livro, que a figura segura em sua mão enquanto o lê, mostra-se em vias 

de desaparecimento pela tinta aquosa com que foi pintada. 

Essas pinturas da artista contradizem diversas regras do gênero do retrato ao 

subverterem, por exemplo, a lógica do reconhecimento do retratado, que por vezes 

se desfaz em um emaranhado de formas e pinceladas cuja trama é tão intensa que 

perdemos a definição do semblante ou até mesmo do corpo diante do espaço. Uma 

das razões pela qual a pintura de gênero de retrato sofre com o reconhecimento ins- 

titucional é justamente devido à sua histórica necessidade de responder à semelhança 

do retratado, uma determinação que muitas vezes levou historiadores da arte a crer 

que não seria necessário algum potencial criativo para responder ao motivo, mas uni- 

camente o domínio da técnica. Assim, não é incomum que o retrato seja visto com 

significativo preconceito e tenha sido relegado continuamente à posição mais baixa 

da hierarquia dos gêneros artísticos, acima apenas da natureza-morta, inclusive, e 

abaixo da pintura histórica, que em parte sofreu de preconceito similar. Entretanto, 

se por um lado Gilda abdica da verossimilhança, por outro ela atribui às figuras que 

pinta um estado de reconhecimento que determina um considerável patamar de 

identificação com o motivo retratado, mas sem manter algum compromisso defini- 

tivo com o real. 

Por vezes, seus retratos também tomaram direções mais domésticas, como na 

ocasião em que Gilda pintou um retrato de sua irmã Monica tomando sol na varan- 

da da primeira residência da artista em São Paulo, onde também tinha seu ateliê. A 

atmosfera de intimidade atesta ainda uma imbricação da personalidade das duas, 

como uma identificação que ultrapassava a dimensão do retrato e ingressava no ter- 

4. Susan Sidlaukas, Cézannes Other: The Portraits of Hortence (Berkeley and London: University of 

California Press, 2009), 9. 

5. Ibidem, 7. 
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5. GILDA VOGT 
Jardim, 1972 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x 100 cm 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Felipe Bertarelhi 

6. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1972 

Óleo sobre tela | Oil on Canvas 
120 x 109 em 

Coleção | Collection Marilia e João Carlos Vogt 
Fotografia: Paulo Risi   

ritório da experiência interpessoal e psíquica do ambiente familiar. À pintura Sem 
título (1971) [Fig. 4] mostra uma varanda do apartamento, a mesma que a artista 

veio a retratar em outra pintura, Jardim (1972) [Fig. 5], onde aparecem tubos de 

tintas no lado inferior direito, um indício de que aquele é o lugar que a artista utiliza 
para trabalhar, tal como na pintura Sem título (1972) [Fig. 6]. A figura deitada entre 

as flores, com um fundo de uma paisagem vista na varanda, mostra-se em estado de 
verdadeiro deleite. Céu e montanha, e o Pico do Jaraguá, em São Paulo, aparecem 

na paisagem. A saudade que a irmã sentia do Rio de Janeiro foi expressa na pintura 

através da criação de um Rio imaginário ao fundo. Uma “praia paulista”, como diz 

a artista, um testemunho dessa espécie de contaminação cultural do Rio de Janeiro 

no universo dos arranha-céus e na turbulência do trânsito e de ausência do mar de 

São Paulo. 

É possível identificar também uma dimensão explanatória nas pinturas de 

Gilda Vogt, relacionada a uma possível tentativa de articular o sentido no âmbito 
da especificidade que redimensiona a tarefa da pintura como modo de intervir no 

campo do retrato e sua história de representação e verossimilhança. Esse processo da 

pintura - de certa forma aflitivo, na medida em que sempre ronda a práxis pictórica, 

e ao mesmo tempo recorrente na obra de algumas artistas mulheres que veem a ne- 

cessidade de indagar sobre a validade de seus desejos diante da arte - normalmente 
não ocorre na obra de artistas do sexo masculino, porque a afirmação desses artistas 

diante do mundo mostra-se inquestionável e estabelecida por uma série de mecanis- 

mos institucionais que lhes conferem uma dimensão segura e estabelecida na arena 

pública. Não é incomum, portanto, que um abismo eventualmente se abra em meio 

ao processo de realização da obra e sua visibilidade pública, e vejamos a constituição 
de vazios que se parecem mais com falhas produtivas do que com intenções explici- 

tadas da pintura. Na verdade, não há nada de ingênuo nessas pinturas de Gilda e sua 
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aparente indefinição ou incompletude formal é apenas uma manifestação reflexiva 

(espelhada nesse sentido) através da incongruência institucional que suas demarca- 

ções históricas assinalam. Por não almejar as formas canônicas, essas pinturas deslo- 

cam-se de um patamar de configuração visual que as caracterize como diferenciais 

em uma sequência de obras que demarcam o campo estabelecido da pintura contem- 

porânea brasileira e, por extensão, internacional. 

med 

Em uma pintura Sem título (1971) [Fig. 7], uma das mais povoadas de elemen- 

tos que a artista já realizou, vemos no centro da obra uma paleta de pintura, um mo- 

tivo que se mostra recorrente em suas obras ao longo de boa parte de sua trajetória. 

Nesse emaranhado de figuras, objetos e plantas, encontram-se diversos retratos que 

se confundem entre pessoas e imagens representadas, ou seja, os próprios desenhos, 

esboços e pinturas que a artista tinha nas paredes de seu pequeno estúdio localizado 

na Av. Brigadeiro Luís Antônio, em São Paulo. Um aquário com peixes, outro moti- 

vo recorrente, e uma coruja são retratados, assim como Monica, a irmã da artista, ao 

lado direito inferior do quadro. 

7. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1971 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
89,5 x 130 cm 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Felipe Bertarelli 

  

Nesse turbilhão de formas, linhas e cores, há pouco discernimento espacial, pois 

o ambiente confunde-se com aquele do caótico espaço social brasileiro, por vezes 

sem barreiras. Nesse sentido, observamos muito da experiência do mundo onde a 

artista vive e seu entorno social. Não podemos esperar da pintura de Gilda a organi- 

zação interna das formas estabelecidas, pois a artista aproxima-se, através da própria 

articulação das formas representadas, do campo da experiência social brasileira. Não 

podemos imaginar aqui uma pintura com a racionalidade e a “clareza” formal do alto 

Modernismo, cujos critérios de distinção material, conceitual e cognitiva tornaram- 

se impossíveis de ser seguidos e, por conseguinte, opressivos. 

Foram poucas as ocasiões em que o campo espacial da pintura de Gilda con- 

cebeu um universo organizado de acordo com as formas mais estáveis, formalmente 
falando, quando um plano foi introduzido para organizá-lo e dar-lhe algum alívio, 
como a mesa que aparece na pintura Natureza Morta (1971) [Fig. 8], hoje na coleção 

do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo (MAC-USP), na qual podemos 
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vislumbrar tal estabilidade. Em contraste com a placidez dessa natureza-morta, ve- 

em-se dois peixes enrolados sobre essa mesa coberta com uma toalha, ela mesma 

transformada pela tela crua, provocando uma ondulação no plano que parece estar 

ali justamente para proporcionar à pintura um campo de repouso para os objetos. 

A relva foi pintada pela parte de trás, como se encobrisse parte da beirada da mesa, 

criando uma teatralização do fundo. Figura e fundo confunde-se momentaneamen- 

te, causando-nos uma dúvida e convergindo para o território conceitual da pintura 

que lida com a equivalência entre o universo da arte e aquele da cultura, encontrando 

correspondência no espaço de exposições em que podemos considerar o espaço do 

quadro como aquele em contraste com um fundo (da parede) que lhe atribui sentido. 

Esse sentido é dado às vezes por destaque do universo real, às vezes por introduzi-lo 

no campo ficcional da arte, que o espaço da pintura tão bem representa. 

A obra de Gilda muitas vezes dialogou com o intrincado jogo da relação figura- 

-fundo, porém de maneira especialmente complexa. É como na pintura de motivos 

que vemos na obra Sem título (1971) [Fig. 9], em que duas caixas d'água dividem o 

plano do quadro, que inclui ainda um vaso feito com azulejos portugueses e xaxins 

com platycerium (planta popularmente conhecida como “chifre de veado”). Como 

seria possível construir uma pintura tão enigmática com elementos de tamanha sim- 

plicidade? Para quem não está familiarizado com tal motivo, a pintura adota lá pelas 

tantas uma forma abstrata, lembrando uma linha do horizonte que divide a tela 

como em uma paisagem, só para desfazê-la com uma série de artifícios padrão que 

cortam o campo da pintura longitudinalmente em uma estranha combinação de 

formas, manchas e figuras que são indistinguíveis à primeira vista, tornando a obra 

consideravelmente enigmática. À oscilação ocular provocada pelos elementos em pri- 

meiro e segundo planos possibilita que uma série de elementos pictóricos de que a 

pintura é feita transformem-na em um enigma. É precisamente esse caráter enigmáti- 

co que lhe assegura um lugar de dificuldade de decifração que nos proporciona e que 

conduz essa pintura para o universo das obras sem uma filiação específica. 

  

9. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1971 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
38 x 46 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

  

8. GILDA VOGT 

Natureza Morta, 1971 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
105x 105 em 

Acervo | Collection Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 

São Paulo (MAC-USP) 

Fotografia: Juan Guerra 
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10. GILDA VOGT 

Racha Mãe, 1971 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
19,ix27,1 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

Não é diferente com a pintura Racha Mãe (1971) [Fig. 10], em que a artista, 

partindo de suas observações da natureza, pintou a sombra da fenda de uma rocha 

que ela viu no Arraial do Cabo, na cidade de Cabo Frio. À referência é feita a uma 

figura/vagina e ao mito da mãe natureza como um dispositivo feminista que con- 

verge o assunto da pintura em direção a uma abordagem mais política do espaço 

imaculado da tela. Essa figura meio aterradora estende-se pelo meio da tela em dire- 

ção às suas extremidades com seus braços esticados como um monstro. Ela também 

lembra uma imagem do órgão sexual feminino, ao mesmo tempo em que o invoca, 

em sua aparente grandiosidade, especialmente quando se percebe a escala intimista 

da pintura. Essa pintura guarda um parentesco com a obra Abstração Negra (1924) 

da pintora Georgia O'Keeffe, em que uma imensa mancha escura é rompida por 

um filete de luz que lhe penetra o espaço e atrás do qual vemos uma claridade a lhe 

iluminar o horizonte. Uma rachadura é também uma abertura para o universo do 

desconhecido, do abismo que se encontra por trás e que nos sugere mergulhar nas 

profundezas da imaginação. 

Gilda transitou pela pintura do espaço da arte em obras em que retratou o inte- 

rior das salas de aula da Escola Brasil, como a pintura com título homônimo, Escola 

Brasil: (1972) [Fig. 11], uma rela de grandes dimensões em que a artista produz um 

detalhamento da rotina de trabalho do estúdio. No primeiro plano, aparece o mari- 

do da artista, Dudi Maia Rosa, retratando o artista Boi (Marília, São Paulo, 1944), e 

a própria artista pelo contorno do corpo, que aparece com a paleta na mão. O artista 

Carlos Fajardo, um dos professores artistas da Escola Brasil:, aparece de costas, sen- 

tado. Ao fundo, pequenina, a figura que interessava a artista era a de Jacqueline, uma 

modelo de origem inglesa, que também era aluna, sentada nua sobre a mesa. Para 

Gilda, posar sem roupas com aquela naturalidade era, antes de tudo, uma ousadia 

ainda distante do universo da artista. No quadro, aparecem também outros alunos, 

que são retratados trabalhando. Ironicamente, assim como em outras pinturas de 

Gilda, nesta o espaço da pintura adquire um sugestivo paralelo com determinados 

artifícios da grandiosidade das pinturas de gênero histórico, como 4 Primeira Missa 

no Brasil (1860) de Vitor Meirelles, do acervo do Museu Nacional de Belas Artes, não 

em relação à eloquência e à verossimilhança, nem mesmo ao conteúdo ideológico da 

propaganda histórica, mas no caos ondulatório que o olhar é obrigado a mergulhar 

para tentar distinguir as inúmeras situações que estão acontecendo simultaneamente 

naquele espaço e na dificuldade de decifrá-las em seu todo. À artista se sentia parte 

como uma jovem índia que aparece no quadro da primeira missa, perdida em meio 

àquele turbilhão de figuras, portugueses e nativos, que invoca de certa maneira o 

universo religioso que a artista vivenciou em sua educação da escola Nossa Senhora 

de Sion, no Rio de Janeiro, durante o curso primário e o ginásio, frequentada apenas 

por meninas e freiras naquela época. O aprendizado pelo convívio parece ser uma 

condição inescapável da vida. O aprendizado da arte - e, ainda mais, a pintura sobre 

o aprendizado da arte - constitui em grande parte um processo de imitação, como 

também já assinalou Thierry de Duve.é 

  

6. Thierry de Duve, Fazendo Escola (ow refazendo-a:), tradução de Alexânia Ripoll, revisão técnica de 

Gaudêncio Fidelis (Chapecó: Argos, 2012). 
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As duas pinturas tratam de um assunto comum, o ensinamento. O escritor Sil- 
viano Santiago lembra-nos que os índios brasileiros aprenderam por imitação: “a eles 
naturalmente foram dadas a conversão religiosa, já que, à distância, eles imitam os 

gestos dos cristãos durante o ritual divino da missa Católica. Imitação - um ato exclu- 

sivamente epidérmico, um mero reflexo do objeto em uma superfície de espelho, um 

ritual desprovido de palavras — é o argumento mais convincente de que o navegador 
que é capaz de enviar ao seu rei, a fim de provar a inocência dos índios"? Embora 

houvesse outras mulheres pintando em um contexto paralelo, a artista diz ter se visto 

na situação da modelo em meio àqueles homens e ao ambiente essencialmente mascu- 
lino da Escola Brasil:. Ainda assim, ela retrata o artista Dudi Maia Rosa empunhando 

o pincel, que também lhe serve de instrumento como pintora e que, de certo modo, 
determina a performatividade da pintura no âmbito espacial do retrato. 

Entretanto, sabemos que o pincel é empunhado pela artista durante a reali- 

zação da pintura, e aqui, na pintura Escola Brasil: como em uma metapintura, ela 
pinta uma figura masculina pintando com um pincel. Podemos indicar, assim, a 

existência de uma projeção do eu em direção à condição determinista da pintura, o 
que lhe atribui considerável inteligência crítica. Mas vemos aqui, igualmente, uma 

personificação da irrevogável condição da artista mulher diante do cavalete, histori- 

camente falando, ou nesse caso fora dele (metaforicamente), visto que a artista está 

do lado de cá da pintura e extrapola a escala da pintura convencional. 

  

7. Silviano Santiago, The Space In-Betiween: Essays on Latin American Culture, Ana Lúcia Gazzola (ed.) 

(Durham e London: Duke University Press, 2001), 28. 

8. Refiro-me, nesse caso, a uma convenção histórica de onde se originou a pintura e para longe da qual 

ela finalmente migrou. À ruptura fundamental surge com as experimentações pictóricas do expressio- 

nismo abstrato de Jackson Pollock, que não tem mais como referência a parede, isto é, a relação frontal/ 

paralela. Ela se realiza no piso do ateliê e as direções acima/abaixo, laterais direita/esquerda, não existem 

mais, uma vez que o artista trabalha por todos os lados da pintura. Rosalind Krauss tratou dessa questão 
com enorme clareza em seu texto Horizontality, no qual ela assinala o rompimento da pintura de Pollock 

com o paralelismo vertical, ou seja, em última análise, com o campo convencional da cultura. Yves-Alain 

Bois e Rosalind Krauss, Formieos: À Users Guide (New York: Zone Books, 1997), 93-103. 

VI. GILDA VOGT 

Escola Brasil, 1972 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
180x 299 cm 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Felipe Bertarelli 
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12. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 2004 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 

130x 170 em 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Paulo Risi 

À artista processou a cor de maneira surpreendente em um retrato do marido 

que realizou em 2004 [Fig. 12]. Essa cor fauvista permite-lhe um colorido ensolarado 

e afetivo, imiscuído de certo caráter antropofágico adotado pela artista nessa relação 

com o retratado, engolindo-o junto com o ambiente. Trata-se de uma pintura em que 

a aparente ingenuidade gera uma forte sensação de dimensão expressiva. Pode-se ver, 

nessa pintura, um dedo alaranjado, fálico, apropriado pela artista como pintora da 

cena, em uma espécie de performance projetiva, realizada aqui de forma mais liberal 

e desprendida. A obra pode ser considerada afiliada a um conjunto de pinturas mais 
“apaixonadas”, realizadas já entre 1971 e 1972, nas quais a artista deixa-se contami- 

nar pelo desejo de imersão da figura na paisagem ou na própria arte, metaforicamen- 

te falando. 

Em um aspecto mais biográfico de abordagem, podemos destacar que muitas 

vezes, na vivência artística entre a artista e o marido, ela expressou essa ligação ar- 

tístico-afetiva claramente visível nessa obra. Nesse retrato, realizado em Ilhabela, o 

artista Dudi Maia Rosa aparece realizando uma aquarela com uma caixa de tintas 

e pincéis apoiada sobre as pernas. Vale considerar aqui uma mudança que altera a 

percepção do artista diante do motivo. Ao contrário da pintura de cavalete, essas 

aquarelas que servem de referência à artista também são realizadas apoiando o papel 

sobre o colo, com a artista muitas vezes sentada, o que lhes atribui uma abordagem 

mais íntima do olhar. Mesmo que essa passagem para a pintura em acrílica tenha 

sido feita no cavalete do estúdio, porque derivada de uma aquarela, nessa relação há 

um mergulho, ainda que localizado, sobre toda a superfície, observando a mesma 

intensidade de luz e permitindo-lhe ser uma pintura assim mais “ensolarada”. 

  

Em outra pintura, vemos a figura da artista refletida em uma penteadeira, em 

um autorretrato denominado Sem título (1972) [Fig. 13], com objetos colocados em 

frente ao espelho, que parecem figuras animadas quando nele refletidos. É impor- 

tante observar essa figura articulada que aparece em frente ao espelho. Seus braços 

levantados, refletidos no espelho, assinalam um gesto que pode ser considerado uma 

ironia, um dispositivo de deboche da imagem que demonstra um comportamento 
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fantasmático, anímico, aparentemente um reflexo do inconsciente da personagem 

retratada, manifesto através da figura de madeira diante do espelho. Bonecos, espe- 

cialmente de madeira, têm uma história complexa na psicologia por adquirirem com 

frequência um estado de animação em sonhos e histórias infantis. Pinóquio é talvez 

o mais conhecido deles. A desobediência dessa figura diante do espelho nada mais é 

que a própria contrariedade da artista diante da mimetização da pintura em relação 

à realidade que nela é representada. 

Podemos caracterizar Pinóquio como uma história de metamorfose, da trans- 

formação do mundo dos objetos para o mundo animado. Em meio ao universo da 
pintura, as flores parecem estar ali apenas para disfarçar a estranha performatividade 

que ronda a pintura, enquanto uma figura (a artista nesse caso) mostra-se igualmente 

reflerida na moldura do espelho, seu rosto mostrando um ar enigmático e indiferente 

ao mundo que lhe parece fazer companhia. Parece ser esse mesmo rosto que vemos 

em seguida em outro autorretrato Sem título (1972) [Fig. 14], redimensionado agora 

no espaço do ateliê, onde a artista se vê representada e olhando diretamente para o 

espectador. O olhar mais direto e as pinceladas densas produzidas pela tinta a óleo 

conferem a essa obra uma característica determinante na compleição física que en- 

gendra ao lhe propiciar uma feição mais humana, considerando as características 

funcionais do retrato e sua intensidade psicológica que demonstra uma capacidade 

de representar o mundo em seus mais diversos aspectos. Essa pintura foi realizada 

com pouca tinta e a utilização de muita terebentina e óleo diluído. O rosto deixa 

transparecer um certo receio, que cria certa ambiguidade entre a afirmação do retrato 

e sua visível hesitação diante da direção que o olhar projeta para o espectador. 

Há algo da pintura de Frida Kahlo no Autorretrato (1974) [Fig. 15], em que a 

artista aparece novamente pintando, seu rosto com sobrancelhas carregadas e lábios 

voluptuosos, uma das poucas pinturas a óleo que realizou. À tinta sempre causou 

certa irritação à artista, sendo que posteriormente ela veio a abandoná-la, tendo-a 

utilizado apenas circunstancialmente. Aqui, a pintura produz de certo modo uma 

alienação do corpo da figura pela ausência das mãos, instrumento indispensável para 

a veiculação do gesto manual na realização da pintura. Embora seja um retrato da 

artista pintando, ele termina concentrando-se no olhar, talvez mais um sintoma de 

que o ofício da pintura seria disfarçado mais uma vez, ou seja, colocado em segundo 

plano como forma de retração da desenvoltura social de sua produção. Nessa pintura 

em tons mais escuros, com pinceladas carregadas, é possível apontar um mecanismo 

em que o olhar não converge em direção ao espectador, mas para alguém que olha 

para a artista enquanto ela pinta, o que podemos identificar pelo ligeiro desvio do 

olhar em direção à esquerda. 
À artista como modelo torna-se mais uma vez observada e objeto do olhar pas- 

sivo, em vez da desobediência ativa que este poderia engendrar. Entretanto, não há 

dúvida de que a figura da artista olha para alguém que está nos limites do quadro, 

e não fora dele. Tendo em vista que se trata de um autorretrato, cabe imaginar que 

estamos falando de um considerável engano da representação, pois a artista pinta não 

  

13.GILDA VOGT 
Sem título | Untitled, 1972 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
100x 100 em 
Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

  

14, GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1972 

Óleo sobre tela | Oil on canvas 
50 x 50 cm 

Coleção | Collection Marilia e João Carlos Vogt 

Fotografia: Paulo Risi 
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15. GILDA VOGT 

Autorretrato, 1974 

Óleo sobre tela | Oil on canvas 
100 x 100 cm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul Ado Malagoli [MARG5) 

Fotografia: Raul Holtz 

15. GILDA VOGT 

Auto-Retrato Grávida |, 1974 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 

33,2x23,9cm 
Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul Ado Malagoli [MARGS) 
Fotografia: Paulo Risi 

17. GILDA VOGT 

Auto-Retrato Grávida II, 1974 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 

33,2 x 23,9 cm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul Ado Malagoli (MARGS) 
Fotografia: Paulo Risi 

apenas a si mesma, mas também ao outro que se encontra em seu espaço de convi- 

vência. Trata-se de uma pintura voltada para a interioridade pessoal como modo de 

produzir uma alienação do universo à sua volta. Lembremos que autorretratos são 

antes formas de o retrato apresentar-se para o espectador. Sendo assim, essa pintu- 

ra desobedece consideravelmente à maneira de articular as normas da pintura do 

retratado que segue em grande parte as premissas consagradas pelas convenções da 

representação. À pintura acaba por revelar certa inadequação da figura em relação ao 

espaço, desconfortavelmente situada nos limites que lhe restaram a meio quadro para 

a direita da tela. 

A posição hierárquica do pintor (e raramente da pintora) diante da tela, que 

também contribui para demonstrar as limitações de gênero, apareceu algumas vezes 

em obras realizadas anteriormente pela artista, embora esta não seja essencialmente 

uma instância biográfica, ainda que ela tenha se pintado grávida diante do cavalete 

em uma série de aquarelas. Em alguns desses retratos, como Auto-Retrato Grávida 1 

e II (1974) [Fig. 16 e 17], respectivamente, ambas da coleção do Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul, e ainda em outra aquarela em que a figura da artista aparece ape- 

nas como uma silhueta diante de uma vidraça, como na obra Sem título (1974) [Fig. 

18], vemos uma singular caracterização da experiência do retrato em relação ao mais 

cotidiano dos motivos: a artista diante do cavalete e a sua imagem como o contorno 

de uma sombra. Ao produzi-las, a artista subverteu uma inclinação já consolidada 

pela história da arte que concebeu o artista do sexo masculino como uma autoridade 

diante do cavalete. 

Em 1975, Gilda realizou uma pintura intitulada Pombo no Lago [Fig. 19], hoje 

no acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, um complexo arranjo de mecanis- 

mos de espelhamento que torna essa obra difícil de decifrar. Somos acometidos de 
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uma vertigem quando tentamos entender o que está acontecendo com essas imagens. 

Vê-se uma árvore que aparece em um lado, entre a realidade refletida e aquela dos 

elementos que lá se encontram, como peixes e ninfeias, que mais parecem paletas de 

pintura e, em meio a tudo isso, um pombo repousando à beira de um lago. Nesse 

jogo de espelhos, não sabemos mais o que é realidade e o que é apenas proveniente 

do jogo narcísico de mirar o espelho d'água e a pintura que a reflete como um abismo 

pictórico sem fim. Esse mesmo espelhamento pode ser visto em um desenho a carvão 

Sem título (1975) [Fig. 20], que integra a coleção do Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul. Nele é difícil saber quem está refletido nessa sobreposição espelhada que são 

os diversos planos do desenho composto pela artista: o seu marido e um modelo que 

aparece representado na tela. Isso sem falar que este é um desenho realizado pela pró- 

pria Gilda, ou seja, trata-se em última análise do que podemos chamar aqui de um 

“para-autorretrato”, realizado posteriormente ao evento, como se fosse uma projeção 

da memória diante de um intrincado aparelho de reflexos. Esse “estar fora” condiz 

com um afastamento que corresponde ao desempenho de outro papel, possível de 

ser tomado como uma disposição simbólica dos diversificados papéis que a artista 

desempenha cotidianamente. 

Retratos sempre foram mecanismos de grande complexidade ao longo da his- 

tória da arte. Eles nos mostram inúmeras possibilidades de vislumbrar a dimensão 

política da pintura em sua estrutura de distinções de gênero artístico, assim como sua 

dimensão estética e inventiva. Na performatividade do retrato, observamos diversas 

manifestações que são instrumentais para compreendermos a experiência do artista 

no ateliê como um lócus fundacional da produção artística, o qual vem transfor- 

mando-se de um lugar da ciência no século 17 até a compleição pós-factory, depois 

que Andy Warhol transformou seu espaço de trabalho em um local de produção 

em série. Desde então, o estúdio parece estar permeado por certo grau de suspeita, 

especialmente se nele estiver uma artista mulher realizando pintura. Ao afirmar “Eu 

acho que todo o mundo deveria ser uma máquina”,? Warhol transformou definiti- 

vamente nossa percepção do estúdio do artista como um lugar de produção manual 

para aquele de reprodutibilidade técnica. De certa forma, isso rompeu com a con- 

cepção do estúdio como o topos do artista masculino genial que o habitava solitário e 

impregnou-o de assistentes como em uma fábrica, além, é claro, de imprimir à área 

de trabalho a produção em série. 

Não podemos esquecer que o estúdio foi habitado durante longo período de 

tempo por outros indivíduos além do artista, como seus assistentes, modelos, ami- 

gos € empregados, entre outros. Às implicações políticas dessa convivência, muitas 

vezes carregada de tensão, animosidade e até mesmo subserviência, sempre foram 

recorrentes no universo de trabalho do ateliê e vêm sendo dramatizadas em diversos 

níveis ao longo da história da arte. Trata-se de um assunto mais dificil para as artistas 

mulheres, seja devido à situação de subordinação ao modelo, ou ao constrangimento 

que essa relação artista/modelo implica. Para uma artista mulher, a modelo torna-se 

“concorrente”, ao contrário da costumeira relação de musa tão proclamada no ter- 

ritório do ateliê dos pintores homens. O conflito por vezes torna claras as projeções 

  

9. Andy Warhol interviewed by Swenson, “Pop Art”, Part I, Art News (1963), 26. 

  

18. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1974 

Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
49,9x 70,2 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

  

13. GILDA VOGT 

Pombo no Lago, 1975 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x 130cm 

Acervo | Collection Pinacoteca do Estado de São Paulo 

Fotografia: Isabella Matheus 
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20. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1975 

Carvão sobre papel | Charcoal on paper 
32,3x 46,3 cm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Ado Malagoli (MARGS) 
Fotografia: VivaFoto - Fabio Del Re e Carlos Stein 

desenhadas e pintadas da própria artista, assim como suas tentativas de alguma so- 

lução para que essa sensação estranha de identificação seja demovida de tal condição 

ambígua. Para as artistas mulheres que trabalham com o modelo, é preciso conviver 

com essa frustração psicológica. As investidas feministas, por exemplo, viriam a mu- 

dar essa perspectiva, incluindo aquela que demonstra que mudou a relação entre 

modelo e artista no ateliê: 

Com as teorias feministas, tornou-se difícil conceber a relação artista/modelo çã 

como sendo uma relação de reciprocidade. No processo de pintura, esta se 

perde no limite de dissolução entre a figura e a sua representação. À figura na 

pintura move-se como se fosse viva até que finalmente repousa na conclusão 

do trabalho. Ele procura por uma estrutura em forma oculta herdada, afastan- 

do-se da representação pura do motivo.!º 

Essa identificação relacionada a uma disposição conflitante feminina aparece 

de certo modo na pintura Sem título (1973) [Fig 21], um retrato no qual podemos 

perceber claramente essa vontade quase subliminar, própria de um desejo de transfor- 

mar-se a artista, ela mesma, na própria modelo. Trata-se de uma figura feminina de 

uma modelo nua reclinada confortavelmente sobre uma poltrona, suas pernas apoia- 

das sobre o braço do móvel que lhe permite descanso, demonstrando total despren- 

dimento. Seus braços estão reclinados acima dos ombros, deixando completamente 

à mostra os seios e uma leve protuberância de seus pelos pubianos. O tratamento 

da pintura evidencia uma voluptuosidade física, inclusive a marca visível dos seios, 

que, uma vez desnudados, aparecem com sua pele alva que se destaca do restante do 

corpo. No retrato dessa modelo aparecem, de certa forma, as projeções orientalistas 

(não coloniais nesse caso) da artista, embora seja o caso de salientar que se trate de 

uma demonstração da heteronormatividade feminina, um japonismo transformado 

em vulnerabilidade ilusória, como uma gueixa, já que a figura confronta-nos com 

um corpo sem pudor, consciente da vingança da ilusão de sua passividade agressiva. 

A representação do corpo nessa pintura assinala essa reiteração do feminino, 

ocasionando uma interferência na credibilidade do ferichismo. Parecemos ferrar 

com as diversas “teorias” do feminino que se imiscuem com o patriarcalismo hete- 

ronormativo que converge para a visão que temos da figura feminina, especialmente 

quando ela se encontra em meio a esse falso paraíso tropicalista, onde o pudor," o 

preconceito e o sexismo parecem ter sido por ora suprimidos, mas que na verdade 

permanecem lá como sempre estiveram - sobretudo se considerarmos uma figura 

como esta, tão confortavelmente reclinada em seu deleite sensualista, aparentemente 

livre das repressões sociais, imensa em seu próprio mundo da privacidade. 

  

10. Gaudêncio Fidelis, A Definição de uma Política da Pincelada na Pintura de Iberê Camargo, Pintura 

Brasileira: Coleção José Antonio e Hieldis Martins, catálogo da exposição, Museu de Arte do Rio Gran- 

de do Sul, curadoria de José Francisco Alves, junho de 2013, 31. 

11. “0 pudor é a segunda hgura que 'o habitus dos Ocidentais conquistou. Ele consiste em uma re- 

gulação do medo diante dos perigos interiores que, num regime de civilidade, substituíram as ameaças 

exteriores da violência. O modo de ver manifestar-se sua inferioridade, que está no cerne da fraqueza 

diante da superioridade do outro, constitui uma peça-chave do conflito sobre o qual se constrói a eco- 

nomia psíquica.” Paul Ricoeur, A Memória, a História, o Esquecimento (Editora Unicamp, 2010), 218. 
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21. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1973 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
100 x 100 em 

Coleção | Collection Marilia e João Carlos Vogt 
Fotografia: Paulo Risi 

Ainda assim, seria difícil acreditar na veracidade desse retrato como uma res- 

sonância de um mundo sem barreiras psíquicas agindo sobre o corpo. Trata-se, por- 
tanto, de um engano. Afinal, o controle do corpo converge de diversas estruturas de 

repressão, e tende-se a concluir que a mais forte delas seja o espaço social quando, na 

verdade, o interior burguês da casa - a cozinha, o quarto e a sala — constitui distintas 

faculdades de instrução normativa como forma de criar valor moral e emocional que 

imprime limites consideráveis ao corpo. À artista realizou essa pintura no ambiente 

da Escola Brasil:, porém, como diversas vezes aconteceu, ela a concluiu em seu ateliê, 
quando acrescentou os elementos do entorno, como a bandeja de frutas sobre a mesa, 

uma clara referência à natureza-morta, um gênero de pintura considerado largamen- 

te inócuo pela história da arte, mas que aqui só demonstra que, em meio a essa tur- 
bulenta e subliminar sensualidade liberal, existem outros componentes que se equi- 
valem em referências à sexualidade, principalmente aqueles que povoam o ambiente 

doméstico, seja do ateliê, seja do interior da residência burguesa. As frutas sobre a 
mesa acentuam ainda o caráter oral dessa pintura, enquanto sua eventual introdução 

pela boca parece imprimir a esse retrato uma impossibilidade erótica reprimida, mas 

passível de se manifestar a qualquer momento, mesmo em um ambiente patriarcal 

que lhe assegura regras normativas que sujeitam a feminilidade a uma condição de 
função de mascaramento da liberdade sexual do corpo feminino. 

Aparentemente, a artista trabalha nos retratos evitando essas questões eróticas 

e sexuais que podem ser classificadas como sensuais, embora elas sejam inerentes e 
sempre venham contar inclusive sua reação como uma maneira feminista até mesmo 

de mostrar o seu lado sobrevivente nessa vida machista patriarcal. Ao contrário, a 

semelhança aqui é pura coincidência, visto que podemos dizer que a visão brasileira 

de ateliê é bem mais precária, não havendo a mentalidade de empreendimento e 

estando sempre imersa na crise da dimensão social da arte, em especial a pintura no 
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22. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1975 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 

120x90 em 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul Ado Malagoli [MARGS) 

Fotografia: Felipe Bertarelli 

  

23. GILDA VOGT 
Sally, 1989 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
145 x 151 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

contexto brasileiro. À artista assume, além da feitura, a tarefa de cuidar para que de 

algum modo tudo não venha a desabar sem um suporte real profissional, um estado 

comum de artistas que trabalham sem uma vasta estrutura de apoio mercadológico e 

institucional, raro ainda no país. 

Para a arrista, O empreendimento artístico assume então o sabor de uma aven- 

tura subdesenvolvida. Na precária “Fábrica da arte brasileira”, o que muitas vezes se 

vê é uma grande quantidade de mofo corroendo e desmanchando as obras que ficam 

esperando infinitamente que venha a acontecer algo de novo, que se maerialize um 

reconhecimento, provocando uma intermitente alergia que, às Vezes, parece refle- 

tir-se no trabalho. Para substituir a precariedade pela alta tecnologia do ateliê, seria 

necessária uma mudança estrutural tão grande que o destino talvez seja permanecer 

com as “gambiarras” provisórias capazes de dar conta do gerenciamento cotidiano 

das tarefas por vezes domésticas (caseiras e antiquadas, portanto) da produção da arte 

no Brasil. 

Não é a primeira vez que a artista pinta de fora uma imagem em que aparece 

retratada. Em outra pintura, Sem título (1975) [Fig. 22], Gilda realiza uma pintura 

em que o marido Dudi Maia Rosa aparece elaborando um retrato da artista. Imagi- 

nando a própria pintora diante da tela, podemos concluir que é como se ela estivesse 

olhando a si mesma, ou estivesse refletida na tela que está sendo pintada, em um 

processo de simultaneidade que dispersa a condição da pintura como estando ligada 

ao tempo de sua realização e que a joga para o universo da dimensão ficcional da fan- 

tasmagoria da imagem. À artista pinta a partir da memória, mas o faz promovendo 

uma versão descritiva da impossibilidade do tempo em se antecipar ao ato de realiza- 

ção da imagem representada. Em 1989, por exemplo, Gilda pintou o retrato de uma 

amiga cantora intitulado Sally (1989) [Fig. 23]. Trata-se de uma figura envolta em 

uma mancha que simula um sufocamento da própria voz que a figura parece projetar. 

A dimensão emotiva do canto torna-se impossível de ser representada na pintu- 

ra e transforma-se em um desafio estranho e contrário à experiência do som. Mesmo 

assim, em diversas de suas pinturas, a artista continua insistindo nesse tipo de dificul- 

dades que consistem em transformar sensações e experiências em matéria pictórica 

por meio da realidade material do quadro. Embora muitas vezes sua pintura surja 

de um desenho como fonte primária, ela é acrescida posteriormente de informa- 

ções provenientes de diversas fontes. Observemos, por exemplo, uma figura feminina 

reclinada realizada em tinta acrílica e argila, Sem título (1992) [Fig. 24]. Há um 

apagamento e uma descorporificação dessas imagens, fazendo com que tais figuras 

femininas detenham apenas uma frágil aparência que ameaça a todo tempo desapa- 

recer da superficie da tela. É possível observar nesta e em outra pintura que retrata 

a mesma figura, Sem título (1996) [Fig. 25],um espelhamento, como se uma fosse o 

negativo da outra. 

Essas duas pinturas ainda encontram ressonância no desenho Srebrenica (1996) 

[Fig. 26]. Os olhos fechados da figura feminina reclinada e a tonalidade dos ossos im- 

primem-lhe um aspecto mortuário que parece ter passado por um desbotamento do 
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24. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1992 

100x 150 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

  

tempo, que é também um corpo jogado ao relento e à disposição genérica das figuras 

sem identidade. Jogada para trás em uma situação ambivalente entre o gozo e a mor- 

te (eros e tanatos em convulsão), o retrato reacende uma recorrente particularidade: 

das repressões e da transgressão da topografia sexual feminina em oposição binária. 

À artista realizou também uma peça em bronze cujo molde foi realizado em argila e 

que contabiliza o gozo feminino. A figura também permanece em um local dentro 

d'água como se estivesse afogada [p. 246-247]. Certo aspecto de espontaneidade pa- 

rece mostrar-se visível nessas pinturas através de suas pinceladas, embora a aparência 

seja apenas um engano e ela ateste novamente uma das características mais relevantes 

adquiridas depois da pintura moderna, ou seja, a de dissimular o desenvolvimento 

do gesto no processo, resultando em uma manifestação cuja aparência é, no mais das 

vezes, conflitante com o procedimento que a gerou. Como eu havia observado em 

outra ocasião: 

Pinceladas têm sido sistematicamente estudadas como uma fonte capaz 

de permitir aos estudiosos investigar questões sobre a intenção artística e 

os fundamentos conceituais relacionados ao espaço pictórico. Por exem- 

plo, ao estudar os métodos de pintura de pintores modernos e descobrir 

o ritmo lento na pincelada de vários artistas, os historiadores puderam 

estabelecer que o efeito de espontaneidade na pintura modernista, como 

se pensava inicialmente e se havia mostrado em estudos críticos e teóricos, 

não era mais do que mera ficção. À verdade é que grande parte do trata- 

mento dessas pinturas - e daquilo que se mostrava “espontâneo” - era 

extremamente planejado.!? 

  

12. Gaudêncio Fidelis, A Definição de uma Política da Pincelada na Pintura de Iberê Camargo, Pintura 

Brasileira: Coleção José Antonio e Hieldis Martins, catálogo da exposição, Museu de Arte do Rio Gran- 

de do Sul, junho de 2013, 30. Essa questão foi explorada por Andrea Kirsh é Rustin S. Levenson em 

seu livro Secing Through Paintings (New Haven and London: Yale University Press, 2000), 138-139. 

Acrílica e argila sobre tela | Acrylic and clay on canvas 

  

25. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1996 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
141x 160,5 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

26. GILDA VOGT 

Srebrenica, 1996 
Lápis de cor sobre papel | Colored pencil on paper 

321x21,6em 
Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi    
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29. GILDA VOGT 

Limpador de vidro, 2001 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 

24,9x 32,5 cm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Ado Malagali (MARGS) 
Fotografia: Paulo Risi 

O retrato intitulado Rosangela (2000) [Fig. 27] apresenta uma mulher negra, 

como tantas outras que a artista pintou. O mergulho no universo doméstico mais 

uma vez é determinado pelas preocupações da artista com o universo feminino em 

suas mais diversas estratificações sociais que asseguram a manutenção das convenções, 

incluindo aquela de quem serve e de quem é servido. O Limpador de Vidro (2001) 
[Fig. 28], por exemplo, é uma pintura que a artista realizou quando estava no Rio de 

Janeiro e observava, através da janela da varanda, um empregado a limpar vidraças, 

que aparece em uma aquarela com o mesmo título, presente na coleção do Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul [Fig. 29]. A transparência do vidro transforma-se em 
um emaranhado de partes de corpos soltos no espaço, como se o movimento fosse 

sendo registrado e impresso na tela à medida que se desenrolava a ação. Essa sobrepo- 
sição de aparência cinemática é demonstrativa de um movimento que foi captado e 

igualmente sublimado através das partes fragmentadas do corpo e sua disposição em 
partes através do quadro. 

  

28. GILDA VOGT 

de vidro, 2001 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas Acrílica sobre tela [Acrylic on canvas 

130x 160 cm 120x 140 em 

Coleção Particular | Private Collection Coleção Particular | Private Collection 
Fotografia: Mauro Chinen Fotografia: : Felipe Bertarelli 

A pintura Vidigal (2002) [Fig. 30] retrata um grupo de crianças moradoras da 

favela homônima, feita a partir das observações da artista quando as pessoas voltam 

do trabalho à noite e antes de ir para a casa (no calor do verão), quando aproveitam 

para tomar banho de mar. Certo abismo que aparece na pintura é peculiar da geo- 
grafia do local, onde o perigo do oceano reflete a instabilidade perigosa da vida da 
favela, como uma vida contígua ao espaço análogo da pintura. A definição do espaço 

como um lugar de perigo já foi identificada com frequência na pintura em diversos 
momentos históricos c estilísticos. Não é, portanto tão relevante que esse espaço seja 

identificado de tal forma quanto o é a utilização de motivos que quase sempre foram 
considerados “menores” pela pintura canônica. Outra pintura intrigante mostra um 

grupo de pessoas que a artista retratou na cidade de Florianópolis. Realizada em 

2004, Sem título (2004) [Fig. 31] é uma complexa sobreposição de planos e sombras 
que se integram em cheios e vazios. 
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Antes de ser uma designação formal, esses espaços demonstram mais uma vez a 

perda da informação pictórica que determina que a ausência e o vazio na pintura da 

artista são sintomas de que determinadas escolhas suas primaram pelo abandono do 

campo compreendido pelo entorno do objeto retratado ou da supressão do corpo e 

privilégio desse entorno em relação a ele. Com base nessa ambiguidade oscilatória, 

pode-se atestar uma intenção voltada à descorporificação. Além de tudo, as cores 

esverdeadas dessa pintura atestam uma escolha específica que fez com que ela perma- 

neça deslocada de um conjunto maior de obras. Cores estranhas para uma pintura de 

formas estranhas, embora tal estranhamento seja mais da ordem da normatividade do 

que do desvio. Nesse retrato, são vistas as figuras comprimidas em um espaço quase 

claustrofóbico, que ainda mantém essas relações patriarcais, sem que nem mesmo o 

sol seja capaz de iluminá-las com sua luz (metafórica) em direção ao esclarecimento. 

Nessas pinturas mais coloridas de Gilda, as personagens se movem, ainda que 

constritas, sem que se mostrem capazes de abandonar essa dimensão temporal do 

espaço determinante e delimitador do espaço patriarcal, seja na vida diária, seja nas 

horas de lazer de uma barraca, as quais podem ser definidas como desvinculadas do 

ambiente confinado da vida doméstica. O sombreado verde-folha, com seus tons 

amarronzados que a artista reconhece como sendo manetiano, cujo parentesco é mais 

que uma proximidade formal, visto que também mantém um vínculo com suas abor- 

dagens sociais. Contudo, ao contrário da pintura de Édouard Manet que chocou a 

burguesia, intitulada Le Déjeuner sur Eherbe [Almoço sobre a Relva] (1862-63), essa 

família não se transformaria em personagens ficcionais em que cada uma das figuras, 

uma vez tendo realizado seu ingresso na pintura, transformar-se-ia em outros agentes 

da narrativa. À esposa de Manet e sua modelo favorita posaram para a pintura. Os 

dois homens são o irmão do artista e seu futuro cunhado. Manet também utilizou 

um grande formato para a pintura, empregado na época exclusivamente para pintu- 

ras históricas. 

30. GILDA VOGT 

Vidigal, 2002 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
148x 199 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

  

31. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 2004 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150x 110 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Saindo desse universo de calmaria e de certo modo protegido do universo da 

arte, Gilda por vezes mergulhou na violência da vida cotidiana, em uma demons- 

tração de que seus motivos não estavam necessariamente relacionados ao ambiente 

doméstico da casa ou do ateliê. A artista pintou alguns temas considerados “desagra- 

dáveis” para a pintura, como o corpo de um homem morto em uma chacina no Rio 

de Janeiro, !º lugar onde a artista nasceu. Essa pintura tem como referência uma foto- 

grafia publicada no jornal Folha de São Paulo [Fig. 32]. A imagem de um homem ne- 

gro baleado no peito, estirada sobre um sofá, foi retirada do contexto dessa fotografia 

e repintada em uma tela de 120 x 160 cm, intitulada Belford Roxo (2005) [Fig. 33]. 

O título é uma referência à cor do minério de ferro das pedras que são comuns no 

Rio de Janeiro e que de alguma maneira remontam à própria cor da pele, assim como 

o nome de outra localidade vizinha da Baixada Fluminense. Com o uso de uma cor 

que se aproxima de sangue coagulado e da carne em decomposição, a superficie da 

própria pintura vê-se refletida no processo de morte do corpo que ela mesma retrata. 

Inadvertidamente, a tinta escorre pela superfície da pintura, como o próprio sangue 

escorrendo de diversas partes do corpo da figura. Já vimos esse sangue escorrendo 

na pintura em diversas obras de Guignard, como em São Sebastião (1947), e várias 

outras imagens de Cristo que o artista pintou. 

   
32. Recorte de jornal utilizado pela artista como referência para a pintu- 33. GILDA VOGT 
ra Belford Roxo. Fotografia: Felipe Bertarelli | Newspaper clipping used Belford Roxo, 2005 
by the artist as reference for the painting Belford Roxo. Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 

120x 160 cm 
Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul Ado Malagoli (MARGS) 
Fotografia: Paulo Risi 

Na pintura de Gilda, a posição deslocada do corpo morto, originalmente jo- 

gado sobre um sofá, em relação à tela é decorrente de uma transposição quase fo- 

tográfica da imagem que, uma vez deslocada de seu contexto, é ao mesmo tempo 

descorporificada. A tragédia transforma-se em um retrato dos mais contundentes 

que a artista já pintou. Sua horizontalidade, enfatizada pela inclinação pendular do 

corpo suspenso longitudinalmente sobre a tela, concretiza uma relação singular entre 

a origem da imagem após a tragédia e a sua museologização posterior. Podemos ainda 

associar essa pintura à homenagem do artista Hélio Oiticica ao criminoso Cara de 

  

13. “Massacre no Rio deixa 30 mortos”, Falha de São Paulo (2 de abril de 2005), 1. 
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Cavalo, assassinado pela polícia carioca em 1964 e sobre o qual o artista escreveu 

um texto em 1968.!4 A obra em questão é B33 Bólide Caixa 18 [Homenagem a 

Cara de Cavalo] (1965). Posteriormente, em 1968, o artista prestou outra homena- 

gem a Cara de Cavalo, que havia se tornado amigo de Oiticica, com o banner “Seja 

Marginal, Seja Herói”. À obra foi realizada com a justaposição de fotografia de Cara 

de Cavalo morto pela polícia, encoberta por uma treliça semitransparente dentro de 

uma caixa entreaberta. Em um texto, o artista escreveu sobre a realização do bólide: 

O que quero mostrar, que origina a razão de ser de uma homenagem, 

é a maneira pela qual essa sociedade castrou toda a possibilidade da sua 

sobrevivência, como se fora ele uma lepra, um mal incurável — imprensa, 

polícia, políticos, a mentalidade mórbida e canalha de uma sociedade 

baseada nos mais degradantes princípios, como é a nossa, colaboraram 

para torná-lo o símbolo daquele que deve morrer, e digo mais, morrer 

violentamente, com o todo o requinte canibalesco...!* 

Rafael Vogt Maia Rosa, filho da artista, já havia identificado uma aproxima- 

ção entre a obra Belford Roxo, de Gilda, e o bólide, de Hélio Oiticica.!º Em Belford 

Roxo, um visível senso de quase putrefação do cadáver deixa-se transparecer na 

pintura, que invoca o romantismo trágico da pintura histórica, como, por exemplo, 

em Tiradentes Esquartejado (1893), de Pedro Américo (1843-1905). Belford Roxo, 

porém, assume uma dimensão contemporânea ao trazer para a superficie da tela o 

deslocamento do corpo sem o contexto que o cerca: os outros corpos, a pobreza mi- 

serável do lugar e a aparente tranquilidade descompromissada da polícia legista que 

está a averiguar a cena do crime. Se, por um lado, a imagem fotográfica da qual se 

originou é extremamente forte em sua crueza, a pintura retira-lhe a alma, jogando o 

corpo em um abismo contextual que dele suprime qualquer senso de humanidade, 

como uma alma vagando no espaço das imagens. Como já se viu, quando se trata 

de retratos, espera-se uma correspondência entre o modelo e a imagem retratada na 

pintura. Em se tratando de uma pintura em que a violência é um fator distintivo, 

como nessa obra, podemos depreender que a narrativa sobrepõe-se insistentemente 

ao motivo. Conforme nos mostrou Susan 5. Waller: 

A teoria acadêmica pressupõe que uma obra de arte encarne a ideia do 

artista, uma reformulação cerebral da presença material do modelo. Nes- 

se paradigma, o papel de um modelo vivo posando para uma pintura 

histórica é comparável ao de uma maçã representada em uma natureza 

morta, e os espectadores foram instruídos a assistir às lições morais deli- 

neadas na narrativa, em vez dos corpos físicos através dos quais eles eram 

representados.” 

  

14. Hélio Oiticica, O Herói e Anti-&Herói e o Anti-Herói Anônimo, 2503.1968. 

15. Ibidem, sem paginação. Na transcrição da citação, foram preservados os elementos gráficos como 

o sublinhado. 

16. Rafael Vogt Maia Rosa, Retrato Íntimo da Realidade Pública: Obras de Gilda Vogt, 2013, 3. Texto 

inédito. 

17. Susan 5. Waller, The Invention ofihe Model: Artists and Modek in Paris, 1830-1870 (Burlington, VT: 

Ashgate, 2006), XIV. 
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Em Belford Roxo, a artista oferece-nos uma pintura que alude ao retrato como 

modo de configurar à experiência da representação, de forma a acirrar nossa percep- 

ção da violência cotidiana da periferia das cidades brasileiras e sua perigosa proximi- 

dade com as zonas de guerra. Em meio a essa transição contextual que é puramente 

formal, a artista atenta para uma forte inclinação em direção ao tenso, problematiza- 

do o território da pintura que flerta com o status heroico da tradição histórica da pin- 

tura, mesmo quando está aparentemente a fazer sensacionalismo diante da produção 

política da imagem 

Outra obra de Gilda tem como referência a fotografia de uma cabra em cima 

de um muro [Fig. 34]. Essa fotografia, uma vez transformada em pintura, adquire 

aspecto surrealista. A obra Sem título (2004), hoje na coleção do Muscu de Arte Con- 

temporânea do Rio Grande do Sul [Fig. 35], retrata a figura de uma mulher caindo, 

consumida por um abismo líquido como uma poça de lama. A cabra transforma-se 

aqui em um mecanismo do olhar, mirando em direção ao espectador como um teste- 

munho de considerável indiferença. Estranhamente, o animal parece sofrer de algu- 

ma espécie de cegueira. Na parte inferior do quadro, a dois terços da parte superior, 

encontra-se o que pode ser descrito como um elemento fálico que é disfarçado pelas 

camadas de cor que o sobrepõem, como um dispositivo submerso da consciência que 

atribui status à pintura da artista, reforçando sua disposição subliminar de transfor- 

mar uma visão feminista da pintura por meio da politização do espaço pictórico e de 
objetos fálicos inseridos nele, como demonstração de uma consciência reprimida que 

agora adquire dimensão psicológica. 

Nessa pintura, o que vemos é a forma fálica da figura do boto cor-de-rosa, ima- 

gem que provém de um mamífero aquático encontrado nas bacias dos rios Amazonas 

e Orinoco e cuja lenda diz que ele deflora as jovens virgens na época das festividades 

  

34. Fotografia usada como referência para a pintura Sem título, 2004. | Photo- 35. GILDA VOGT 
graph used as reference for the painting Untitled, 2004. Sem título | Untitled, 2004 

Acrílica sobre tela | Acrylic om canvas 
130x 170 em 

Acervo | Collection Museu de Arte Contemporânea 

do Rio Grande do Sul (MACRS) 

Fotografia: Paulo Risi 
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de junho. A lenda bascia-se provavelmente no aspecto fálico de sua boca. Vale acres- 

centar que se trata de uma espécie com saliente dimorfismo sexual, termo empregado 

para designar espécies em que a diferenciação sexual não é evidente. Além disso, nada 

é mais emblemático que a inclusão de um animal com a cor rosa, que, uma vez intro- 

duzida na pintura, atribui-lhe um significativo grau de inclusão em uma economia 

política do gênero. Encontramos aqui um parentesco entre a obra de Gilda e a de 

Maria Martins (1894-1973) com suas figuras crotizadas, fálicas e copulatórias. Paulo 

Herkenhoff assinalou os fluxos do desejo pulsantes na transubstanciação do erotismo 

canibalista na obra de Martins. Ele escreveu sobre suas esculturas: “Seu centro já não 

tem massa, mas é lugar da pura circulação de energia erótica. Esculpir é tratar os 

volumes com energia libidinal. Maria molda como se trabalhasse a plasticidade da li- 

bido, buscasse dar corpo a sua fantasmática”.!$ Para ele, Maria Martins é a “escultora 

do desejo”.!º Há ainda outras semelhanças na obra das duas artistas, como aquele de 

inclusão de um repertório advindo de lendas e do folclore brasileiro. 

A cor rosa do fundo dessa pintura de Gilda, que dá estrutura à paisagem disfar- 

çada, transforma-se em um turbilhão que dissimula o corpo de uma mulher afunda- 

da sob uma água límpida, mas que não esconde alguma espécie de acidente trágico 

em que, na parte superior do corpo, veem-se indícios de uma poça de sangue, como 

uma defloração. Todos esses elementos agindo em conjunto criam uma disposição de 

contrastes para assegurar que o drama psicológico que se desenvolve no quadro possa 

redefinir a forma da pintura como caracteristicamente disfuncional e relacionada à 

conformação do espaço com a compleição psicológica do tema. Da figura suposta- 

mente ingênua da cabra, calmamente se equilibrando sobre o muro da paisagem e 

aqui apoiada em uma massa de cor precária, vemos que há perturbadores sinais de 

violência física e psíquica. Como se sabe, há uma diferença entre natureza e paisa- 

gem, e a primeira foi impregnada pela política de gênero. A chamada “mãe-natureza” 

mostrou-se um repositório de clichês, preconceitos em última análise, um campo de 

baralha pela supremacia do gênero masculino sobre uma esfera até então considerada 

do domínio feminino. 

Boa parte dessas questões já aparecia nas pinturas “cubistas orgânicas” de Gilda, 

como no autorretrato Sem título (1971) [Fig. 36], em que uma figura feminina vê-se 

enredada por uma floresta tropical que parece querer devorá-la de todos os lados. A 

própria escala da pintura, com suas dimensões intimistas de 35 x 27 em, já imprime 

à figura uma condição de opressão. As pernas cruzadas e uma das mãos apoiada sobre 

uma folha, como que protegendo parte do corpo, colocam-na em situação de defesa 

em meio a esse emaranhado de plantas, algumas da quais se enrolam na própria fi- 

gura. Essa vegetação ora se parece com cobras, ora se disfarça de plantas. O rosto da 

figura aparece inclinado para o alto, como em uma tentativa de tomar a respiração. 

Não se sabe ao certo o que acontece nessa pequena pintura: se a figura feminina está 

deliciando-se na luxúria da vegetação que a rodeia, ou se está sendo consumida por 

ela, em um universo de plantas carnívoras ou animadas por alguma força estranha. 

  

18. Paulo Herkenhoff, Arte Brasileira na Coleção Fadel: Da Inquictação do Moderno à Autonomia da 

Linguagem (Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio, 2002), 106. 

19. Ibidem. 
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Sem titulo | Untitled, 1971 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
35 x27 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Talvez possamos falar em um reflexo do inconsciente projetado nessas plan- 

tas que se mostra, ele mesmo, perturbador do entorno que mergulha a figura em 

um pesadelo de forças agindo sobre a sua vontade. Em outra pintura, intitulada 

Autorretrato (1971) [Fig. 37], a figura parece lutar para se acomodar em meio aos 

fragmentos do espaço, e seu corpo a conduz a um contorcionismo quase barroco 

ao estilo de Bernini. O barroco, um estilo inclusivo por excelência, em virtude de 

seu caráter mestiço, e a própria expressão dessa figura facultam-lhe a condição de 

uma possibilidade de articular a forma através desse emaranhado de possibilidades. 

Talvez porque, na verdade, essa pintura demonstre um parentesco com a obra O Ny 

Descendo a Escada nº2 (1911-1912), de Marcel Duchamp. Entretanto, na pintura 

de Gilda, o desmembramento do corpo mostra-se mais orgânico, como se estivesse 

contorcendo-se internamente, em vez da abordagem mecânica do movimento que 

vemos no retrato do artista francês. 

Apesar disso, a artista filia-se a Duchamp, ignorando suas abordagens frequen- 

temente masculinas do retrato e sobrepondo-se a uma visão nada ingênua dessa ex- 

periência, ou seja, realizando uma intervenção como que vestida de uma armadura 

nesse autorretrato. Ão fazê-lo, propõe um movimento estratégico de intervir em uma 

matriz consideravelmente masculina que a obra do artista francês representa e pro- 

duz, uma versão em que ela mesma se transforma na noiva, agora com uma arma- 

dura preparada para o ataque, como um ser mecânico que se articula em meio ao 

espaço, conduzindo a experiência simbólica do vocabulário duchampiano através de 

uma transição enigmática em que nos colocamos a pensar sobre a condição política 

das questões de gênero. Às áreas de preto e branco - e, por vezes, acinzentadas - que 

aparecem na pintura colaboram para atribuir à figura esse aspecto mecânico que lhe 

confere considerável distanciamento do mundo dos humanos, mas que demonstra 

uma lógica orgânica da construção. 

  

O corpo dobra-se diante da opressão; porém, ao fazê-lo, expõe sua vulnerabi- 

lidade e franqueia-lhe uma possibilidade de resolver conflitos por meio de uma en- 
37. GILDA VOGT 

Autorretrato, 1971 cenação cujo princípio organizador evidencia-se através de uma sexualidade latente. 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas . Eid Bs 

| a »0x100m | Podemos identificar nesse retrato, em uma figura dividida em seus órgãos, membros, 

Coleção | Collection RafaelVogt Maia Rosa coração, dedos e formas que vez por outra constituem variações fálicas. Surpreenden- 

ARA temente, a figura aparece posando com uma escultura desarticulada, ou que tenha 

possivelmente sofrido algum tipo de acidente. Além disso, em muitos aspectos, essa 

pintura transforma-se em alusão às paisagens cubistas, embora vejamos como essa 

figura feminina, transformada nos elementos da estrutura paisagística, torna-se assim 

uma referência pela qual a natureza em si mesma se articula através do corpo da mu- 

lher, que é consumida e forçada a encontrar um senso de unidade em meio à dispersão 

psíquica provocada pela cultura na qual esse espaço de perdição corporal existe. 

Ao encontrar-se com a subjetividade dispersiva que lhe causa fragmentação e 

imobilidade, a pintura estrutura-se através de uma tentativa de equilíbrio, buscando 

talvez para isso arremessar essas partes do corpo em todas as direções do quadro e 

deixando a figura à mercê de uma desolação que se torna operacional e, ao mesmo 

tempo, distintiva de uma busca pela singularidade do corpo diante da impossibi- 

lidade de compatibilizar dicotomias como corpo e mente, alma e espírito, desejo e 

vontade. O uso da cor também colabora para dissimular a fragmentação do espaço 

que demonstra em grande parte uma “crise do modelo” feminino dentro do gênero 
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do autorretrato. Especialmente aquela localizada no território da disposição femi- 

nista, que situa a singularidade da experiência através das fricções entre a realidade 

material da pintura e sua dimensão simbólica. 

Em uma xilogravura que a artista realizou em 1971, intitulada Alface d'Água 

[Fig. 38], uma figura feminina aparece em um espaço que oscila entre o negativo e 

positivo, sendo permeado por forte simbolismo. É possível enxergar por conta desse 

contraste negro da tinta, cuja impressão adquiriu uma densa profundidade e de onde 

se levantam os riscos cavados brancos e arranhadas nuvens que marcam delicada- 

mente a figura, como cortinas ou cabelos e até músculos encobrindo um de seus 

olhos. Uma marca ocasionada por folhas pequenas de uma planta d'água aparece 

sobre o coração, ao lado esquerdo da figura. Vemos que o olhar e o rosto do desenho 

guardam semelhanças com o Autorretrato [Fig. 37]. Se no aquário redondo e peque- 

no a artista viu seu rosto refletido na água, tem-se a sensação de flutuar como a Alface 

d'Água e, ao mesmo tempo, afundar no escuro nesse autorretrato quase abstrato. 

Essa pose dos braços levantados apareceria futuramente com a mesma intimi- 

dade original, mais primária e mais declarada, na escultura em bronze afundada na 

água em estado de deleite [Pág. 246-247] e também no desespero da figura na pin- 

tura [Fig. 24], com essa outra formação de cores branca e cinza. À xilogravura é uma 

técnica que guarda surpresas e carrega sentidos subliminares, na medida em que o 

artista trabalha no entalhe e não vê os lugares definidos conforme faz o desenho em 

que tudo parece encoberto. E só depois aparece a visão invertida da figura definida 

e fortemente impressa no sensível e fino papel de arroz. Essa gravura dialoga e coin- 

cide com tal mistério. Podemos falar em um L'Étant Donnés pelo lado feminino. É 

como se a artista tivesse se rransformado em voyeur de si mesma, sem precisar espiar, 

sentindo-se ao mesmo tempo natural nesse ambiente de intensa penumbra. 

Como demonstrou Mary D. Garrard, a natureza sempre esteve carregada de 

uma perspectiva cultural construída sobre a dimensão do gênero feminino. Nesse 

sentido, expressões como “terra virgem”, “violação da terra” e “domínio do selvagem” 

mostram a inclinação do gênero sobre a concepção cultural da natureza.?º Voltando 

à pintura Sem título (2004) [Fig. 35], essa figura (que caiu) estirada sobre a base da 

pintura é a personificação da morte da natureza, da violência à qual teria sido sub- 

metido o corpo feminino. Sua horizontalidade, coincidente aqui com a morte (do 

corpo e da pintura), implica antes de tudo uma atualização do problema pictórico ao 

nível da presentificação do tema do sujeito, assinalando, entre outras questões, um 

patamar trágico para a pintura, que por vezes se aproxima perigosamente, eu diria, 

das grandes pinturas dos chamados grandes mestres. 

À natureza assume na obra de Gilda uma dimensão simultânea de perigo e de 

transformação, mas agora com uma visão irrevogavelmente crítica. Esses corpos 

  

20. Mary D. Garrard, Brunelleschrs Egg: Nature, Art, and Gender in Renaissance Italy, (Berkeley and 

London: University of California Press, 2010), vii. 

  

38. GILDA VOGT 

Alface d'Água, 1971 
Xilogravura sobre papel de arroz | Woodcut 

printed on rice paper 

26x39cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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40. Fotografias recortadas de jornal utilizadas pela 
artista como referência para as obras Sem título 
e Srebrenica, ambas de 1996. Reprodução: Felipe 
Bertarelli | Photographs clipped from a newspaper 
used by the artist as reference to the works 
Untitled and Srebrenica, both from 1996. 

agora transformados também em organismos emocionais e psicológicos, contabili- 

zam uma erotização subliminar que, em última análise, atenua a suspeita que ronda 

o caráter sexual dessas figuras. À frequente suspeita de que eu falava antes demonstra 

a dimensão objetiva do perigo que, uma vez consumado, pode ser visto em pinturas 

como a “pintura da cabra”. A suposta cegueira do animal torna-se emblemática de 

um fechar de olhos ou de uma indiferença que a compleição física do animal parece 

demonstrar. O erotismo ultrapassa grande parte da obra de Gilda e torna-se motivo 

de conflito, tendo em vista a dimensão implícita no universo das relações afetivas e 

sociais em que o sexo feminino apresenta-se em dois aspectos, como símbolo da mal- 

dade e da perdição e como perfeição da beleza, enquanto o masculino foi constituído 

culturalmente como modelo da própria perfeição. 

Por meio da intuição, Gilda às vezes mergulha nesses lugares que são contíguos 

aos artifícios e disfarces de humor e sarcasmo, ora conflitantes, ora inerentes, os quais 

a artista certamente mantém protegidos até hoje, embora de forma mais consciente. 

Um desenho feito por ela de uma Javalina, Sem título (2001) [Fig. 39], é de certo 

modo sarcástico e ácido, pois aponta para essa agressividade subliminar que expõe 

à crítica uma evidência da beleza feminina e que lhe confere considerável evidência 

quando se trata de um atestado sobre essa questão. À dissimetria dessas duas constru- 

ções culturais demarca uma dissociação entre gêneros, irremediavelmente construída 

pela cultura e estabelecida por séculos de história. 

39. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 2001 

Sanguinea sobre papel | Sanguine on paper 

32,2 x47,1 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi     
A JAVA LIA 

A artista realizou ainda duas obras baseadas em uma fotografia da exumação 

de restos mortais de vítimas do massacre de Srebrenica, na Bósnia, que aconteceu 

em junho de 1992 2! [Fig. 40]. Nessa fotografia, uma mãe chora abraçada ao crânio 

exumado do filho, enquanto é confortada por (possivelmente) membros da família. 

Uma pintura em tinta acrílica — Sem título (1996) [Fig. 25]- e um desenho — Srebre- 

nica (1996) [Fig. 26] - abordam o tema. Essas duas obras são emblemáticas de como a 

artista tratou um assunto que rejeita representação na forma da imagem artística. Na 

pintura, ela transforma as figuras em fantasmas na escuridão da superficie pictórica; 

no desenho, dá a forma de um rosto à caveira do cadáver exumado, imprimindo-lhe 

  

21. As fotografias utilizadas como referência pela arrista não são relativas ao Massacre de Stebrenica de 

1995, que vitimou mais de 8.000 bósnios na cidade de Srebrenica. Às imagens são referentes à exuma- 

ção de restos mortais de outras vítimas da guerra, mortas em 1992, na mesma cidade. 
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uma identidade. O rosto repousa levemente sobre o que parece uma nuvem que se 

levanta do horizonte. A precariedade do arranjo condiz com a intensidade da tra- 

gédia e retira-lhe qualquer possibilidade de desvio do sofrimento. O massacre foi 

considerado um dos mais terríveis crimes contra a humanidade depois da Segunda 

Guerra Mundial. 

Outras vezes, a artista recorre a expedientes mais ligados ao universo popular do 

cotidiano, quando, por exemplo, retrata a figura de um músico tocando orocongo, 

um instrumento monocórdio de origem africana que é pouco conhecido e cujo som 

é produzido pela fricção de uma única corda com um arco. À pintura em questão, 

Gentil do Orocongo (1998) [Fig. 41], passa a fazer parte de uma “galeria de tipos” que 

a artista vem arregimentando e que atesta as mazelas mais visíveis (ou, melhor dizen- 

do, invisíveis) da sociedade brasileira. Como em O Grito (1893), de Edward Munch, 

a visão de um sobrevivente da herança brasileira e africana mobilizou a artista em 

uma pintura que lhe designou a força de um grito sem voz. Essa interioridade reve- 

lada, que lhe deu justamente a possibilidade de realizar a dimensão pública de uma 

pintura como Gentil do Orocongo, é instrumental para a realização de um conjunto 

de três pinturas, Auto-retrato MP 1, Il e HI [Figs. 42, 43 e 44], todas de 2005, a artista 

fez uma experiência de se ver por dentro do olho, fundamentando tais pinturas nas 

leituras de Merleau-Ponty. Daí o título das obras. 

  

42. GILDA VOGT 

Auto-retrato MP I, 2005 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120x 120 cm 

43. GILDA VOGT 

Auto-retrato MP II, 2005 

Acrilica sobre tela | Acrylic on canvas 
120x 140 em 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Paulo Risi 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

Em Auto-retrato MP 1, pode-se ver uma série de rebatimentos do olhar que 

decorrem dos desdobramentos fenomenológicos que a interioridade do olhar tornou 

possível. Essa interioridade manifesta da pintura inclui também uma nova condição 

de realização, e seus procedimentos passam a ser contabilizados pela diferenciação 

apreciativa do olhar sobre a natureza da individualidade. Nenhuma experiência que 

a artista consiga contabilizar em sua maneira de se retratar mostrou-se tão intangível, 

  

22. Cristiano Cipriano Pombo, “SESC Ipiranga reúne família do violino”, Folha de São Paulo, Caderno 

Acontece, Especial À (julho de 1998), 1. 

  

41. GILDA VOGT 

Gentil do Orocongo, 1998 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
160x140 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

  

44. GILDA VOGT 

Auto-retrato MP III, 2005 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120x 120 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo REsi 
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45. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 2005 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
140x100 cm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul Ado Malagoli [MARGS) 

Fotografia: Paulo Risi 

justamente pela determinação em conferir uma base fenomenológica à construção 

do autorretrato ou do próprio retrato. Trata-se, de certo modo, da artista e de seu 

próprio reflexo. O filósofo Paul Ricoeur (1913-2005) assinala a necessidade de pen- 

sarmos a experiência do corpo para além do espaço euclidiano, cartesiano e newto- 

niano, propondo pensá-la nos termos de uma filosofia como a de Merleau-Ponty em 

sua Fenomenologia da Percepção. Assim ele escreveu: 

O corpo, esse aqui absoluto, é o ponto de referência do acolá, próximo 

ou distante, do incluído e do excluído, do alto e do baixo, da direita e da 

esquerda, do à frente e do atrás, e de outras tantas dimensões assimétricas 

que articulam uma tipologia corporal não desprovida de algumas valora- 

ções éticas, ao mesmo tempo implícitas, por exemplo, a da altura ou a do 

lado direito. A essas dimensões corporais juntam-se de um lado posturas 

privilegiadas — em pé, deitado —, ponderações — gravidade, leveza —, orien- 

tações para diante, para trás, de lado, todas elas determinações suscetíveis 

de valores opostos: o homem atuante, como homem em pé, o doente e 

também o amante na posição deitada, a alegria que soergue e eleva, a tris- 

teza e a melancolia que abatem, etc. É sobre essas alternâncias de repouso e 

movimento que se enxerta o ato de habitar, o qual tem suas próprias pola- 

ridades: residir e deslocar-se, abrigar-se sob um teto, franquear um umbral 

e sair para o exterior.” 

A pintura Sem título (2005) [Fig. 45], de um homem de origem indígena que 

a artista conheceu e que trabalhava como segurança na rua em que ela reside em São 

Paulo, introduz outro aspecto nesse conjunto de obras. Em vez de olhar à distância, 

para além do espectador, a figura mira-nos diretamente, com um olhar denso e entris- 

tecido. A artista conta que, quando desenhou em frente ao modelo, este reagiu como 

se ela estivesse roubando sua imagem, uma reação que talvez possa ser creditada ao 

fato de algumas comunidades indígenas entenderem que a máquina fotográfica tira 

a alma do indivíduo. 

Um certo sentimento de culpa fez com que a artista pintasse em seu ateliê - a 

salvo do olhar do modelo. Incomodada com o (contínuo) encurralamento dos ín- 

dios, a artista retrata através desta figura a vida da população indígena como a de 

indivíduos que hoje trabalham como vigilantes que vivem de olhar a vida da classe 

média, garantindo-lhes segurança. Em meio a essa população de indivíduos retrata- 

dos, nas palavras da própria artista, podemos identificar a constante incidência de 

uma vontade artística que lhe confere a possibilidade de acrescentar consideráveis 

acréscimos criativos ao repertório do género do retrato, que pode ser considerado 

como um determinante para responder aos imperativos do entendimento da socieda- 

de contemporânea e sua razão ordenadora dos princípios do cânone do retrato, que 

a artista, com suas constantes investidas nesse território, busca a cada passo desafiar. 

  

23. Paul Ricoeur, A Memória, à História, o Esquecimento (Editora Unicamp, 2000), 158. 
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Ainda em 2005, Gilda pintou um retrato intitulado /bereia [Fig. 46], uma refe- 

rência aos retratos do pintor Iberê Camargo. À obra, que iniciou com Mizia, a mode- 

lo preferida da artista, que durante anos trabalhou em sua residência, resultou no que 

ela considera uma pintura em crise. À artista já havia realizado outras pinturas tendo 

Mizia como modelo. Posando novamente para Gilda, o convite carregava ainda uma 

relação de subordinação, visto que a preocupação de estar a artista na posição de pa- 

troa e a modelo na de empregada não havia de todo desaparecido. Mesmo depois de 

o relacionamento entre ambas ter evoluído, ainda rondava entre elas um constrangi- 

mento consciente. Esse sistema social que relaciona empregados e empregadores das 

maneiras mais diversas ainda está arraigado e ativo na sociedade brasileira, e a artista 

guarda uma contínua suspeita por esse lado feminino identificado e conivente com 

os afazeres domésticos do interior da residência burguesa. 

  

Esse retrato mostra-se mais despojado e tem conteúdo formal mais demarcado, 

largamente concentrado no rosto da modelo, em suas mãos expressivas, símbolo do 

trabalho. O quadro apresenta um entorno que deixa um turbulento vazio, interca- 

lado por zonas de claro/escuro, mostrando uma figura sufocada pelo universo que 

a rodeia. À pintura foi insistentemente trabalhada durante um considerável período 

de tempo, assim como foram feitas diversas tentativas pela artista de incluir outras 

feições que lembravam as quatro filhas da modelo, cujo semblante por vezes se pa- 

reciam. À tentativa de buscar as diversas raças formadoras do povo brasileiro em um 

só retrato, através de uma abordagem emocional dessas variantes, levou a artista à 

síntese de apenas uma figura, concluindo por apagar todas as outras que havia ten- 

tado, sem sucesso, incluir no retrato. O trabalho ficou tão acumulado de tentativas 

e intenções que se tornou formalmente inviável, guardando parte desses procedi- 

mentos, caracterizando-se como uma valiosa pintura jogada na crise de sua própria 

organização formal. 

Entretanto, à moda de um Iberê Camargo, a artista insiste em sua conclusão, 

mesmo sendo este realizado em tinta acrílica, incapaz de sustentar diversas mudanças 

como a tinta a óleo, como no caso da pintura do artista. O retrato finalmente conta 

a história da matriarca da família, que incorpora seu próprio destino. O resultado 

46, GILDA VOGT 

Ibereia, 2005 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150x 186cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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47. IBERÊ CAMARGO 
Tudo te é Falso e Inútil IV, 1992 

Óleo sobre tela | Oil on canvas 
200 x 236 cm 

Coleção | Collection Maria Coussirat Camargo, 

Fundação Iberê Camargo 

Cortesia | Courtesy 

Fotografia: Pedro Oswaldo Cruz 

final do retrato gerou semelhanças com os olhos mascarados das pinturas de Iberê 

Camargo, da série Tito te é Falso e Inútil, realizada na década de 1990 [Fig. 47]. Essas 

figuras “parecem ter sido atribuídas de cegueira pela indicação de uma sombra escura 

em torno dos olhos sem córneas e pupilas”.** Essa figura de Gilda, que contempla 

o infinito com um olhar acachapante, sem nenhuma crença aparente no futuro, en- 

contra ressonância nessa pintura, até mesmo em uma fenda aberta no espaço ao lado 

direito, como um rasgo que rompe o espaço ficcional da tela, um vazio que não se 

sabe bem o que é. Na pintura de Gilda, esse branco assemelha-se a uma cortina que 

assinala o tumultuado espaço que perfaz o entorno da figura. Em Iberê, esse rasgo 

parece uma fenda aberta em uma clareira. 

  

À pintura de Gilda Vogt é uma jornada em direção ao imprevisível da dimensão 

humana ao introduzir um novo discurso em torno da figura como um território de 

consciência das mazelas, desejos, frustrações e liberdade. A consciência crítica que a 

artista atribui a essas obras assegura-lhes, porém, uma narrativa em que a promessa de 

sua materialização pressupõe diversos encadeamentos que não se rendem às particu- 

laridades das formas canônicas, nem à vulnerabilidade da dependência das matrizes 

estabelecidas. A artista busca abordar em suas obras uma questão para fazer valer 

essa intenção com a vida através desse impulso pessoal de vontades íntimas que ela 

reconhece nos indivíduos. 

  

24. Gaudêncio Fidelis, “O Lugar da Indeterminação: Para Uma Abordagem Labiríntica de Dédale”, in 

Dédale: Pierre Conulibeuf, catálogo da exposição, Fundação Iberê Camargo, 2009, 37. 
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PORTRAITS, SELF— PORTRAITS AND MIRRORING 
SOCIAL FARCE IN GILDA VogT's PAINTINGS 

Numerous women artists incurred in portrait resources as a 

way to represent the other, at times in a raw and transparent 

manner. For some of these artists, the other would become a 

reafirmation of themselves; for others, a far-removed self, as a 

survival strategy in a patriarchal world thar had taken by as- 

sault the identity of individualities. This disassociated Self then 

taken outside the body, displaced from itself, would find cour- 

age in the portrait as though in a mirror, a body outside itself, 

but reconstituted through the painting and its represented im- 

age. The artist Gilda Vogt has been doing numerous portraits 

in watercolors, drawings and paintings, forming a true pop- 

ulation of portrayed people. This family of types enabled the 

ills of these individuals (or even their routine existence), once 

transformed into paintings, to generate some sense in assigning 

some meaning to their lives. 

I£ for women artists, the possibiliry of doing portraits 

and building an artistic career thanks to painting is a barrle- 

field, for most male artists the genre of portrait painting often 

served simply to reafirm the genius artist before the world.! 

For women artists, the practice of portraying assumed char- 

acteristics sometimes dramatic, symbol of the psychological 

and social fragility of the world where such artists produced 

their works. Às if thar was not enough, history was responsible 

for maintaining a permanent difculty in generating adequate 

interpretations of these paintings, in that they lacked the con- 

secrated canonical rule in their constitution from the fact that 

a genius would have produced? them, as well as the conceptual 

and ideological platforms on which pictorial attempts of male 

artists are often interpreted. 

  

1. À portrait painted by a male artist is always relevant, even if the 
gender of portrait is in second place in the hierarchy of artistic genders, 

even behind landscape. However, a portrait done by a female artist is 

almost always seen with some suspicion. 
2. TI here refer, in this case, to the idea that the canonical foundations 

projected the artistic experience in the idea thar canonical works were 

done by male artists, geniuses, mainly those who, for many reasons, 

were able to have followers and originate disciples, even if in many 
cases their works were not relevant or in fact those of a genius. 

The problem is exacerbated when one speaks of portraits, 

since they advocate a condition per se of the brilliant artist, 

whose touch on the canvas acquires magical powers when it 

comes to representing an individual, or the artist himself as 

the one portrayed. For women artists, however, their portraits 

(and sometimes all of their works) were never given their due 

worth, except in those cases when they received a political and 

critical conformation; otherwise, they tended to be included in 

a domestic generalization, where everything thar is painted is 

because it is a necessary part of thar typical environment con- 

sidered as an exclusively female environment. Such difficulty, 

which appears in the interpretation or in the actual realization 

of the painting itself, is manifested in various ways. In the case 

of Gilda's painting, we can consider that the adoption ofa pro- 

cedure of articulating the pictorial material (something that 

is so much talked about when writing about painting), thar 

we can assess in the painting of the artist as being significant- 

ly different from the recurring Brazilian painting established 

by institutions, seems visible through the appearance ofa thin 

paint and an opacity that would take care of the surface of her 

most recent paintings, especially after 2000. 

Such transparency, acting as the displacement of mate- 

riality to meaning in the construction of its symbolic value, 

produces a feeling of loss and fragmentation. Thar is, paints 

and matter dilution, or even its absence, are no longer due to 

the constructive logic of the work and the result of matter, but 

the configuration of the experience of symbolic field in its most 

raw and direct manifestation, now materialized in the painting 

in an objective manner. This blurring of image expresses a de- 

formation of rhe social field rhar would have difficulty in un- 

derstanding the cultural and artistic dimension of the work's 

experience, resulting ina partial theoretical and critical blind- 

ness on the production, translated, ultimately, in its reception 

and legitimacy. The recidivist nature of this mist demonstrates 

thatitisa filtering character when it comes to glimpsing the 

Brazilian reality that is present in everyday life. The mecha- 

nisms that define it as specificity are now transmitted by the 

procedures and for the construction of à sociological basis for 

the painting, being no longer simply rheir manifestarion. 
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In some of these paintings by Gilda Vogt, we can even 

glimpse ar the portrait of women who produced art for a cer- 

tain period of their lives and resurfaced, in part, with a past 

that was not realized when they removed themselves from the 

artistic process and engaged in activities that were then con- 

sidered weird and alternative bur not so innocuous, after aban- 

doning artistic life. The lack of institutional support results in 

a large number of women artists that stop producing after con- 

solidating an artistic training and start to engage in another 

profession or life at home, whether facing the most daily tasks 

ora “professionalization” of home chores. 

The productivity expressed by Lacan, when he demon- 

strated thar the painting returns the look, finds full realization 

in Gilda Vogt's painting, as many of these feminine figures 

appear in these portraits are also returning the look to the 

spectator. It must be pointed out here that a good part of the 

painting that obtained canonization in the Brazilian art was 

the one thar enabled a “swamping” of the look, without ever 

returning it. In the entanglement of pictorial material, the look 

dives into a swamp, unlike Gilda's paintings, which are so thin 

that at times it is possible to see the surface of the canvas or the 

white under the painting. The space as defined by Gilda's pro- 

duction, started to account for the geography of experience of 

the individuals portrayed: their trajectories, their testimonies, 

what they left to the world in which they lived and how they 

lived or are still living. 

There is a strong feminist character in these works, in 

great part because they account the other as protagonist of a 

narrative, instead of approaching ir only as a supporting char- 

acter. Although the subject was never touched when interpret- 

ing the artist's production, as if it were an epistemological ta- 

boo, it this feminist character that ends up resizing it to a level 

of differentiation regarding most of the production of artists 

of her generation. In fact, we observe many of these taboos 

throughout the history of Brazilian art. This set of “sensitive 

subjects” marks a plan of conservarism that still often suppress- 

es a wide range of works of the issues, and as a result, of the 

more politicized approaches, since part of the current produc- 

tion is characterized by its excessive instrumentalizarion and 

formal pragmatism. On rhe other hand, ifir is true thar many 

works of current production WEre willing to expose the inter- 

stices of gender politics, there are still a few projects in Brazil 

that address these issues directly, and their political dimension 

becomes subsumed in the tangle of aesthetic problems that the 

vast field of contemporary art has been addressing, particularly 

im light of new research on art that questions the apparatus that 
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settles the artistic work and that makes it circulate. 

Gilda's works, dipped in a regressive process that signals 

the myth of the eternal return, demonstrate on purpose a delay 

of feeding itself from the “updated” everyday forms of artistic 

praxis; on the other hand, they invest in canonical forms which 

sometimes transform these paintings in an irritation for those 

who want the painting to generate a significant impact on the 

universe of contemporary visuality. We can say that there is a 

dual productive path of feminist issues in operation here since 

the artist ends up finding in them a strategy of “vanishing 

points”, or convergence, where rhe work can migrate, avoiding 

at the same time more insidious conflicts with a ghost on the 

other side of this equation: the projections of the canon. 

Thus, these works present themselves as being somehow 

shy or rather collected on purpose. They invariably behave as 

discrete forms and disregard the logic of the pictorial tradition 

from modernism to now. For this reason they do not fit in 

the canonical prerogatives thar subsidize consecrated painting 

by a certain portion of Brazilian critics, who try to see in the 

resolutions of the making an ending that gives it considerable 

pictorial density on the one hand, and a heroic grandeur, on 

the other. Moreover, it is expected from it the impact of grand 

gestures or formal stability of good finishing, which Gilda's 

painting does not offer, on purpose. 

The inward movement also becomes a form of resistance 

and shame, along with a sometimes excessive shyness and 

agreed, that allows the establishment of defense mechanisms 

that are at the same time a protection to canonical interven- 

tions in the work. In its investigative approach to personality 

and psychology of portraiture, Gilda's picrorial process causes 

numerous disorders in the panorama of anti-psychiatry art, if 

we may so call the Brazilian production thar rarely exercises the 

introduction of elements outside the scope of canonical forms 

and instead plunges us in deviations from the norm, in order to 

prevent the marginal scope of artistic experience from getting 

space in the history of artistic will and desires. We can identify 

them as still concealed desires, but this manifestation is already 

becoming difhcult to hide under layers of paint, even because 

they are considerably thin, it must be remembered. 

The solution sometimes is disguised as a tropical mist, a 

thim fog, thar the morning sun is able to easily dissipare, as in 

the paintings with bright colors, but the continuous humidiry 

demonstrated by the paint that simulates this mist does not 

allow for it to dry. In these paintings there is also some feminist 

strategy of psychological nature, precisely by the incidence of 

this damp fog that shrouds the canvas surface. In creating a 

shadow for the painting, this treatment of rhe surface ensures à 

condition of reasonable discretion that keeps it distant from es- 

tablished forms. Paulo Herkenhoff also identified “dampness” 

 



in Guignard's painting, which seems to come from à specificity 

of an aqueous stroke thar creates the impression of a wet sur- 

face. It is the surface that also ensures to Guignard's” painting 

the modern, anti-academic condition, which makes it a unique 

case in Brazilian art. 

The portrait (and the selfportrair), in Gilda's work, then 

emerges as an instrumental possibility of articulating a rep- 

ertoire of issues that the artist started to develop as a way to 

realize a number of concerns developed over the years in her 

production. We can start by the painting Meu Irmão (1997) 

[Fig. 1), in which the artist portrays the deceased brother with 

its Eastern influences, explored in another text published im 

this catalog. The painting was done from visual memory six 

months after the death of João Vogt, after seeing him in a 

hospital bed and in his wake. The artist had already painted 

two exceptional portraits titled simply João com os Micos (1971) 

[Fig. 2] and João Lendo (1971) [Fig. 3]. In the first, the figure 

appears in a whirlwind of Fauvist colors that gives it an almost 

abstract character and even optical, partly because of the intro- 

duction of a post-Cubism that fails to join a style, bur it makes 

it an intuitive imitation of the pictorial space organization. 

K is difficult to discern rhe forms that are there, consid- 

ering the intricate dorted stroke that sometimes can be seen as 

almost Cézanne-like continually disguising a turbulent back- 

ground that makes the whole environment converge toward 

the figure, overwhelming it in the middle of the space. This 

intensity found in the portrair paintings of the French artist 

characterizes “isolation and his fear of, and estrangemenr from, 

his subjects”. Cézanne painted numerous portraits of his wife 

that even today defy interpretation. We can say that he pressed 

his models with an environment that organizes the space so 

they seem to be kept under control, or sometimes disguises 

its intrinsic character. Perhaps the artist was emphasizing cer 

tain underlying aspects of their models. In addition, he gave 

us another significant advancement in the field of portrait rep- 

resentation, breaking with its verisimilitude nature. While his 

portrait paintings kept some characteristics, they suppressed 

others thar averred rheir appearance é 

In the second picrure of Gilda, João Lendo, a horizon- 
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tal painting, the subject is shown resting on the bed, reclining 

toward the viewer. Quick and nervous strokes perfectly cap- 

tured the details of the subject. The face and part of one hand 

received strokes of red paint, accentuating the expressionistic 

characrer of the figure and giving it a certain dramaric tone. 

In the background, a small picture-window portrays a chair 

lighrly sketched by thin paint. The image of the book that the 

figure holds in his hand while reading it seems to disappear by 

the aqueous paint used. 

These paintings of the artist contradict several rules of 

the portrait genre to subvert, for example, the logic of the sub- 

ject portrayed moving inward, which sometimes breaks into à 

tangle of shapes and brush strokes whose plot is so intense that 

we lose the definition of the face or even the body in the space. 

One of the reasons why the genre of portrait suffers from insti- 

tutional recognition is precisely because ofits historical need to 

respond to the portrayed likeness, a determination that often 

led arr historians to believe some crearive potential would nor 

be necessary to answer the motif, bur only to dominare rhe 

technique. Thus it is not unusual that the portrait is seen with 

significant bias and has been continuously relegated to the low- 

est position in the hierarchy of artistic genres, just above still 

life, and below historical painting, which in part suffered from 

similar prejudices. However, if on one hand Gilda abdicates 

from verisimilirude, on the other she assigns to the figures she 

paints a state of recognition that determines a considerable lev- 

el of identification with the subject portrayed, but without any 

definite commitment with what is real. 

Sometimes, her portraits have also taken a more domestic 

direction, such as the time when Gilda painted a portrait of her 

sister Monica sunbathing on the porch of rhe first house of the 

artist in São Paulo, where she also had her studio. The atmo- 

sphere of intimacy attests also to an imbrication of the person- 

ality of the mwo, with an identification that exceeded the size 

of the portrair and was entering the territory of interpersonal 

and psychic experience of family environment. The painting 

Untitled (1971) [Fig. 4] shows a balcony of the apartment, the 

same as the artist came to portray in another painting, Jardim 

(1972) [Fig. 5], where there appear tubes of paints on the bor- 

tom right, an indication thatitis the place where the artist uses 

to work, as in the painting Untitled (1972) [Fig. 6). The figure 

lying among the Aowers, in the background a landscape seen 

from the balcony, is shown in a state of truê delighr. Sky and 

Mountain, and Pico do Jaraguá in São Paulo, appear in the 

landscape. The longing that her sister felt for Rio de Janeiro 
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was expressed in the painting by creating an imaginary Rio in 

the background. À "Paulista beach”, as the artist says, a witness 

to this kind of cultural contamination of Rio de Janeiro in the 

world of skyscrapers and traffic rurbulence and the absence of 

sea in São Paulo. 

It is possible to identify also an explanatory dimension 

in Gilda Vogt's paintings, related to a possible attempt to ar- 

ticulate some sense in the context of specificity that resizes the 

task of painting as a way to intervene in the held of portrait 

and its history of representation and verisimilitude. This paint- 

ing process — to a certain extent distressing in that it is always 

around the pictorial praxis, and at the same time recurrent in 

the work of some women artists who see the need to inquire 

into the validity of rheir desires towards art — normally do not 

occur in the work of male arrists, because the afhrmarions of 

these arrists before the world are unquestionable and estab- 

lished by a series of institutional mechanisms that give them a 

secure and established dimension in public arena. Therefore, it 

is not uncommon that eventually an abyss opens in the midst 

of the process oÊ doing the work and its public visibility, and 

we see the constitution of empty spaces that seem like produc- 

tive failures rather than explicit intentions in the painting. In 

fact, there is nothing naive in these paintings by Gilda and 

the apparent indefinirion or formal incompleteness is just a re- 

flexive manifestation (mirrored in this sense) through the in- 

stitutional incongruity that its historical marks show. By not 

aiming at canonical forms, these paintings move from a level 

of visual configuration thar characterize rthem as differential in 

a sequence of works that mark the established field of Brazilian 

contemporary painting and, by extension, international. 

In a painting Untitled (1971) [Fig. 7], one of the most 

populated with elements that the artist has produced, we see In 

the center of the work a paint palette, a motif that is recurrent 

in her work throughour much of her career. In this entangle- 

ment of figures, objects and plants, there are many portraits 

thar blend wirh people and images represented, thar is, the 

drawings, drafts and paintings that the artist had on the walls 

of her small studio located on Av. Brigadeiro Luis Antônio, in 

São Paulo. An aquarium with fish, another recurrent motif, 

and an owl are portrayed, as is also Monica, the artist's sister, 

on the bottom right side of the painting. 

In this turmoil of forms, lines and colors, there is litrle 

spatial discernment, as the environment blends with char Bra- 
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zilian social chaotic space, at times with no barriers. In this 

sense, we can observe a lor of the world's experience where the 

artist lives and her social surroundings. We cannot expect from 

Gilda's painting an inner organization of established forms, as 

the artist nears the held of Brazilian social experience through 

her own articulation of forms represented. We cannot imagine 

here a painting with rationality and formal “clarity” of high 

Modernism, which criteria of material, conceptual and cogni- 

tive distinction became impossible to be followed and there- 

fore, oppressive. 

There were few occasions when the spatial held of Gilda's 

painting conceived a universe organized according to the most 

stable forms, formally speaking, when a plan was introduced 

to organize it and give her some relief, as the table that appears 

in painting Natureza Morta (1971) [Fig. 8], today in the collec- 

tion of the Museu de Arte Contemporânea de São Paulo (MAC 

USP), in which we can glimpse this stability. In contrast to 

the serenity of this still life, one can see rwo-wrapped fish on 

this table covered with a towel, transformed by the raw canvas, 

causing a ripple in the plan that seems to be there just to give 

the painting a field for objects to rest. The grass was painted 

from the back, as though covering part of the edge of the ta- 

ble, creating a thearrical background. Figure and background 

are confused momentarily, causing us to doubt and converg- 

ing to the conceptual territory of the painting thar deals with 

the equivalence berween the world of art and that of culture, 

finding a correspondence in the exhibition space where we can 

consider the space of the painting as that in contrast to à back- 

ground (wall) that gives it meaning. This meaning is some- 

times given by a prominence of the real universe, sometimes by 

introducing itin the ficrional held ofart, which the space of the 

painting so well represents. 

Gilda's work often had a dialogue with the intricate game 

of the relationship figure-background, but in a particularly 

complex way. It is like in the painting of motifs that we see in 

the work Untitled (1971) [Fig. 9], in which two water tanks di- 

vide the picture plane that also includes a vase made with Por- 

tuguese tiles and tree ferns with platycerium (plant popularly 

known as “stag horn”). How could it be possible to build such 

enigmatic painting with elements of such simplicity? For those 

not familiar with rhis subject, the painting takes at a certain 

point an abstract shape, resembling a horizon line char divides 

the canvas as in à landscape, only to undo it with a series of 

standard devices that cut the field of painting longitudinally 

in a strange combination of shapes, spots and figures that are 

indistinguishable at fest glance, rendering the work consider- 

ably enigmatic. The ocular oscillation caused by the elements 

in the first and second planes enables a series of pictorial ele- 

ments of the painting to turn it into a puzzle. It is precisely this 

 



enigmatic character that makes it difficult for us to decipher it 

and that leads chis painting to the universe of works without 

specific affiliarion. 

Ir is no different with the painting Racha Mãe (1971) 

[Fig. 10], in which the artist, from her observations of nature, 

painted the shadow ofa cleft of the rock that she saw in Arraial 

do Cabo, in the city of Cabo Frio. The reference is made to a 

figure/vagina and the myth of Mother Nature as a feminist 

device that converges the subject of the painting toward a more 

political approach of the immaculate space of the canvas. This 

somewhat frightening figure extends through the middle of the 

canvas towards its extremities with its arms stretched out as a 

monster. It also reminds us of the image of the female sexual 

organ, while invoking it on its apparent grandeur, especially 

when one realizes the intimate scale ofthe painting. This paint- 

ing holds a kinship with Dark Abstraction (1924) by the painter 

Georgia O'Keeffe, in which a huge dark spot is disrupted by a 

trickle of lighr coming into the space and behind which we see 

a lighr to illuminatre the horizon. À crack is also an opening to 

the universe of the unknown, the abyss that lies behind and 

suggests diving into the depths of imagination. 

Gilda moved between painting the space of art in the 

works where she portrayed the interior of the classsooms of 

Escola Brasil:, as the homonym painting Escola Brasil: (1972) 

[Fig. 11] a large canvas on which the artist produces a break- 

down of rhe routine work of the studio. In the foreground, 

the artist's husband, Dudi Maia Rosa appears, depicting the 

artist Boi (Marília, São Paulo, 1944), and the artist herself by 

the contour of the body, appearing with palette in hand. The 

artist Carlos Fajardo, one of the artist teachers of Escola Brasil: 

appears sitting, his back to us. In the back, lirrle, the figure 

thar the artist was interested in is Jacqueline a model of English 

origin, who was also a student, sitting naked on the table. To 

Gilda posing naked with that naturalness was above all bold- 

ness, Very far from the universe of the artist. In the painting, 

there are also other students, who are portrayed working. Iron- 

ically, as in other paintings by Gilda, in this one the space of 

the painting acquires a suggestive parallel with certain devices 

of the grandeur of the historical genre paintings, such as À Pri- 

meira Missa no Brasil (1860) Victor Meirelles, in the collec- 

tion of the Museu Nacional de Belas Artes, not in relation to 

the eloquence and the verisimilirude, not even the ideological 

content of historical propaganda, bur in the undulatory chaos 

that the eyes is forced to dive to try to distinguish the different 

situations that are happening simultaneously in that space and 

the difficulty of deciphering them as a whole. The artist felt 

herself as being part of a young native woman who appears in 

the canvas of the first mass, lost in the midst of that whirlwind 

of figures, Portuguese and natives, in a way that invokes the 

religious universe that the artist experienced in her education 

at the school Nossa Senhora do Sion, in Rio de Janeiro, during 

the primary and high school, ar thar time attended only by girls 

and nuns. Learning by being together seems to be an inescap- 

able condition of life. Learning art - and, even more, painting 

on learning art - is largely a process of imitation, as already 

pointed out by Thierry de Duveé 

The two paintings deal with a common subject, teach- 

ing. The writer Silviano Santiago reminds us that the Brazilian 

natives learned by imitation: “they were naturally given to reli- 

gious conversion since, from a distance, they would imitate the 

gestures of the Christians during the holy ritual of the Catholic 

mass. Imitation — an exclusively epidermic act, a mere reflex of 

the object on a mirror surface, a ritual devoid of words — is the 

most convincing argument that the navigator is able to send 

to his king in order to prove the innocence of the Indians”? 

Although there were other women painting in a parallel con- 

text, the artist claims to have seen herselfin the situation of the 

model among those men and in Escola Brasil:, an essential- 

by male environment. Still, she portrays the artist Dudi Maia 

Rosa holding the brush, which also serves as her instrument as 

a painter and that somehow determines the performativity of 

the painting in the spatial context of the portrait. 

However, we know that the brush is held by the artist 

during the completion of'the painting, and here in the painting 

Escola Brasil: as in a meta-painting, she paints a male figure 

painting with a brush. We can thus indicate the existence ofa 

projection of the self toward the deterministic condition of the 

painting, which gives ir considerable critical intelligence. Bur 

we also see here an embodiment of an irrevocable condition of 

female artist on the easel, historically speaking, or in this case 

out ofit (metaphorically), since the artist is on this side of the 

painting and extrapolates the range of conventional painting 
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The artist processes the color in an astonishing manner 

in a portrait of her husband done in 2004 [Fig. 12]. This Fau- 

vist color renders it a sunny and affective color, deeply rooted 

in some anthropophagic nature adopted by the artist in her 

relationship with the artist portrayed, swallowin gr along with 

the environment. Itis a painting in which the apparent naiveté 

generates a strong sense of expressive dimension. In this paint- 

ing, you can see an orange finger, phallic, appropriated by the 

artist as the painter of the scene, in a kind of projective per- 

formance, held here in a more liberal and selÃess manner. The 

work can be considered afiliated to a set of more "passionate” 

paintings, done berween 1971 and 1972, where the artist let 

herself be contaminated by the desire of the figure to immerse 

in the landscape or art itself, metaphorically speaking. 

In a more biographical approach aspect, we emphasize 

that often in the artistic experience between the artist and her 

husband, she expressed this artistic-affectionate relationship 

very visible in this work. In this portrait, done in Ilhabela, the 

artist Dudi Maia Rosa appears doing a watercolor with a box of 

paints and brushes lying on his lap. Iris worth mentioning here 

a change that alters the perception of the artist on the subject. 

Unlike casel painting, these watercolors that are a reference to 

the artist are also done with the paper on her lap, with the artist 

often sitting, which gives them a more intimate approach to 

looking. Even though this passage to acrylic painting is done 

on the easel ar the studio, because derived from a watercolor, 

in this relationship there is a dive, even if in a specific place, 

on the entire surface, observing the same intensity of light and 

allowing the painting to thus be more "sunny”. 

In another painting, we see the figure of the artist re- 

Hected in a dresser in a self-portrait called Untitled (1972) 

[Fig. 13], with objects placed in front of the mirror that seem 

animated figures when reflected. It is important to observe 

this articulated figure that appears in front of the mirror. 

The arms raised, reflected in the mirror, signal a gesture that 

can be considered an irony, a debauchery device of the image 

demonstrating a ghostly, soul-related behavior, apparently a 

reflection of rhe unconscious of rhe subject portrayed, man- 

ifested through the wooden figure before the mirror. Dolls, 

especially in wood, have a complex history in psychology by 

often acquiring a state of animation in dreams and fairy tales. 

Pinocchio is perhaps the best known of them. The disobedi- 

ence of this figure in the mirror is nothing but the very con- 

trariety of the artist on the mimicry of painting in relation to 

the reality thar is represented in ir. 

We can characterize Pinocchio as a metamorphosis story, 
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the transformation of the world of objects for the animated 

world. Amid the universe of painting, the Howers seem to be 

there just to disguise the strange performativity that surrounds 

the painting, while a figure (the artist in this case) shown also 

refectred in the frame ofthe mirror, her face in an enigmatic and 

indifferent look to the world that seems to keep her company. 

It seems that the same face we see then in another self-portrait 

Untitled (1972) [Fig. 14] now resized within the studio, where 

the artist sees herself represented and looking directly at the 

viewer. À more direct gaze and dense brush strokes produced 

by the oil paint give this work a determining characteristic in 

the physical complexion kt engenders, giving it a more human 

face, considering the functional characteristics of the portrait 

and its psychological intensity that demonstrates an ability to 

represent the world in its various aspects. The painting was 

done with little paint and the use of much turpentine and di- 

lured oil. His face betrays a certain fear, which creates some 

ambiguity berween the assertion of the portrait and its visible 

hesitarion on the direction the gaze projects to the viewer. 

There is something of Frida Kahlo's in the painting Au- 

torretrato (1974) [Fig. 15], in which the artist appears again 

painting, her face filled with thick eyebrows and voluptuous 

lips, one of the few oil paintings she has done. The paint has 

always caused some irritation to the artist, and later she came 

to abandon it, having used it only circumstantially. Here, the 

paint produces a sense of alienation of the body of the figure by 

the absence of hands, essential instrument for using the man- 

ual gesture in doing the paíinring. Although irisa portrait of 

the artist painting, it ends by focusing on the look, perhaps 

one more symptom that the work of painting would be dis- 

guised again, that is, placed in the background as a way to 

decrease the social resourcefulness of its production. In this 

darker tones painting, with heavy brush strokes, it is possible 

to point to a mechanism in which the eye does not converge 

toward the viewer, but to someone looking at the artist while 

she paints, which can be identified by the slighr shift of the 

gaze toward the left. 

The artist as a model becomes more observed and ob- 

ject of passive gaze, instead of the active disobedience rhar this 

could engender. However, there is no doubt that the figure 

of the artist looks toward someone who is within the limits 

of the painting, not outside it. Given thar this is a self-por- 

trait, one can imagine thar we are talking about a considerable 

misunderstanding of representation, because the artist paints 

not only herself, bur also another who is in her living space. 

This is a painting directed toward personal interiority as a way 

 



to produce an alienation of the universe around her. We can 

remember that self-portraits are forms of the portrait present 

itself to the viewer. Thus, this painting disobeys considerably 

to the way of articulating the norms of painting the portrait 

of a subject thar largely follows the premises consecrated by 

conventions of representation. The painting ends up revealing 

inadequacies of the figure in relation to the space, uncomfort- 

ably situated in the limits that remained from the center to the 

right of the canvas. 

The hierarchical position of the male painter (and rare- 

ly the female painter) facing the canvas, which also helps to 

demonstrate the limitations of the genre, appeared sometimes 

in earlier works by the artist, although this is not essentially a 

biographical instance, although she has painted herself preg- 

nant before the easel in a series of watercolors. In some of rhese 

portraits, like Auto-Retrato Grávida I e H (1974) [Figs. 16 and 

TA. respectively, borh from the collection of the Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul, and in yet another watercolor in which 

the figure of the artist appears only as a silhouette in front of 

a window, as in the work Untitled (1974) [Fig. 18], we see a 

unique characterization of the experience of portrait regard- 

ing the most routine of reasons: the artist in front of the easel 

and her image as the outline of a shadow. To produce them, 

the artist subverts an inclination already consolidated by art 

history that conceived the male artist as an authority in front 

of the easel. 

In 1975, Gilda made a painting titled Pombo no Lago 

[Fig. 19], now in the collection of Pinacoteca do Estado de São 

Paulo, a complex array of mirroring mechanisms that makes 

this work dificult to decipher. We suffer from vertigo when we 

try to understand what is going on with these images. One sees 

a tree that appears on one side, between the reflected reality 

and the elements that are there, like fish and water lílies, which 

resemble paint paletres, and in the middle of all this, a pigeon 

resting on the edge of a lake. In this game of mirrors, we no 

longer know whar reality is and what is a mere result of the nar- 

cissistic game to look at the water mirror and the painting that 

reflects itas a picrorial endless abyss. This same mirroring can 

be seen in a charcoal drawing Chatitled (1975) [Fig. 20], which 

integrates the collection of Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul. Tt is dificult to know in this work who is reflected in this 

mirrored overlap that are the various planes of the drawing 

composed by artist: her husband and a model thar appears rep- 

resented in the painting. Not to mention that this is a drawing 

done by Gilda herself, thar is, it is ultimately whar we call here 

a "para-self-portrair”, the one after the event, as ifit were a pro- 

jecrion of memory before an intricate apparatus of reflexes. This 

"being outside” consistent with a separation thar corresponds 

to the performance of another role, can be taken as a symbolic 

arrangement of diverse roles that the artist plays daily. 

Portraits have always been mechanisms of great complex- 

ity throughout the history of art. They give us many oppor- 

tunities to glimpse at the political dimension of the painting 

in its structure of distinctions of the artistic genre as well as 

its aesthetics and inventive dimension. In the performativity 

in the portrait, we observe various manifestations that are in- 

strumental for us to understand the experience of the artist 

in her studio as a foundational locus of artistic production, 

which is becoming a place of science in the 17th century un- 

til the post-factory complexion, after Andy Warhol turned his 

workspace into a place of production in series. Since then, the 

studio seems to be pervaded by a certain degree of suspicion, 

especially if there is a woman artist doing a painting. By star- 

ing think everybody should be a machine”?, Warhol def- 

nitely changed our perception of the artist's studio as a place 

of manual production to thar of technical reproducibility. In a 

way, It broke with the concept ofa design studio as the topos of 

the genius male artist thar solitary lived in it and impregnated 

it with assistants as in a factory, in addition, of course, to im- 

print to the working area the production in series. 

We cannot forget thar the studio has been inhabited for 

a long period of time by other individuals besides the artist, as 

his assistants, models, friends and employees, among others. 

The political implicarions of this coexistence, often loaded with 

tension, animosity and even subservience, were always recur- 

rent in the working universe of the studio and have been dra- 

matized in several levels throughout the history ofart. Thisisa 

more difhcult matter for women artists, either by the situation 

of subordination to the model, or the embarrassment that this 

relationship artist/model implies. For a woman artist, the mod- 

el becomes “competitor”, contrary to the usual relationship of 

a muse so proclaimed in the territory of male painters' studio. 

The conflicr at times makes clear the projecrions drawn and 

painted by the artist herself as well as her attempts of some 

solution to this strange feeling of identification be dissuaded 

from such ambiguous condition. For women artists who work 

with the model, ir is necessary to live with this psychological 

  

9. Andy Warhol interviewed by Swenson, “Pop Art”, Part 1, Art News 

(1963), 26. 

GILDA VOGT A RETROSPECTIVE 51 
 



frustration. Feminist charges, for example, would change that rg; Pp B 
perspective, including one that shows thar the relationship be- 

tween model and artist in his studio changed: 

With feminist theories, it became difficult to con- 

ceive the relationship artist/model as a reciprocity 

relationship. In the process of painting, this is lost 

on the edge of dissolution between the figure and its 

representation. The figure in the painting moves as 

if ir were alive until finally rests at the completion 

of the job. It looks for a structure inherired covertly, 

away from pure representation of the subject.!º 

This identification related to a female conflicting disposi- 

tion appears to a certain extend in the painting Untiiled (1973) 

[Fig. 21], a portrait in which we can clearly see this almost sub- 

liminal desire, specific of a wish to transform the artist herself, 

in the model. It is a female figure of a naked model reclining 

comfortably on an armchair, her legs resting on the arm of the 

furniture that allows her to rest, showing total detachment. Her 

arms até reclining above the shoulders, completely displaying 

her breasts and a slight bulge of her pubic hair. The treatment of 

the painting shows à physical voluptuousness, including the vis- 

ible mark of the breasts, which, once denuded, are shown with 

her white skin that stands out from the rest of the body. In the 

portrait of this model appear in a certain way, Orientalist pro- 

jections (not colonial in this case) of the artist, although it must 

be pointed out that it is a demonstration of female heteronor- 

mativity a Japonism transformed into illusory vulnerability as a 

geisha, as the figure that confronts us with an unashamed body, 

aware of the illusion vengeance ofits aggressive passivity. 

The representation of the body in this painting marks 

this reiteration of the female, causing interference in the credi- 

biliry of fetishism. We seem to flirr with the various “theories” 

of women who meddle with the hereronormarive patriarchy 

thar converges to the vision we have of the female figure, espe- 

cially when she is in the midst of this false tropicalist paradise 

where modesty,!! prejudice and sexism appear to have been 

  

10. Gaudêncio Fidelis, À Definição de uma Política da Pincelada na 

Pintura de Iberê Camargo, Pintura Brasileira: Coleção José Antonio e 

Hieldis Martins, exhibition catalog, Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, curated by José Francisco Alves, June, 2013, 31. 

11. º0O pudor é a segunda figura que “o habitus dos Ocidentais con- 
quistou. Ele consiste em uma regulação do medo diante dos perigos 

interiores que, num regime de civilidade, substituiram as ameaças exte- 

riores da violência. O modo de ver manifestar-se sua inferioridade, que 

está no cerne da fraqueza diante da superioridade do outro, constitui 
uma peça-chave do conflito sobre o qual se constrói a economia psiqui- 

ca.” Paul Ricoeur, À Memória, a História, o Esquecimento (Editora Uni- 

camp, 2010), 218. 
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suppressed for now, but actually remain there as ever - espe- 

cially given a figure like this, so comfortably reclined in her 

sensualist delighr, apparently free from social restraints, im- 

mersed in her own world of privacy. 

Still, ir would be hard to believe in the trurh of this por- 

trait as a resonance of a world without psychic barriers acting 

on the body. It is therefore a mistake. After all, the control of 

the body converges various structures of repression, and tends 

to conclude that the strongest of them is the social space when, 

in facr, the bourgeois interior of the house - the kitchen, the 

bedroom and the living room — constitutes distinct faculties of 

normative instruction as a way to create moral and emotional 

value that imprints considerable limits to the body. The artist 

did this painting in the environment of Escola Brasil: though, 

as it happened several times, she finished it in her studio, when 

she added the surrounding elements, such as the fruit tray on 

the table, a clear reference to still life, a genre of painting widely 

considered innocuous by art history, bur here just shows that, 

in the midst of this rurbulent and subliminal liberal sensualiry, 

there are other components that are equivalent in references 

to sexuality, especially those thar populate the home environ- 

ment, be it the studio, the inside of the bourgeois residence. 

The fruit on the table still accentuate the oral character of this 

painting, while its possible introduction by mouth seems to 

imprint this portrait a repressed erotic impossibility, bur likely 

to manifest at any time, even in a patriarchal environment that 

assures normative rules which subject femininity to a condition 

of masking function of the sexual freedom of the female body. 

Apparently, the artist works in portraits avoiding these 

erotic and sexual issues thar can be classihed as sensual, al- 

though they are inherent and always come to tell her reaction 

in a feminist way even to show her surviving side in this pa- 

triarchal life. In contrast, here the similarity is purely coinci- 

dental, since we can say that rhe Brazilian view of a studio is 

much more precarious, without the mentality of enterprise and 

always being immersed in the crisis of the social dimension of 

art, especially a painting in the Brazilian context. The artist 

takes up, besides doing it, the task of being somehow careful 

in order that everything does not collapse without a real pro- 

fessional support, a common state of artists working without 

an extensive marketing structure of institutional support, still 

rare in the country. 

For the artist, the artistic enterprise then takes on the 

Rlavor of an underdeveloped adventure. In precarious "factory 

of Brazilian art”, what is often seen is a lor of mold eroding 

and dismantling the works that wait indefinitely for something 

new to happen, For recognition to materialize, causing an in- 

termittent allergy that sometimes seems to be reflected in the 

work. To replace precariousness for the studio's high-tech, it 

 



would require such a huge structural change that the intention 

might be staying with the temporary solutions able to meet 

daily management of sometime domestic tasks (homey and 

outdated) of art production in Brazil. 

Itis not the first time that the artist does a painting from 

the outside where she appears portrayed. In another painting, 

Untitled (1975) [Fig. 22], Gilda does a painting in which her 

husband Dudi Maia Rosa appears doing a portrait of the artist. 

Imagining the painter herself in front of the canvas, we can 

conclude that it is as ifshe was looking at herself, or was reflect- 

ed on the canvas that is being painted in a process of simulta- 

neity that disperses the condition of the painting as being tied 

to the time of its completion and that throws to the fictional 

dimension of image phantasmagoria. The artist paints from 

memory, but does so by promoting a descriptive version of the 

impossibility of time to anticipate the act of doing the image 

represented. In 1989, for example, Gilda painted the portrait 

of a singer friend called Sally (1989) [Fig. 23]. This is a figure 

shrouded in a spot that simulates a suffocation of the voice that 

the figure seems to project. 

The emotional dimension of singing becomes impossible 

to be represented in rhe painting and becomes a strange chal- 

lenge contrary to the experience of sound. Even so, in several 

of her paintings, the artist continues to insist on this kind of 

difficulties of transforming sensations and experiences in pic- 

torial material by way of the material reality of the painting. 

Although her painting often arises from a drawing as a primary 

source, it is later added with information from various sources. 

Observe, for example, a reclining female figure made in acrylic 

paint and clay, Untitled (1992) [Fig. 24]. There is a deletion 

and a disembodiment of these images, making such female fig- 

ures hold only a frail look threatening all the time to disappear 

from the canvas surface. It is possible to observe in this and in 

another painting that depicts the same figure, Untitled (1996) 

[Fig. 25], a mirroring, as if one was the negative of the other. 

These two paintings still find resonance in the drawing 

Srebrenica (1996) [Fig. 26]. The closed eyes of the reclining fe- 

male figure and the tone of bones imprint a mortuary aspect 

thar seems to have faded by time, which is also a body thrown im 

the cold and at the disposal of generic figures with no identity. 

Thrown backwards in an ambivalent situation between joy and 

death (gros and thanatos in convulsion), the portrait rekindles 

a recurring feature: the repression and transgression of female 

sexual topography in binary opposition. The artist also made a 

piece in bronze, whose cast was done in clay and that accounts 

for the feminine jouissance. The figure also remains in a place 

inside water as if drowned [p. 246-247]. Certain aspect of spon- 

taneity seems to become visible in these paintings through her 

brush strokes, although the appearance is just a mistake and ir 

artests again proving one of the most important characteristics 

acquired after modern painting, thar is, to conceal the devel- 

opment of gesture in the process resulting in a manifestation 

which appearance is, in most cases, conflicting with the proce- 

dure that generated it. As 1 had observed on another occasion: 

Strokes have been systemarically studied as a source 

capable ofallowing scholars to investigate questions 

about artistic intention and the conceptual founda- 

tions related to pictorial space. For example, study- 

ing the painting methods of modern painters and 

find the slow pace in the stroke of various artists, 

historians were able to establish that the effect of 

spontaneity in modernist painting, as originally 

thought and had been shown in critical and the- 

oretical studies, was no more than mere fiction. 

The truth is that much of the treatment of these 

paintings - and what seemed "spontaneous” - was 

extremely planned.! 2 

The portrair titled Rosângela (2000) [Fig. 27] presents a 

black woman, like many others that the artist painted. Div- 

ing into the domestic sphere once again is determined by the 

concerns of the female artist with the feminine universe in 

its various social stratifications that ensure the maintenance 

of agreements, including the one of who serves and who is 

served. O Limpador de Vidro (2001) [Fig. 28], for example, is 

a painting which the artist did when she was in Rio de Janeiro 

and watched through the window of the balcony, an employee 

cleans windows that appear on a watercolor of the same title, 

now in the collection of Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

[Fig. 29]. The transparency of the glass becomes an entangle- 

ment of loose parts of bodies in space, as if the movement was 

being recorded and printed on the canvas as the action unfold- 

ed. This overlapping of cinematic appearance is demonstrative 

of a movement that was also captured and is equally sublimar- 

ed through the fragmented body parts and their arrangement 

in parts through the canvas. 

  

12. Gaudêncio Fidelis, À Definição de uma Política da Pincelada na 
Pintura de Iberê Camargo, Pintura Brasileira: Coleção José Antonio e 

Hieldis Martins, exhibition catalog, Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul, June 2013, 30. This issue was explored by Andrea Kirsh and 
Rustin S. Levenson in their book Seeing Through Paintings (New Haven 

and London: Yale University Press, 2000), 138-139. 
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The painting Vidigal (2002) [Fig. 30] depicts a group of 

children living in the slum of this name, done from observations 

of the artist when people return from work at night and before 

going home (in the summer heat), taking advantage of going to 

the ocean for a swim. À certain gap thar appears in the painting 

is a peculiar geography of the place, where the danger of the 

ocean reflects the dangerous instability of life in the slum, as a 

contiguous space analogous to painting. The definition of space 

as a place of danger has been identified frequently in painting 

in various historical and stylistic moments. Therefore, ir is not 

so important thar rhis space be idenrifed in such a way, as is 

the use of motifs that were almost always considered “minor” 

by the canonical painting. Another intriguing painting shows a 

group of people that the artist portrayed in Florianópolis. Done 

in 2004, Untitled (2004) [Fig. 31] isa complex overlay of planes 

and shadows that integrate full and empty spaces. 

Before being a formal designarion, these spaces demon- 

strate once again the loss of pictorial informarion that deter- 

mines that absence and emptiness in the artist's paintings are 

symptoms that certain choices are remarkable by abandoning 

held comprised around the object portrayed or the suppression 

of the body and privilege of this surrounding in relation to 

it. Based on this oscillatory ambiguity, one can attest to an 

intention directed to disembodiment. Above all, the greenish 

color of this painting attest to a specific choice that made it 

remain displaced from a larger body of work. Strange colors 

for a painting of strange shapes, although this estrangement is 

more on the order of normativity than deviation. In this pic- 

ture, one can see the figures compressed in an almost claus- 

trophobic space, which srill keeps these parriarchal relations, 

withour even the sun being able to illyminate them wirh its 

lighr (metaphorically) towards enlightenment. 

In these more colorful paintings by Gilda, the characters 

move, albeir constricted, without being able to leave rhis tem- 

poral dimension of determining and limiting space of patri- 

archal space, whether in daily life or during leisure times in a 

tent, which can be defined as disconnected from the confined 

environment of domestic life. The shaded leaf-green with its 

brownish tones that the artist recognizes as Manetian, which 

relationship is more than a formal proximity, as it also main- 

tains a link with their social approaches. However, unlike the 

painting by Edouard Manet thar shocked the bourgeoisie, tÊ 

tled Le Déjeuner sur ['herbe (1862-63), this family does not turn 

into fictional characters in which each of the figures having 

made its entry in the painting would transform in other agents 

of the narrative. Manet's wife and his favorite model posed 

for the painting. The two men are the artist's brother and his 

future brother-in-law. Manet also used a large format for the 

painting, at the time exclusively used for historical paintings. 
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Leaving this universe of calm and somewhat protected 

from the universe of art, Gilda sometimes plunged into the vi- 

olence ofeveryday life in a demonstration that her reasons were 

not necessarily related to the environment at home or at the 

studio. The artist painted some subjects considered "unpleas- 

ant” for painting, as the body of a man killed in a massacre in 

Rio de Janeiro,!* where the artist was born. This painting has 

as reference a photograph published in the newspaper Folha de 

São Paulo [Fig 32]. The image of a black man shot in the chest, 

stretched on a sofa, was removed from the context of this photo 

and repainted on a 120 x 160 cm canvas, tritled Belford Raxo 

(2005) [Fig. 33]. The title is a reference to the color of iron 

ore from rocks which are common in Rio de Janeiro and thar 

somehow refer back to the skin color, as well as the name of 

another nearby location in the Baixada Fluminense. With the 

use of a color approaching clotted blood and decaying fesh, 

the surface of the painting itselfis seen reflected on the process 

of death of the body that she portrays. Inadvertently, the paint 

runs down the surface of the painting, as the blood dripping 

from various parts of the body of the figure. We have already 

seen this blood dripping ina painting in several works of Guig- 

nard, as in São Sebastião (1947), and several other images of 

Christ painted by the artist. 

In Gilda's painting, the displaced position of the dead 

body, originally thrown on a sofa, in relation to the canvas, 

is due to a near-photographic image transposition that once 

displaced from its context, is at the same time disembodied. 

The tragedy becomes one of the most remarkable portraits 

that the artist has painted. Its horizontality, emphasized by 

pendular tilting of the body suspended longitudinally on the 

canvas, embodies a unique relationship berween the source 

image after the tragedy and its subsequent museologization. 

We can also associate this painting to the tribute paid by the 

artist Hélio Oiticica to the criminal Cara de Cavalo, killed by 

Rio police in 1964 and about whom the artist wrote a text 

in 1968./4 The work is 833 Bólide Caixa 18 [Tribute to Cara 

de Cavalo] (1965) [Fig. 34]. Later, in 1968, the artist paid 

another tribute to Cara de Cavalo, who had become Oitici- 

ca's friend, with the banner “Seja Marginal, Seja Herói”. The 

work was done with the photography juxtaposition of Cara de 

Cavalo killed by police, covered by a semitransparent lattice 
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inside a half open box. In a text, the artist wrote on completing 

the bolide: 

Whar 1 want to show, thar originates the reason 

for a tribute, is the way that society castrated any 

chance of his survival, as ifhe were a leper, an incur- 

able evil - media, police, politicians, the morbid and 

scoundrel mentaliry of a society based on the most 

degrading principles, such as ours, have contributed 

to make him the symbol of that which must die, 

and I say more, to die violently, with all the canni- 

balistic refinement...! 

Rafael Vogt Maia Rosa, son of the artist, had already 

identihed a connection berween Gilda's work Belford Roxo, 

and Hélio Oirticica's bolide.!º In Belford Roxo, a visible sense of 

almost rotting corpse is allowed to transpire in the painting, 

which invokes the tragic romanticism of historical painting, 

such as in Tiradentes Esquartejado (1893), by Pedro Américo 

(1843-1905). Belford Roxo, however, takes a contemporary di- 

mension in bringing to the surface of the canvas the displace- 

ment of the body without the context that surrounds it; the 

other bodies, the abject poverty of the place and the apparent 

uncompromising tranquility of the coroner cop who is investi- 

gating the crime scene. If, on the one hand, the photographic 

image from which ir originated is extremely strong in its cru- 

elty, the painting removes his soul, throwing the body into a 

contextual abyss that suppresses any sense of humanity as a 

soul wandering in the space of images. Às we have seen, when 

it comes to portraits, we expect a correspondence between the 

model and the image portrayed in the painting. In the case ofa 

painting in which violence is a distinguishing factor, as in this 

work, we can infer that the narrative overlaps strongly to the 

motif. As was shown by Susan $. Waller: 

The academic theory assumes that a work of art em- 

bodies the idea of the artist, a brain reformulation 

of the material presence of the model. In this para- 

digm, the role ofa live model posing for a historical 

painting is comparable to an apple represented ina 

still life, and viewers were instructed to attend moral 

lessons ourlined in the narrative, rather than physi- 

cal bodies through which they WETe represented.” 

  

15. Hélio Oiticica, O Herói e Anti-Heródi e o Anti-Herói Anônimo. In 

transcripting the quote, the graphic elements were preserved, such as 

underlining. 
16. Rafael Vogt Maia Rosa, Retrato fatimo da Realidade Pública: Obras 

de Gilda Vogt, 2013, 3. Unpublished text. 

17. Susan S. Waller, The Invention of the Model: Artists and Models in 

Paris, 1830-1870 (Burlington, VT: Ashgate, 2006), XIV. 

In Belford Roxo, the artist offers us a painting that alludes 

to the portrait as a way to configure the experience of represen- 

tation, in order to intensify our perception of everyday violence 

in the periphery of Brazilian cities and its dangerous proximity 

to the war zones. Amid rhis contextual transition that is purely 

formal, the artist is attentive to a strong inclination towards the 

tense, problematized territory of painting that Airts with the 

heroic status of the historical tradition of painting, even when 

apparently making sensarionalism before the political produc- 

tion of the image. 

Another work by Gilda has as reference the photograph 

of a goat on top of a wall [Fig. 35]. This photograph, once 

transformed into painting acquires a surrealist aspect. The 

work Untitled (2004), today in the collecrion of Museu de Arte 

Contemporânea do Rio Grande do Sul [Fig. 36], depicts the 

figure of a woman falling, consumed by a liquid abyss like a 

mud puddle. The goat becomes here a mechanism of looking, 

looking toward the viewer as a witness of considerable indiffer- 

ence. Strangely, the animal seems to suffer from some sort of 

blindness. In the lower part of the painting, two-thirds from 

the upper part, there is what can be described as a phallic el- 

ement which is masked by the layers of color thar overlap ir, 

such as a submerged awareness device that artaches status to 

the artist's painting, reinforcing its subliminal willingness to 

transform a feminist vision of painting through politization of 

pictorial space and phallic objects inserted in it, as a demon- 

stration of a repressed awareness which now acquires psycho- 

logical awareness, 

In this painting, whar we see is the phallic shape of the 

figure of rhe pink porpoise, the image that comes from an 

aquatic mammal found in the basins of the Amazon and Ori- 

noco rivers, which legend says it deflowers young virgins ar the 

time of June festivities. The legend is based probably on the 

phallic aspect ofits mouth. It is worth adding thatitisa species 

with prominent sexual dimorphism, a term used to designate 

species where sexual differentiation is not evident. Moreover, 

nothing is more emblemaric than the inclusion of a pink ani- 

mal rhar once introduced in the painting, gives it a significant 

degree of inclusion in a political economy of the gender. Here 

we find a relationship between Gilda's work and that of Maria 

Martins (1894-1973) with its eroticized, phallic and copulatory 

figures. Paulo Herkenhoff noted the flows of pulsating desire 

in the transubstantiation of cannibalistic eroticism in the work 

of Martins. He wrote about her sculptures: "Its heart no longer 

has mass, but instead is a place of pure circulation of erotic 

energy. Sculpting is to treat the volumes with libidinal energy. 
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Maria's shapes like working libido's plasticity, sought to give 

body to her phantasm”.'8 For him, Maria Martins is the “sculp- 

tor of desire”,!º There are other similarities in the work of the 

two artists, as the inclusion of a repertoire coming from Brazil- 

ian folklore and legends. 

The pink background color of this painting by Gilda, 

which gives structure to the disguised landscape turns into a 

whirlwind that conceals the body of a woman sunken under 

clear water, but thar does not hide some sort of tragic accident 

in which, in the upper body, we can see evidence of à pool oF 

blood, like a defowering. AI these elements working together 

create a provision of contrasts to ensure that the psychological 

drama that unfolds within the canvas can redefine the form of 

painting as characteristically dysfunctional and related to the 

conformation of the space with the psychological complexion 

of the subject. The supposedly naive goat figure, calmly balanc- 

ing on the wall of the landscape and supported here by a mass 

of poor color, we see that there are disturbing signs of physical 

and psychological violence. As we know, there is a difference 

berween nature and landscape, and the first was impregnated 

by gender politics. The so-called "mother nature” proved to be 

a repository of clichés and prejudices, ultimately a battle for the 

supremacy of male gender over a sphere hitherto regarded as the 

female domain. 

Most of these issues have appeared in Gilda's “organic 

cubist” paintings, as in self-portrair Untitled (1971) [Fig. 37], in 

which a female figure finds herself entangled in a tropical forest 

that seems to want to devour her from all sides. The sheer scale 

of the painting, with its intimate dimensions of 35 x 27 cm, 

gives the figure a condition of oppression. Legs crossed and one 

hand resting on a leaf, as if prorecting part of the body, pur ir 

in a state of defense amid the tangle of plants, some of which 

wind up around the figure. This growth at times looks like 

snakes, sometimes like plants. The face of rhe figure appears 

tilted upward, as in an attempt to take a breath. No one knows 

for sure what happens in this little painting: if the female figure 

is reveling in the lush vegetation that surrounds her, or is being 

consumed by it, in a world of carnivorous or animated plants 

by some strange power. 

Maybe we can talk in a reflection of the unconscious 

designed in these plants thar shows itself, disturbing the sur- 

rounding thar dips the figure into a nightmare of forces acting 

on her will. In another painting, titled Autorretrato (1971) [Fig. 

  

18. Paulo Herkenhof, Arte Brasileira na Coleção Fadel: Da Inquietação 

do Maderno à Autonomia da Linguagem (Rio de Janeiro: Andrea Jakobs- 

son Estúdio, 2002), 106. 

19. Ibidem. 
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38], the figure seems to struggle to accommodate herself amid 

the fragments of space, and her body takes her to an almost 

baroque contortion in the style of Bernini. The baroque, an 

inclusive style par excellence, by virtue of its mestizo charac- 

ter, and the very expression of this figure provide her with the 

condition of a chance to articulate the form through this maze 

of possibilities. Perhaps because, in fact, this painting shows 

a kinship with the work Nude Descending a Staircase, No. 2 

(1911-1912), by Marcel Duchamp. However, in Gilda's paint- 

ing, the dismembering of the body becomes more organic, as 

if writhing internally, rather than mechanical approach of the 

movement that we see in the portrait of the French artist. 

Nevertheless, the artist is afhliated to Duchamp, often 

ignoring his male portrait approaches and overlapping a little 

naive vision of this experience, or performing an intervention as 

though dressed in armor in this selfportrair. By doing so, she 

proposes a strategic move to intervene in a pretty masculine ma- 

trix thar the work of the French artist represents and produces 

a version in which she herself becomes the bride, now with an 

armor prepared for attack, as a mechanical being that is articu- 

lated through the space, leading to symbolic experience of Du- 

champ vocabulary through an enigmatic transition in which 

we stand to think about the political status of gender issues. The 

black and white areas - and sometimes gray — that appear in the 

painting work together to assign to the figure this mechanical 

aspect which gives considerable distance from the world of hu- 

mans, but which demonstrates an organic logical construction. 

The body bends forward from oppression; however, in 

doing so, it exposes its vulnerabiliry and franks it a chance to 

solve conflicts through a scenario which organizing principle 

is evidenced by a latent sexualiry. We can identify in this por- 

trait, in a figure divided in her organs, limbs, heart, fingers and 

shapes that occasionally are phallic variations. Surprisingly, the 

figure appears posing with a disjointed sculprure, or that has 

possibly suffered some sort of accident. Moreover, in many re- 

spects, this painting becomes an allusion to cubist landscapes, 

although we see how this female figure, transformed into el- 

ements of the landscape structure, thus becomes a reference 

by which nature itself is articulated through the body of the 

woman, who is consumed and forced to find a sense of unity 

amid psychic dispersion caused by rhe culture in which exists 

this space of body destruction. 

When meeting with the dispersive subjectivity which 

causes lts fragmentation and immobility, the painting is struc- 

tured through an attempt to balance, seeking maybe to throw 

these body parts in all directions of the canvas and leaving the 

figure at the mercy of a desolation that becomes operational 

and, at the same time, a distinctive quest for uniqueness of the 

body in face of the impossibility to reconcile dichotomies as 

 



body and mind, soul and spirit, desire and will. The use of color 

also contributes to conceal space fragmentation demonstrat- 

ing largely a "crisis of the feminine model” within the genre of 

self-portrair. Especially that located in the territory of feminist 

disposition thar places the uniqueness ofthe experience through 

the friction benween the material reality of the painting and its 

symbolic dimension. 

In a woodcut that the artist made in 1971, titled Alface 

d'Água [Fig 38], a female figure appears in a space thar oscillates 

berween negative and positive, being permeated by strong sym- 

bolism. You can see because of rhis contrast of black ink, which 

printing has acquired a dense depth and from where white 

carved risks and scratched clouds gently mark the figure, as cur- 

tains, hair or even muscles covering one of her eyes. À mark 

caused by small leaves of a water plant appears on the heart, on 

the left side of the figure. We see that the look and the face of 

the drawing have similarities with Autorretrato [Fig. 37]. fin 

the small round aquarium the artist saw her face reflecred in the 

water, we have the sensation of Aoaring as the Alface d Água and 

at the same time, ofsinking into darkness in this almost abstract 

self-portrait. 

This pose of raised arms will appear later with the same 

original intimacy, more primary and more declared, in the sculp- 

ture in bronze sunk in water in a state of delight [p. 246-247] 

and also in the despair of the figure in the painting [Fig. 39], 

with this other formation of white and gray colors. Woodcut is 

a technique thar has surprises and carries subliminal senses, in 

that the artist works in the carving and does not see the places 

defined, as does the drawing where everything seems covered. 

And only after the reverse view of the defined figure and strong- 

ly printed our in rhe sensitive and thin rice paper appears. This 

printing dialogues and coincides with such mystery. We can talk 

about L 'Etant Donnés from the feminine side. It is as if the art- 

ist had turned into voyeur of herself withour needing to spy, 

feeling both natural in this environment of intense penumbra. 

As demonstrated by Mary D. Garrard, nature has always 

been loaded with a cultural perspective built on the dimension 

of the female gender. In this sense, expressions such as “virgin 

land”, "land rape” and “wilderness dominion" show the in- 

clination of the genre on the cultural conception of nature.” 

Returning to the painting Untitled (2004) [Fig. 40], this hg- 

  

20. Mary D, Garrard, Brunelleschis Egg: Nature, Art, and Gender in 

Renaissance Italy, (Berkeley and London: University of California Press, 
2010), VII. 

ure (which fell) stretched over the base of the painting is the 

embodiment of nature's death, from the violence to which the 

female body would have faced. Its horizontaliry, here coinciding 

with the death (of body and painting), implies first of all an up- 

dare to the pictorial problem to the level of presentification of 

the subject theme, signaling, among other issues, à tragic level 

for the painting, which sometimes comes dangerously close, 

would say, of the great paintings of the great masters. 

In Gilda's work nature takes up a simultaneous dimen- 

sion of danger and transformation, bur now with an irrevocably 

critical vision. These bodies, now also turned into emotional 

and psychological organisms, account for a subliminal eroti- 

zation that ultimately mitigates the suspicion that surrounds 

the sexual character of these figures. The frequent suspicion 

that I spoke before demonstrates the objective dimension of the 

danger that, once consummated, can be seen in paintings like 

"the painting of the goar”. The alleged blindness of the animal 

becomes emblematic of blinking an eye or an indifference to 

the physical complexion thar the animal seems to demonstrate. 

Eroticism largely exceeds Gilda's work and becomes a reason 

for conflict, given the implicit dimension in the universe of 

affective and social relations in which women are presented in 

two ways, as a symbol of evil and destruction, and as beauty 

perfection, while the male was culturally constituted as a mod- 

el of his own perfecrion. 

Through intuition, Gilda sometimes plunges in those 

places that are contiguous to the artifices and disguises ofhumor 

and sarcasm, sometimes conflicting, sometimes inherent, which 

certainly keeps the artist protected till now, even though more 

conscious. À drawing made by her ofa she-wild-boar, Untitled 

(2001) [Fig. 41], is somewhat sarcastic and acid as it points to 

this subliminal aggression that exposes the critical evidence of 

female beauty that gives considerable evidence when it comes to 

attesting this matter. The asymmetry of these two cultural con- 

structions demarcates a disassociation between genres, hopeless- 

ly constructed by culture and established by centuries of history. 

The artist also did two works based on a photograph of 

the exhumation of remains of victims of the Srebrenica mas- 

sacre in Bosnia, which happened in June of 1992 ?! [Fig. 42]. 

  

21. The phorographs used as reference by the artist are not related to 

the Srebrenica Massacre of 1995 thar victimized over 8.000 Bosnians 

at the city of Srebrenica. The images are relative to the exhumation of 

mortal remains of other vicrims of the war, assassinared in 1992, at the 

same city. 
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In this photo, a mother cries hugging the exhumed skull of 

a child, while being comforted by (possibly) family members. 

A painting in acrylic paint - Untitled (1996) [Fig. 43] - and a 

drawing - Srebrenica (1996) [Fig. 44] - address the issue. These 

two works are emblemaric of how the artist dealr with a subject 

that rejects representation in the form of the artistic image. In 

the painting, she turns the figures into ghosts in the darkness 

of the pictorial surface; in the drawing, she gives the form of a 

face to the exhumed skull, giving it an identity. The face rests 

lighrly on what looks like a cloud rising from the horizon. The 

precarious arrangement matches the intensity of the tragedy 

and takes away any possibility to deviate from the suffering. 

The massacre was considered one of the most horrific crimes 

against humanity after the Second World War. 

Other times, the artist resorts to expedients more con- 

nected to everyday popular universe, when, for example, she 

depicts the figure of a musician playing orocongo, a mono- 

chord instrument of African origin that is little known and 

whose sound is produced by the friction of à single rope with 

a bow.?? The painting in question, Gentil do Orocongo (1998) 

[Fig. 45], becomes part ofa “gallery oftypes" that the artist has 

been gathering which attests to the most visible ills (or rather, 

invisible) of Brazilian society. Às in The Scream (1893), by Ed- 

ward Munch, the sight of a survivor of Brazilian and African 

heritage mobilized the artist in a painting thar gave him the 

strength of a voiceless scream. This revealed interiority, which 

actually gave her the possibility of doing the public dimension 

of a painting like Gentil do Orocongo, is instrumental to the 

realization of a set of three paintings, Autorretrato MP |, H 

e III [Figs. 46, 47 and 48], all from 2005; the artist did an 

experiment to see inside the eye, basing such painrings in the 

readings of Merleau-Ponty, hence the title of the works. 

In Autorretrato MP T one can see a number of hits back 

of the eye that are phenomenological consequences made pos- 

sible by the interiority of looking. This manifested interiority 

of painting also includes a new condition of realization, and 

its procedures are accounted for by the appreciative differenti- 

ation of looking at the nature of individuality. No experience 

that the artist can account for in her way to portraying herself 

proved so intangible, exactly by the determination in giving a 

phenomenological basis to the construction of the selÊ- portrait 

or portrait itself. It is, in a sense, the artist and her own reflec- 

tion. The philosopher Paul Ricoeur (1913-2005) emphasizes 

the need to think about the experience of the body beyond 

  

22. Cristiano Cipriano Pombo, “SESC Ipiranga reúne família do violi- 

no”, Folha de São Paulo, Caderno Acontece, Especial A (July 1998), 1. 
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the Euclidean, Newtonian and Cartesian space, proposing to 

think ofir in terms of a philosophy like thar of Merleau-Ponty 

in his Phenomenology of Perception. He wrote: 

The body, this here absolute, is the reference point 

of over there, near or far, the included and the ex- 

cluded, the top and bottom, right and left, in front 

and behind, and many other asymmetrical dimen- 

sions that articulate a body typology not devoid of 

some ethical valuations while implicir, for example, 

the heighr or the right side. To these bodily dimen- 

sions join privileged hand postures — standing, lying 

——, considerations — gravity, lightness —, forward, 

backward, sideways orientations, all susceptible de- 

terminations of opposite values: the acting man as 

man standing, the patient and also the lover lying 

down, the joy that uplifts and elevates, the sadness 

and melancholy thar gets him down, etc. It is on 

these alternations of resting and movement that is 

included the act of inhabiting, which has its own 

polarities: live and move, take shelter under a roof, 

go through a threshold and go outside.?2 

The painting Uatitled (2005) [Fig 49], of a native man 

who the artist met and who worked as a security guard in the 

street where she lives in São Paulo, introduces another aspect 

of this collection of works. Instead of looking at a distance, 

beyond the viewer the figure looks directly at us, with a dense 

and sad look. The artist says that when she drew in front of the 

model, he reacted like she was stealing his image, a reaction 

that might be credited to the fact that some indigenous com- 

munities understand that the camera takes away the soul of the 

individual. 

A certain feeling of guilt made the artist painted in her 

studio - far from the model's eyes. Disturbed by the (continu- 

ous) cornering of the natives, with this figure the artist portrays 

life of indigenous people as individuals who are currently work- 

ing as security guards, who live looking at the life of the middle 

class, guaranteeing their safety. In the words of the artist, amid 

this population of individuals portrayed we can identify the 

constant incidence of an artistic will char gives her che abiliry to 

add considerable creative additions to the repertoire of portrai- 

ture genre, which can be considered as determining to answer 

  

23. Paul Ricoeur, A Memória, a História, o Esquecimento (Editora Uni- 

camp, 2000), 158. 

 



the imperatives of understanding contemporary society and its 

organizing reason of the principles of portrait canon, which the 

artist, with her constant involvement in this territory, challenge 

at every step. 

Still in 2005, Gilda painted a portrait titled Jhereia [Fig. 

50], a reference to the portraits by the painter Iberê Camargo. 

The work, which began with Mizia, the artists favorite model 

who worked for yearsat her residence, resulted in what she con- 

siders a painting in crisis. The artist had done other paintings 

with Mizia as model. Posing again for Gilda, the invitation still 

had a relationship of a subordinatre: the concern of the artist as 

being the employer and the model that of the employee had not 

at all disappeared. Even after the relationship between them 

evolved, there was still a conscious embarrassment between 

them. This social system that relates employees and employers 

in many different ways is still rooted and active in Brazilian 

society, and the artist keeps a continuous suspicion identihed 

by rhar feminine side and conniving with rhe household chores 

within a bourgeois residence. 

This portrait shows itself more stripped and has a more 

formally demarcated content, largely concentrated in the face 

of the model, in her expressive hands, symbol of the work. The 

painting presents an environment that leaves a turbulent void, 

interspersed with areas of lighi/da rk, showing a figure stifled by 

the universe that surrounds her. The painting was persistent- 

ly worked for a considerable period of time, as well as several 

attempts were made by the artist to include other faces who 

looked like the four daughters of the model, whose faces re- 

sembled at times. The attempt to find the various races form- 

ing the Brazilian people in one portrait, through an emotional 

approach to these variants, took the artist to the synthesis of 

only one figure, concluding by deleting all the others that she 

had tried unsuccessfully to include in the portrait. The work 

accumulated so many attempts and intentions that became 

formally inviable, keeping part of these procedures, character- 

izing itself as a valuable painting in the crisis of its own formal 

organization. 

However, in the style of Iberê Camargo, the artist insists 

in its conclusion, even done in acrylic paint, unable to sustain 

various changes such as oil paint, as is the case of that artist's 

painting. The portrait in the end tells the story of the matriarch 

of rhe family that incorporates her own destiny. The end result 

of the portrait generated similarities with the masked eyes of 

the paintings by Iberé Camargo, the series Tudo te é Falso € 

  

24. Gaudêncio Fidelis, “O Lugar da Indeterminação: Para Uma Abor- 

dagem Labiríntica de Dédale”, in Dedale: Pierre Coulibesf, exhibition 

catalog, Fundação Iberé Camargo, 2009, 37. 

Inútil, done in the 1990s [Fig. 51]. These figures “seem to have 

been conferred with blindness by rhe indicarion ofa dark shad- 

ow around the eyes without corneas and pupils" 24 Gilda's fig- 

ure, who contemplates the infinite with an overwhelming look, 

with no apparent belief in the furure, finds resonance in this 

painting, even in an open crack in the space on the right, asa 

tear that breaks the Actional space of the canvas, a void that no 

one really knows what it is. In Gilda's painting, this white re- 

sembles a curtain that marks the tumultuous space that makes 

up the surroundings of the figure. In Iberê, this tear seems an 

open crackina clearing. 

Gilda Vogr's painting is a journey toward the unpredict- 

able human dimension introducing a new discourse around the 

figure as the conscious territory of the ills, desires, frustrations 

and freedom. The critical awareness that the artist gives to such 

works assures them, however, a narrarive in which the promise 

of its materializarion involves many threads thar do not sur- 

render to the parricularities of canonical forms, or the vulner- 

ability of the dependency of established matrices. The artist 

seeks to address in her work an issue to enforce that intention 

with life through this personal impulse of intimate wishes she 

recognizes in individuals. 
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  A PINTURA DESCOLONIZADA 

Na pintura de Gilda Vogt, uma confluência de características conduz à especificida- 

de formal que lhe imprimiu significativos obstáculos de inserção no universo da arte 

contemporânea brasileira. Podemos descrevê-las como sendo de uma tinta aquosa, 

cores aparentemente indefinidas ou impuras (híbridas nesse sentido), traços que dis- 

farçam a pincelada, manchas que simulam aquarelas (embora sejam realizadas em 

tinta acrílica), figuras por vezes arrefecidas e formas instáveis. Uma vez que essa lista 

de características pode, na verdade, ser identificada com inúmeras obras contempo- 

râneas, tais prerrogativas não seriam exatamente o motivo da inadvertida falta de vi- 

sibilidade de sua obra diante do contexto institucional. À pergunta que a obra suscita 

parece ser a de que a vontade de constituir um corpo de obras aconteceu à revelia 

da possibilidade de construir uma “carreira” artística que lhe conferisse existência 

social, a despeito de determinadas investidas aqui e ali, mas que antes de tudo desse 

à obra um status recorrente e definitivo como manifestação da dimensão expressiva 

da obra da artista e também como uma decorrência do exercício da profissão. 

Ao afastar-se de uma profissionalização consciente e programada, a artista aca- 

ba por assumir uma postura mais recolhida ao universo historicamente tido como 

“feminino”, embora possamos considerar que tal investida não seja subserviente, mas 

estratégica. De certo modo, a consciência dessas frustrações não anunciadas viriam 

a determinar a percepção de que, ao disfarçar-se e recolher-se como artista, ela havia 

deixado o trabalho condicionar-se a uma interioridade privada, sem que viesse a ado- 

tar a “agressividade” necessária para romper a paralisia que lhe conferiu justamente 

parte da indefinição de um meio artístico já claudicante e continuamente suspeito de 

determinados “tipos” de obras. Como se não bastasse a força do sistema — que, quei- 

ramos ou não, imprime ao artista pressões de toda sorte -, viesse a produzir igual- 

mente os efeitos colaterais de sua dificil inserção em uma história da contribuição da 

obra de artistas mulheres para a arte brasileira, tarefa que ainda precisa ser colocada 

em curso de maneira mais efetiva, dando à obra de Gilda Vogt e às obras de outras 

de seus pares a legibilidade e, por consequência, a designação que lhes é de direito. 

Há uma série de perguntas que deveríamos fazer a respeito de por que uma 

obra como a de Gilda esteve sujeita a um processo de institucionalização frágil até 

agora, o que lhe furtou significativa visibilidade, caracterizando-a ainda como sendo 

marginal em muitos de seus aspectos? Por que, afinal, os especialistas não atentaram 

 



para a sua obra como deveriam? Por que sua produção ainda não havia recebido o 

reconhecimento de obras que merecem distinção pela especificidade daquilo que 

a caracteriza como singular e significativo no universo da arte contemporânea, no 

qual hoje se situam muitos artistas de sua geração? Haveria um conjunto de caracte- 

rísticas peculiares ao universo da produção contemporânea a que necessariamente a 

obra deveria ajustar-se e/ou sintonizar-se para ser “vista” e reconhecida? Ou será que 

tais competências críticas não seriam capazes de identificar essa diferença para além 

do sistema produzido pela visibilidade gerada pelo mercado? Ou, ainda, deveria sua 

obra autocolonizar-se diante de uma hegemonia da pintura canônica brasileira que 

arregimentou considerável papel de intervenção no ambiente artístico a ponto de, 

por sua excessiva presença, fazer com que determinasse a invisibilidade de outras 

produções que se tornaram, por esse motivo, excluídas da cena artística? 

A resposta para essa série de perguntas é justamente aquela que resultou em 

considerável invisibilidade da obra da artista, agora parcialmente corrigida por esta 

exposição retrospectiva e pelo investimento institucional que o Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul (MARGS) vem imprimindo à obra da artista desde 2011, o qual 

consiste na simples atenção crítica e curatorial à sua obra. Ao fazê-lo, tais estratégias 

assumem o potencial de introduzi-la em um conjunto de estratégias de legibilidade 

capazes de imprimir ao trabalho maior clareza na distinção de sua pintura em rela- 

ção a produções com perfil canônico que, ao mesmo tempo em que se distinguem 

dela, também a tornam consideravelmente mais distante da coerência artística es- 

perada de uma obra com tais características. Especialmente se esta obra é produzida 

por uma artista mulher que escolheu recolher-se por anos a fio, quase na maior parte 

de seu tempo, à direção da rotina do trabalho, tendo realizado uma trajetória discre- 

ta de exposições. 

Em última análise, essa similaridade formal com outras obras figurativas con- 

funde-lhe a especificidade, impedindo que venhamos a compreender o caráter origi- 

nal de sua produção. Espera-se que os artistas apresentem sua obra espontaneamente 

ao olhar público e que, se eles não o fizerem de modo até mesmo agressivo, a institu- 

cionalidade e o mercado parecem não dar importância às suas obras, salvo em alguns 

poucos casos isolados. Como se não bastasse, a obra de Gilda demanda investigação, 

algo que uma nova tendência que tomou conta de uma parcela de agentes da área 

não parece ter mais tempo de realizar, preferindo dedicar-se a leituras e demandas 

mais rápidas e instrumentalmente simplificadas. Sua obra também não satisfaz uma 

demanda imediata e mais evidente que contabiliza para si a dimensão voluptuosa da 

pintura dos grandes gestos e da genialidade expressiva da filiação aos princípios de 

formação canônica. 

A pintura de Gilda Vogt contraria, de fato, grande parte das prerrogativas de 

formação canônica na qual se espelhou um considerável corpo da pintura brasileira. 

Assim, na contramão de tal conjunto de regras consideradas as únicas admissíveis 

como instrumental de referência na constituição do espaço pictórico moderno, o 

redimensionamento da experiência da pintura através de uma figuração que con- 
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Largo 13, 2000 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120x 120 cm 

Colação | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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tabiliza todas as nuances de uma disposição figurativa transforma sua obra em um 

caso singular no contexto da arte brasileira contemporânea. A sua obra acabou por 

produzir um isolamento que lhe conferiu uma aparência perturbadora, visto que por 

vezes não conseguimos decifrar exatamente qual é o seu lugar no mundo contempo- 

râneo. Acostumados que estamos a uma decifração rápida do repertório artístico e de 

sua dimensão estética e conceitual, a diversidade de elementos e uma temporalidade 

indefinida, as pinturas de Gilda solicitam uma percepção demorada. Nisso talvez 

resida em parte uma recepção equivalente, ou seja, lenta de acontecer e à espera de 

que um engajamento de determinados agentes venha a produzir uma intervenção no 

conjunto de ações capazes de lhe atribuir sentido, visibilidade e conhecimento. 

Sua pintura é o resultado de um gesto voltado para uma interioridade que con- 

duz à resignação diante da forma da figura (mesmo que advinda de uma satisfação 

do fazer), considerando ainda o apagamento de sua superfície, como uma nuvem de 

umidade sob os trópicos, uma neblina que lhe imprime considerável nebulosidade, 

aqui bem representada pelas suas obras mais recentes, já em meados da década de 

1990 e exacerbando-se do ano de 2000 em diante. Essa névoa de umidade tropical 

é assinalada por cores que, não fosse por ela, possivelmente mostrariam uma vo- 

lupruosidade acentuada. A opacidade de suas superfícies, entretanto, determina o 

recolhimento da cor a uma condição de mancha, com pouca definição de parte con- 

siderável dessas formas. Essa neblina, que às vezes se confunde com poluição,! não 

deixa de ser, como já se viu em outro texto deste catálogo, metáfora e sintoma de uma 

cegueira parcial que ronda a pintura que não se faz exclusivamente de cores puras, 

da hard-hedge, ou dos campos espaciais da monocromia concreta ou minimalista. 

Tomemos por exemplo a pintura Largo 13 (2000) [Fig. 1], em que a figura de 

uma mãe segura uma criança em seus braços. Como se fosse uma fotografia realizada 

contra a luz, a artista capta a instantaneidade de um momento que representa uma 

cena advinda das relações afetivas em pleno desenvolvimento. Essa mãe que segura 

a criança contra a luz nos traz ainda outra triste associação, daquela que se desfaz do 

filho jogando a criança em uma caçamba de lixo, como tem acontecido nas cidades. 

O gesto de elevação da criança a uma altura acima do colo pode significar duas 

possibilidades diametralmente opostas: da elevação à graça da felicidade ou do cruel 

descarte do corpo. Muitas vezes, em ambos os casos, o mesmo gesto pode significar 

desespero. A imagem lembra mais a santeria popular, em que uma dessas imagens 

de Nossa Senhora suspende o filho acima da altura do torso, do que as Madonas 

renascentistas em que a figura do filho Jesus encontra-se repousando no colo da 

virgem Maria. 

Essa figura feminina parece mergulhada em uma nebulosidade que lhe esconde 

as feições e projeta seu corpo em direção à escuridão. À direita do quadro, vemos 

uma luz que demarca o contorno dessas duas figuras. Por vezes temos a sensação de 

que essas pinturas de Gilda mergulham suas personagens em uma névoa perturba- 

  

1. É importante lembrar que a nebulosidade e a poluição produzem uma dificuldade para a visão. Cada 

vez enxergamos menos, e a falta de céus claros, principalmente nas grandes cidades, como São Paulo, já 

faz parte do embaçamento do nosso olhar. Pior que isso, só conseguimos ver de perto. O olhar à distân- 

cia torna-se cada vez mais uma impossibilidade. 

 



dora, como se nossos olhos estivessem tomados por catarata. À indefinição das figu- 

ras parece decorrer da excessiva perturbação da tinta, tal como nas situações em que 

se agita um lago de águas paradas levantando-se a poeira da areia do fundo, fazendo 

com que a água fique turva. Percebemos que às vezes ela fica mais clara e, outras 

vezes, demasiadamente escura. Tudo depende da agitação da água em uma correla- 

ção entre a determinação de misturar essas cores como se elas fossem um pequeno 

poço de água quando agitado. Pensando assim, podemos dizer que uma parcela da 

pintura canônica nunca agitou suas águas paradas e trabalhou com a placidez da 

superfície sem jamais tocar no fundo do poço. 

As pinturas mais antigas de Gilda eram mais “ensolaradas” e tornaram-se pro- 

gressivamente sombrias, o que podemos imaginar seja o resultado de uma possível 

descrença que, embora se manifeste na superfície da pintura, na verdade é paralela a 

um reflexo da violência social e política que assola o campo social e que a artista dei- 

xa refletir frequentemente em sua obra. Ela o faz através dos indivíduos que conhece 

na convivência da vida cotidiana, de uma realidade quase canibalesca da cidade 

em que vive e que consome a todos com uma voracidade inimaginável, devorando 

desejos, sonhos, ambições e inclusive a própria vida. Esse canibalismo social e ao 

mesmo tempo amoroso, considerando a faceta por vezes disfuncional deste último, 

então se expressa na pintura e em seu desejo de realizá-la como uma forma crítica 

É comprometida com as questões políticas e sociais de seu tempo. É esse mesmo 

canibalismo que catapulta a pintura à sua condição de uma manifestação do desejo 

institucional, que por ora expressa uma razoável e persistente dimensão rerórica da 

vontade de ascensão, mesmo que por vias que não lhe confiram significativa legiti- 

midade. É possível identificar uma equivalência entre essa manifestação simbólica 

e sua penetração social, nesse caso no campo da pintura que lhe serve de veículo de 

manifestação pública: 

O canibalismo merece igualmente a designação de forma simbólica. Não 

é expressão pessoal, individualizada de agressão; é uma expressão e satis- 

fação de agressão em um contexto social — é a institucionalização de um 

desejo psíquico? 

Vemos na produção de Gilda certo sentido de satisfação social da não realização 

da agressividade que se caracteriza pela indisposição de experimentar a dimensão da 

forma em sua veiculação do enfrentamento do espaço público. Podemos considerar, 

assim, uma visão redimensionada da condição do espaço público como modo de 

caracterizar a experiência dessa mesma forma em uma instância legitimadora que a 

rejeita sistematicamente. A mudança progressiva da pintura, de cores intensas para 

a opacidade de sua superfície, assinala também o que podemos indicar como pro- 

veniente de um recuo diante do expansivo mundo contemporâneo da palheta capi- 

talista e sua infinidade de matizes vibrantes. Seria fácil, entretanto, incorrer em um 

  

2. Eli Sagan, Cannibalism: Human Aggression and Cultural Form (Santa Fé, New Mexico: Fish Drum 

Magazine Press, 1993), 51. 
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lugar comum ao indicar uma inclinação tímida (cuja atitude poderia por vezes se 

mostrar conservadora e, por outras, resistente), diante da pervasiva inclinação daarte 

contemporânea em direção ao que conhecemos hoje como propriamente “contempo- 

râneo”. Irônico, até parece, ao indicar que a dimensão simbólica do trabalho reside 

sobretudo em uma falta de vontade de impor-se como relevante diante das formas 

canônicas. Trata-se de uma intenção deliberada da artista em realizar sua obra em 

um campo de atuação mais discreto e, portanto, distante das formas que reivindi- 

cam uma instirucionalização na atualidade. 

Sem o receio de serem apontadas como um sinal de fraqueza, essas obras in- 

vestem consideravelmente no fracasso da própria vocação heroica da pintura do mo- 

dernismo para cá. Não se trata, porém, de um heroísmo ao modo das tradições 

pictóricas hegemônicas como no Expressionismo Abstrato, nem a condição histórica 

de uma obra como um Pollock evidentemente (mesmo porque seria uma distorção 

vinda de uma artista mulher), ou ao modo transcendental de um Barnerr Newman, 

ou até mesmo da disposição diagramática de um Jasper Johns. Isso não significa, por 

outro lado, que essa obra fosse ingressar necessariamente em direção ao território 

biográfico de uma Frida Khalo, outro extremo dessa grandiosidade heroica, nesse 

caso raramente delegado a artistas do sexo feminino, tendo com a referida artista 

apenas uma de suas exceções. 

Não há, então, grandes gestos, mas um processo de trabalho contínuo, através 

de experiência em que a abordagem puramente estética e contemplativa é substituída 

pela turbulência psíquica causada pela atividade diária de pintar — assuntos difíceis 

e, ao mesmo tempo, considerados desinteressantes pelos grandes gestos da pintura 

canônica da atualidade. Por outro lado, o universo do pintar é substituído pelo do 
fazer, transformando assim a dimensão da pintura em contínuo trabalho. Se consi- 

derássemos que a pintura de Gilda engajou-se em um programa iconográfico especí- 

fico, teríamos de realizar um inventário que incluiria mulheres e homens domésticos, 

mulheres da classe média, negras, despossuídos das favelas, homens em atividade em 

paisagens primitivas, em convívio com a natureza, crianças, O ateliê e, ainda, seus 

filhos e seu marido. A lista deixa claro que se trata de um repertório que ecoa no 

universo doméstico, isto é, privado, como se esse fosse uma incubadora da narrativa 

que conduziu a um sistema patriarcal de opressão em vigor até os dias de hoje. 

Se por vezes encontramos algumas imagens que mostram sua existência no 

espaço público, estas parecem carregadas da manifestação trágica do momento em 

que essas pessoas saem do espaço doméstico para o espaço de socialização ou para o 

trabalho. Parece que tragédias estão sempre à espreita, fundadas em uma fatalidade 

inerente à vida daqueles indivíduos. Da mesma forma, se a artista sai do universo 

de seu ateliê para enfrentar as artimanhas do mercado, encontrará as barreiras da 

indisposição com a pintura, com a figuração, com o tratamento não eloquente E vo- 

luptuoso da superfície pictórica. Soltas no universo do sistema, essas obras precisam 

ser redimensionadas com perspicácia; caso contrário, podem cair em armadilhas que 

as levariam a uma interpretação totalmente errônea, cuja recuperação para o terre- 

no da legibilidade seria difícil e penosa. Para proteger-se desse embate, essa pintura 

torna-se uma espécie de máscara, um mecanismo capaz de configurar um campo de 

 



ação no domínio daquelas formas que são incapazes de arregimentar o consenso e 

de se impor diante do espaço de formalização contemporâneo que se articula, por 

sua vez, como um território de afirmação daquilo que ainda é possível de se dizer na 

atualidade acerca do próprio ofício de pintar. 

A pintura de Gilda persiste na indefinição de uma anticolonização do campo 

pictórico. Se considerarmos, por exemplo, que a constituição da grade (grid) na arte 

e na cultura americana; determinou o mapeamento completo do espaço pictórico 

— analogamente à distribuição territorial do espaço americano, o qual foi ocupado 

por meio de sua diagramação espacial — e que grandes artistas adeptos da pintura 

abstrata lançaram mão da grade como sistema e artifício de ocupação do espaço pic- 

tórico, a pintura de Gilda Vogt poderá ser redefinida como tendo determinado uma 

falta de limitação das bordas da superfície da tela que às vezes beira o descontrole, 

causando notável ansiedade e instabilidade formal. Nesse caso, a pintura coincide 

com a insistente imprecisão da distribuição da cor pela superficie da tela e da forma, 

demonstrando que a artista persegue uma localização de seu lugar no campo artís- 

tico estrategicamente à margem, mais do que pelo centro, tangenciando assim a de- 

terminação geográfica da arte que sempre busca localizar o artista no âmbito de um 

enfretamento direto com o campo social. À pintura e seus temas saem para a rua, tal 

como nas ocasiões em que a artista transita com seus instrumentos de pintura para 

realizar estudos de observação ou retratos. 

Podemos pensar aqui em um estado de deriva (dérive), um conceito que os 

situacionistas redefiniram como parte instrumental de seu programa na constitui- 

ção de uma psicogeografia. Ao redefini-la como uma investida no espaço público 

através de uma experiência modular que transita entre a psicologia do retrato e o 

drama do espaço social, a artista ingressou em um vasto campo da perambulação 

pelos meandros da diversidade social. Em sintonia com o conceito de dérive, esse 

comportamento experimental da artista em que, de acordo com seus princípios, a 

autenticidade torna-se um dos principais objetivos a ser perseguido, a incursão de 

Gilda no espaço público em uma jornada para angariar elementos e repertório para 

seus retratos torna-se primordial na constituição de seus desenhos e pinturas. Reside 

nesse processo ainda o enfrentamento do perigoso espaço público que arregimenta 

impedimentos de toda sorte, elevando o sentido de dérive a um significado não só 

poético, mas essencialmente político, desconstituindo a noção (em parte ingênua e 

romântica) do conceito que lhe deu origem. Se então o enfretamento do inusitado 

era parte do programa experimental dos situacionistas, a concretização dessa tarefa 

na arena politicamente redimensionada do espaço aberto da convivência pública 

viria a lhe impor consideráveis desafios, os quais a artista enfrenta arduamente. 

Para Gilda Vogt, essa trajetória permite trabalhar sem uma demanda a priori, 

sujeita apenas às surpresas do caminho e a seus inevitáveis obstáculos. Como uma 

flâneuse, figura feminina excluída da experiência pública da modernidade, em que 

apenas seu contraposto masculino transitava no espaço público com a desenvoltura 

  

3. Rosalind Krauss identificou seu surgimento inicialmente na França e posteriormente na Rússia e na 

Holanda. Grids (Cambridge Mass.: The MIT Press [1986], 1997), 9. 
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que lhe era peculiar, a artista navega com considerável flexibilidade pela tumultuada 

capital paulista e por outras terras estranhas, muitas vezes distantes da cidade onde 

reside. Há, porém, um aspecto com o qual a artista não se identifica: sabe-se que o 

flâneur estava apenas familiarizado com o espaço público parisiense e, uma vez fora 

daquele território, ele não navegava com tranquilidade. Tais condições incluem o 

contato com individuos da cultura não ocidental, como os orientais. 

Sendo assim, como uma fotógrafa ambulante, a artista não abdica da precarie- 

dade e da imprevisibilidade investidas no trabalho, engajando-se em um processo 

de independência e liberdade próprias, consideravelmente afastada da “tecnologia 

do ateliê” e, ao mesmo tempo, filiada a um desmanche do processo de consolidação 

institucional da imagem de “artista” cuja alienação do “mundo da arte” alimenta-se 

de uma profusão de alternativas próprias. Essa jornada solitária e deslocada do tem- 

po, de certo modo impressionista, confere-lhe uma especificidade que mantém certa 

geografia do domínio público geralmente reservado aos artistas sem o instrumental 

tecnológico do ateliê com uma espécie de vida alternativa, fazendo de sua produção 

uma investida ainda mais estranha ao mundo contemporâneo. 

Conforme sabemos, é necessária uma simples designação do artista de que uma 

obra seja “obra de arte” para que ela assim se torne, ao menos em termos nominati- 

vos. Se ele não se encontra em algum momento de sua trajetória posicionado à frente, 

o sistema não o reconhece como um artista de sucesso. Trata-se, porém, de um ledo 

engano: afinal, quem consegue estar sempre à frente? É preciso mais para que de fato 

uma obra obtenha o status significativo na história da arte ou ao menos na história de 

obras relevantes para o conjunto da arte e de seus pares geracionais. Sabemos também 

que o cânone é excludente e que, por isso, a dimensão artística da pintura precisa 

responder a um conjunto de determinações impostas pelas instâncias de legitimação. 

Além disso, a arte é uma construção cultural ocidental e um sistema de obras organi- 

zado em torno dessa construção, formada por grupos de obras tidas como exemplares 

da história da arte. Ou seja, nenhuma obra que deseje existir nesse sistema (qual seja, 

no universo da arte), a menos que na obscuridade, pode deixar de reportar-se a essas 

regras de formação canônica ou estrategicamente desafiá-las.“ Portanto, a organização 

desse sistema demanda que as obras se ajustem às suas regras: nenhuma plataforma 

interpretativa considerada séria pode ignorá-las, sob pena de tornar-se apenas uma 

intervenção teórica de ordem excêntrica ou, por que não dizer, irrelevante. 

No caso da pintura de Gilda Vogt, a compleição formal da obra engendra um 

posicionamento discreto. O próprio antibrilho de suas superfícies é sintomático da 

perda de uma camada de estrutura vibrátil expressa com frequência na formação 

alegórica em que se engajou grande parte da produção contemporânea de teor fi- 

gurativo. Essa estrutura não seria produzida pela vibração da cor ou das superfícies, 

mas pela revolução das formas (coloridas). Ao introduzir uma opacidade que é tam- 

bém parte da realidade material da obra, a pintura de Gilda torna evidente que o 

significado dos procedimentos artísticos mostra-se refletido na constituição real de 

  

4. Ou tais obras ajustam-se a esse sistema ou o desaham. Ao fazê-lo, elas têm uma chance de ascender a 

um patamar de distinção criativa que pode lhes conferir status canônico. 

 



sua permanência no terreno dos procedimentos como forma de um manifesto de 

vontade construtiva (ou desconstrutiva). Nada poderia ser mais contemporâneo do 

que caminhar na direção oposta nesse caso, pois a diferença é uma das características 

que desvenda a lógica que assegura a institucionalização, da qual os melhores artistas 

sempre conseguiram distanciar-se. 

Em muitos aspectos, a obra de Gilda causa constrangimento ao atual status da 

pintura contemporânea canônica que por vezes é muito efusiva ou excessivamente 

formalista. Os procedimentos também são colocados em uma posição de conside- 

rável dúvida por meio dessas obras que parecem “aquarelas” gigantes, que se mos- 

tram duvidosas em sua aparência um tanto desajustada pela escala, se comparadas 

à aparente simulação que lhes impõe a técnica, como se fossem de fato aquarelas e 

estivessem filiadas a uma herança essencialmente intimista. Contudo, elas não o são. 

Pintadas em acrílica sobre tela (e, em alguns casos, em óleo), essas pinturas enganam 

com sua formalização dissimulada de bom acabamento pictórico. Descolonização 

nesse caso significa existir livre das forças que determinam as formas canônicas e 

os modelos a ser seguidos, já que estes vêm carregados de determinantes. À pintura 

de Gilda desvencilhou-se desses impedimentos que são limitadores da produção de 

uma obra livre de normas preestabelecidas, que diluem as intenções entre a vontade 

de construir uma obra independente e aquela disposição do campo da experiência 

pictórica colonizada pelas prerrogativas do cânone. 

Faz parte dessas prerrogativas canônicas a conformação determinante de uma 

cor vibrante e claramente distinta, o emprego de formas definidas, o aproveitamento 

produtivo do espaço (o uso da grade, por exemplo, canonizou um vasto conjunto de 

pinturas abstratas), a abordagem de grandes motivos, historicamente ou esteticamen- 

te relevantes, e o uso de materiais nobres como, por exemplo, o óleo. Outras tintas, 

quando empregadas, devem ser utilizadas puras. Nesse sentido, as restritas determi- 

nações da normatividade canônica a partir do período moderno foram consolidadas 

e até hoje mantêm sua posição assegurada. Sendo assim, a produção posterior ou 

deve conformar-se a ela, ou deve fazer de seu desafio a rotina diária dos procedimen- 

tos artísticos que se tornam a razão de ser da produção atual. 

Artistas que atingem status canônico são aqueles cujas obras influenciaram ou- 

tros de sua geração ou de gerações posteriores, mas essa regra de influência guarda 

diversas facetas um tanto problemáticas. Em algum momento, ela também afeta 

critérios acerca do julgamento do potencial de originalidade visto que nem sempre 

as obras mais radicais são aquelas passíveis de influenciar outros artistas. Além disso, 

as obras históricas, por sua própria natureza, estão mais inclinadas a gerar influência, 

enquanto as obras contemporâneas tendem a se dissipar em um vasto contingente 

de características estilísticas distintas que lhes confere a condição de manter duas 

discrições no universo da arte, sem influenciar esta ou aquela geração de artistas. Por 

isso, as implicações do cânone na atualidade são ainda mais pervasivas e insidiosas: 

embora sejam dispersivas, elas ainda permanecem em vigor. 

É claro que a obra de um artista não pode existir em um vácuo cultural e histó- 
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rico, € as filiações são uma parte necessária da construção de um vocabulário artístico. 

Relacionar-se com uma história de obras canônicas é parte fundamental desse pro- 

cesso. No entanto, a disposição às influências e filiações impostas pelos mecanismos 

de dispersão canônica que forçam determinadas formas ao trabalho pode representar 

dependência cultural às matrizes dominantes. Podemos identificar um conjunto da 

arte brasileira que se rendeu à norma moderna, baseada em dois polos equidistantes: 

a formação da grade (grid) e a dissolução da imagem. Se a primeira geração implicou 

a constituição de uma abstração pragmática que povoou as telas de pintores brasilei- 

ros em diversas épocas, a segunda geração de obras produziu uma projeção heroica da 

pintura diante da esfera pública, especialmente na década de 1980. 

Gilda não se rendeu a nenhuma delas. Ao contrário, fez de sua pintura uma 

plataforma de resistência, a partir de uma trincheira que a artista construiu em seu 

próprio ateliê, passando todos estes anos trabalhando na contramão das correntes 

hegemônicas da produção pictórica. Nesse processo de resistência, a artista construiu 

um vasto repertório de imagens, distraindo em parte aqueles que buscavam encon- 

trar em sua pintura pontos em comum e referências reconheciveis, não em termos 

de figuração, mas de pertinência dessas imagens na atualidade. Se por um lado a 

experiência mostrou que essa estratégia deu resultado, evitando a colonização de suas 

formas pela simples contaminação externa do corpo da pintura, por outro já era tem- 

po de sua produção ingressar na arena pública de maneira mais efetiva, saindo então 

da trincheira para o campo de batalha. 

 



THE   

In Gilda Vogt's painting, a confluence of characteristics leads 

to the formal specificity that has printed significant obstacles 

to its insertion in the universe of Brazilian contemporary art. 

We could describe them as having an aqueous paint, appar- 

ently indefinite or impure colors (hybrid in this sense), traces 

that disguise the brush stroke, stains that simulate watercolors 

(although done in acrylic paint), figures that are sometimes ap- 

athetic and unstable forms. Since this list of features could ac- 

tually be identifed with numerous contemporary works, such 

prerogatives would not be exactly the reason for the inadver- 

tent lack of visibility of her work on the institutional context. 

The issue that her work has raised seems to be that the will- 

ingness to constitute a body of work happened in absentia of 

the possibility of building an artistic “career” to confer social 

existence to it, despite some advances here and there, but that 

above all else could confer this work the recurring and definite 

status as manifestation of the expressive dimension of her work 

and also as a result of the exercise of the profession. 

By moving away from a conscious and planned profes- 

sionalization, the artist ended up assuming a position more 

retracted to the universe historically considered "feminine", 

although we may consider that such an incursion is not sub- 

servient, but strategic. In a way, the awareness of these unan- 

nounced frustrations would determine the perception that by 

disguising herself and retracting as an artist, she could let work 

condition itself to a private interiority, without adopting the 

“aggressiveness” required to break the paralysis that actually 

conferred her part of the indefiniteness of an already falter- 

ing artistic medium that is continually suspicious of certain 

“types” of works. Not only the power of the system — that like 

it or not, has put all kinds of pressures on artists — bur also the 

production of the side effects of her difficult insertion into the 

history of work contribution by women artists to Brazilian art, 

a task that needs to be put in progress more effectively, giving 

Gilda Vogr's work and the works of her other peers the legibili- 

ty and therefore the designation thar is righrfully theirs. 

)ECOLONIZED PAINTING 

There are a number of questions we should pose about 

why a work like Gilda's has been subjected to a process of frag- 

ile institutionalization so far, which has stolen significant visi- 

bility, and also characterized it as being marginal in many ofits 

aspects? Why, after all, experts have not attended to her work 

as they should have? Why has her production not yet received 

the recognition of works that deserve distinction for the spec- 

ificity of whar characterizes it as unique and significant in the 

universe of contemporary art, where today many artists of her 

generation lie? Would there be a ser of peculiar characteristics 

in the universe of contemporary production that necessarily 

the work should be adjusted and/or tuned to in order to be 

"seen" and recognized? Or would such critical skills not be able 

to identify this difference beyond the system produced by the 

visibility generated by the market? Or, yet, should her work be 

selÊcolonized before the hegemony of Brazilian canonic paint- 

ing which has recruited considerable role of intervention in the 

artistic environment to the point of, for its excessive presence, 

making it determine the invisibility of other productions that 

have become, for this reason, excluded from the art scene? 

The answer to this series of questions is precisely the one 

which resulted in considerable invisibility of the artist's work, 

now partially corrected by this rerrospective exhibirion and by 

the institutional investment that the Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul (MARGS), has been providing to the artist's 

work since 2011, which is plainly critical and curatorial at 

tention to her work. In doing so, these strategies assume the 

potential of introducing it into a set of legibility strategies ca- 

pable of providing more clarity to the work in distinguishing 

her painting in relation to the productions with canonic profile 

thar, while distinguishing from it, also make it considerably 

more distant from the artistic coherence expected of a work 

with such characteristics. Especially if this work is produced 

by a woman artist who has chosen to retract for years, approx- 

imarely most of the time, to the direction of the work routine, 

having performed a discrete trajectory of exhibits. 
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Ultimately, this formal similarity with other figurative 

works has confused its specificity, preventing us from under- 

standing the unique character of her production. Ir is hoped 

that artists submit their work to the public eye spontaneously, 

and if they fail to do so even by an aggressive mode, the insti- 

tutions and the market do not seem to give importance to their 

work, exceptina few isolated cases. Ifnothing else, Gilda's work 

demands investigation, something that the new trend that has 

taken over a portion of the area agents does not seem to have 

anymore time to accomplish, preferring to engage in faster and 

instrumentally simplihed readings and demands. Moreover, her 

work does not satisfy a more immediate and evident demand 

that accounts for itself the voluptuous dimension of painting 

with grand gestures and the expressive genius of affiliation to 

the principles of the canonic training. 

The painting of Gilda Vogt is, in fact, contrary to many 

of the prerogatives of canonic training on which a considerable 

body of Brazilian painting is mirrored. So, against such a set 

of rules, considered the only admissible ones as instrumental 

reference in the constitution of the modern pictorial space, the 

resizing of the experience of painting through a figuration that 

has accounted for all the nuances of a figurarive disposition 

has transformed her artwork into a singular case in the context 

of Brazilian contemporary art. Her work eventually produced 

an isolation that has provided ir with a disturbing appearance, 

since sometimes we are not able to decipher exactly what its 

place in the contemporary world is. We are accustomed to 

rapidly deciphering the artistic repertoire and its aesthetic and 

conceptual dimension, the diversity of elements and an indef- 

inite temporality in these paintings demand a lengthy percep- 

tion. Therein, perhaps, lays partly lts equivalent reception, that 

is, happening slowly and waiting for the engagement of certain 

agents to produce intervention actions that could assign some 

meaning, visibility and knowledge to her work. 

Her painting is the result of a gesture toward the interi- 

ority that has led to resignation to the shape of the figure (even 

ifarising from a satisfaction of the doing), also considering the 

erasure of its surface, like a cloud of moisture over the tropics, 

a fog thar has given it considerable cloudiness, well represented 

here by her most recent works, by the mid-1990s and exacerbat- 

ing from the year 2000 onwards. This mist oftropical moisture 

is indicated by colors that without it would possibly show a 

marked voluptuousness. The opacity of its surfaces, however, 

determines the retraction of color into the condition of stain, 

with litrle definition of a substantial part of these forms. This 

fog, which sometimes is confused with pollution, has re- 

TO THE DECÓLÔNIZED PAINTING 

mained, as we saw in another text of this catalog, metaphor and 

symptom of the partial blindness thar surrounds the painting 

thar is not made exclusively of pure colors, of hard-hedge or of 

spatial fields of concrete or minimalist monochrome. 

Take for example the Largo 13 (2000) painting 

[Fig. 1), in which the figure of a mother holds a child in her 

arms. Like a backlit photograph, the artist captured the im- 

mediacy of a moment thar depicis a scene derived from ongo- 

ing affective relations. This mother that is holding the child 

against the lighr seill brings us another sad association, of the 

one thar discards the child throwing it into a dumpster, as has 

been happening in cities. The gesture of raising the child to a 

height above the torso could mean two diametrically opposed 

possibilities: rising to the grace of happiness or the cruel dis- 

posal of the body. Often, in both cases, the same gesture may 

mean despair. The image reminds us of the popular Santeria 

in which one of these pictures of Our Lady is suspending the 

child above the heighr of the torso, rather than the Renaissance 

Madonna in which the figure of the child Jesus is resting on the 

chest of the Virgin Mary. 

This female figure seems steeped into a cloudiness that is 

hiding her features and projecting her body towards darkness. 

To the right of the picture, we can see the light thar marks the 

contours of these two figures. At times, we feel that these paint- 

ings by Gilda plunge their characters into a disturbing mist, as 

ifour eyes were taken by cataracts. The vagueness of the figures 

seems to result from the excessive disturbance of the paint, such 

as in situations that stir the still waters of a lake raising the dust 

of sand from the bottom, making the water turbid. We can 

realize thar sometimes it becomes clearer and at other times, 

too dark. Everything depends on the agitation of the water in 

a correlation with the determination of mixing these colors as 

if they were a small pool of water when agitated. By thinking 

thus, we could say thar a portion of the canonic painting has 

never agitated its backwaters and has worked with the placidity 

of the surface without ever touching the bottom. 

Gilda's former paintings used to be more “sunny” and 

became increasingly bleak, we could imagine thar it was the re- 

sult ofa possible disbelief tha, despite appearing on the surface 

of the painting, is actually parallel to a reflection of the social 

and political violence char has devastated rhe social held and 

that the artist has often allowed to reflect in her work. She has 

  

L. ltis important to recall thar cloudiness and pollurion have produced 

difficulty for viewing. Every time we see less and the lack of clear skies, 
especially in large cities as São Paulo, is already part of the haze of our 

look. Worse than that, we are only able to see up close. Looking to the 

distance has increasingly become an impossibiliry. 

 



done so through the individuals that she gets to know while 

living her daily life, an almost cannibalistic reality in the city 

she has lived in and thar has consumed everyone with an un- 

imaginable voracity, devouring desires, dreams, ambitions and 

even life itself. This social cannibalism and also a loving one, 

considering the facer sometimes dysfunctional of the larter, is 

then expressed in painting and in her desire to perform itin a 

critical way, committed to the social and political issues of her 

time. It is this very cannibalism that has catapulted painting to 

its condition of manifestation of an institurional desire, which 

for the moment has expressed a reasonable and persistent rhe- 

torical dimension of the willingness to ascent, even through 

ways that do not give it significant legitimacy. It is possible to 

identify equivalence between this symbolic manifestation and 

its social penetration, in this case in the field of painting that 

serves as vehicle for public manifestarion: 

Cannibalism also deserves the designation of sym- 

bolic form. Ir is not personal individualized expres- 

sion of aggression; it is an expression and satisfaction 

of aggression in a social context — it is the institu- 

tionalizarion of a psychic desire? 

We can see in Gilda's production a certain sense of social 

satisfaction for missing the aggressiveness that is characterized 

by the unwillingness to experience the dimension of form in 

conveying the confrontation of public space. We can thus con- 

sider a redimensioned view of the condition of public space as 

a way of characterizing the experience of the same form in a 

legitimizing instance that systematically rejects it. The progres- 

sivE change of the painting, from intense colors to the opacity 

of its surface, also signals what we could indicate as coming 

from a retreat before the expansive contemporary world of the 

capitalist palerre and its myriad of vibrant hues. It would be 

easy, however, to incur a common place by indicating a timid 

inclination (whose arritude could sometimes prove conservative 

and at others, resistant), given the pervasive inclination of con- 

temporary art toward whar we know today as properly "con- 

temporary”. It even seems ironic to indicare char the symbolic 

dimension of che work lies above all in a lack of will to impose 

itself as relevant in view of the canonical forms. It is a deliberate 

intention of the artist to do her work in a more discreet feld of 

performance and hence far from the forms that claim an insti- 

tutionalization nowadays. 

Without fear of being identified as a sign of weakness, 

  

2. Eli Sagan, Camnibalism: Human Aggression and Cultural Form (Santa 

Fé, New Mexico: Fish Drum Magazine Press, 1993), 51. 

these works have invested considerably in the failure of the he- 

roic vocarion of painting itself, from modernism on. However, 

it is neither abour heroism in the mode of the hegemonic pic- 

torial traditions as in Abstract Expressionism, nor the histor- 

ical condition of a work as Pollock's of course (even because 

it would be a distortion coming from a woman artist), or the 

transcendental mode of Barnett Newman, or even from the 

diagrammatic disposition of Jasper Johns. Nevertheless, it does 

nor mean that this work would necessarily enter into the bi- 

ographical territory of Frida Khalo, the other end of this heroic 

grandeur, in this case rarely delegated to female artists, having 

with the referred artist only one of its exceptions. 

There are not, then, grand gestures, but a continuous pro- 

cess of work, through the experience that the purely aesthetic 

and contemplative approach is replaced by the psychic turbu- 

lence caused by the daily activity of painting — difficult issues 

and at the same time, considered uninteresting by the grand 

gestures of'rhe current canonic painting. Moreover, the universe 

DÊ painting is replaced by the making, thus transforming the 

dimension of painting into ongoing work. Ifwe considered that 

Gilda's painting has engaged ina specific iconographic program, 

we would have to conduct an inventory that would include do- 

mestic women and men, middle class women, black women, 

dispossessed people of slums, men under activity in primitive 

landscapes, in association with nature, children, the atelier, and 

also her children and her husband. The list makes clear thar 

this is a repertoire that echoes the domestic universe, which is 

private, as if it were an incubator of the narrative that led to a 

patriarchal system of oppression in force until the present day. 

If sometimes we find images that show their existence 

in the public space, they seem to be loaded with the tragic 

manifestation of the moment in which these people leave the 

domestic space to enter the space of socialization or work. It 

seems that tragedies are always lurking, founded on a fatal- 

ity inherent in the life of those individuals. Likewise, if the 

artist leaves the universe of her atelier to face the wiles of the 

market, she will meet the barriers of hostility toward painting, 

figuration, non-eloquent and voluptuous treatment of the pic- 

torial surface. Aloof in the universe of the system, these works 

need to be redimensioned with insight; otherwise they may fall 

into traps thar would lead them to a totally erroneous inter- 

pretation, whose recovery into the realm of legibility would 

be dificult and painful. To protect itself from rhis clash, this 

painting has become a kind of mask, a mechanism capable of 

configuring a field of action in the domain of those forms that 

are unable to muster consensus and to impose themselves on 

the contemporary space of formalization that is articulated in 

turn, as territory of statement of what is still possible to say 

today, about the craft of painting. 
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Gilda's painting persists in the indefiniteness of anti-col- 

onization of the pictorial field. If we consider, for example, 

that the constitution of the grid in American art and culture > 

has determined the complete mapping of the pictorial space — 

analogous to the territorial distribution of rhe American space 

which was occupied through its spatial layout — and that great 

artists followers of abstract painting seized the grid as system 

and artifice of occupation of the pictorial space, Gilda Vogt's 

painting could be redefined as having determined a lack of lim- 

it to the edges of the canvas surface that sometimes borders 

on the uncontrolled, causing remarkable formal anxiety and 

instability. In this case, the painting coincides with the insis- 

tent vagueness of the color distribution across the surface of 

the canvas and the form, demonstrating that the artist pursues 

the location of her place in the artistic field strategically on 

the sidelines rarher than the center, thus tangential to the geo- 

graphical determination of art that has always sought to place 

the artist in the scope of direct confrontation with rhe social 

field. The painting and its themes hir che street, just like on the 

occasions that the artist has transited with her painting tools to 

conduct observational studies or portraits. 

We can think here in a state of drift (dérive), a concept 

that situationists have defined as an instrumental part of their 

program in the constitution of a psychogeography. By redefin- 

ing it as thrust into the public space through a modular expe- 

rience that moves berwcen the psychology of portrait and the 

drama of social space, the artist has embarked on a vast field 

of wandering through the intricacies of social diversity. In line 

with the concept of dérive, this experimental behavior of the 

artist in which, according to her principles, authenricity has 

become one of the main goals to be pursued, Gilda's incursion 

into the public space on journey to gather elements and reper- 

toire for her portraits became paramount in the constitution 

of her drawings and paintings. The confrontation of this dan- 

gerous public space has also resided in the process, a space that 

recruits all kinds ofimpediments, lifting the sense of dérive not 

only to a poetic meaning, but also essentially political, decon- 

stituting the notion (in part naive and romantic) of the concept 

that gave rise to it. If then, confronting the unusual was part of 

the experimental program of the situationists, the fulfillment 

of rhis task in rhe politically resized arena of the open space 

of public coexistence would impose considerable challenges, 

which the artist has faced arduously. 

For Gilda Vogt, this path has allowed her to work without 

a priori demand, subjected only to the surprises of the journey 

and its inevitable obstacles. Like a flâneuse, female figure exclud- 

ed from the public experience of modernity, in which only her 

male opposite could transit in public space with the resource- 

fulness peculiar to him, the artist has navigated with consider- 

able flexibility by the tumultuous capital of São Paulo and other 

strange lands, often far from the city where she resides. But there 

is one aspect with which the artist is not identified: it is known 

that the flâneur was only familiar with the Parisian public space 

and, once outside that territory, he could not navigate with con- 

fidence. Such conditions have included contact with individuals 

from the non-occidental culture, the oriental people. 

Therefore, like an itinerant photographer, the artist does 

not abdicate the precariousness and unpredictability invested in 

the work, engaging in a process of self-independence and free- 

dom, pretty far from the "atelier technology” and at the same 

time, ailiated to the dismantling of the process of institutional 

consolidation of the image of "artist" whose alienation from the 

“art world” has been nourished by a profusion of self-alterna- 

tives. This lonely journey shifted in time, somewhar impression- 

istic, has given her a specificity that maintains a certain geogra- 

phy of the public domain usually reserved for artists without the 

technological instrument of the atelier with a kind of alternative 

life, making her production an even stranger thrust to the con- 

temporary world. 

As we know, a simple designation of the artist is need- 

ed for a work to become "work of art” and so it is, at least in 

nominative terms. If he/she is not at some point in his/her tra- 

jectory positioned ahead, the system does not recognize him/ 

her as successful artist. It is, however, a silly mistake: after all, 

who could always be ahead? Indeed, much more is needed for 

a work to obtain significant status in art history or at least in 

the history of relevant works for the whole of art and its gener- 

ational peers. We also know that the canon is exclusionary and 

thar, therefore, the artistic dimension of painting needs to reply 

to a set of determinations imposed by the instances of legitima- 

tion. Moreover, art is a Western cultural construct and a system 

of works organized around this construct, formed by groups of 

works taken as exemplary of art history. That is, no work of art 

that wishes to exist in this system (any system in the art world), 

unless in obscurity, could fail to report to these rules of canonic 

formation or strategically challenge them. Therefore, the orga- 

  

3. Rosalind Krauss identified its appearance initially in France, and 

later in Russia and Holland. Grids (Cambridge Mass.: The MIT Press 

[1986], 1997), 9. 
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nization of this system requires the works to adjust to its rules: 

no interpretive plarform considered serious can ignore them, 

under penalty of becoming merely a theoretical intervention of 

eccentric order or, for thar matter, irrelevant. 

In the case of Gilda Vogr's painting, the formal consti- 

tution of the work has engendered a discrete positioning. The 

very anti-glare of her surfaces is symptomatic of the loss of a 

layer of vibrating structure expressed often in the allegorical 

formation in which a large part of the contemporary produc- 

tion offigurative content has engaged. This structure would not 

be produced by the vibration of the color or the surfaces, but 

by the revolurion of forms (colored). By introducing an opacity, 

which is also part of the material reality of the work, Gilda's 

painting makes evident that the meaning of artistic procedures 

is shown reflected in the real constitution of its permanence in 

the field of procedures as a form of manifesto of a constructive 

(or deconstructive) willingness. Nothing could be more con- 

temporary than walking in the opposite direction in this case, 

since difference is one of the characteristics that reveal the logic 

thar ensures the institutionalization, from which the best artists 

have always managed to distance themselves. 

In many ways, Gilda's work has caused embarrassment to 

the current status of canonic contemporary painting, which is 

sometimes much effusive or excessively formalistic. Procedures 

are also placed in a position of considerable doubr through these 

works thar resemble giant "watercolors”, rather questionable in 

appearance, somewhat inadequare for the scale, if compared 

to the apparent simulation that the technique has impose to 

them, as if they were watercolors indeed and were affiliated to 

an essentially intimistic heritage. However, they are not. Paint- 

ed in acrylic on canvas (and, in some cases, oil), these paintings 

delude with their dissimulated formalization of good pictorial 

finish. Decolonization in this case means existing free of the 

forces that determine canonic forms and models to be followed, 

as they come loaded with determinants. Gilda's painting has 

disentangled from these impediments that limit the produc- 

tion of a work free of pre-established norms, which dilute the 

intentions between the desire to construct an independent work 

and thar disposition from the field of the pictorial experience 

colonized by the prerogatives of the canon. 

Partake these canonical prerogatives, the conformation 

determining a vibrant and clearly distinct color, the use of de- 

fined forms, the productive use of space (the use of the grid, for 

example, canonized a wide range ofabstracr paintings), address- 

ing great motifs, historically or aesthetically relevant, and the 

use of noble materials such as, for example, oil. Other paints, 

when used, should be used pure. In this sense, the restricted 

determinations of canonic normativiry were consolidared from 

the modern period and have still maintained their assured po- 

sition. Thus, the subsequent production either must conform to 

it, or must make its challenge a daily routine of artistic proce- 

dures that become the rationale of the current production. 

Artists who achieve canonic status are those whose works 

influenced others of his/her generation or later generations, but 

this rule of influence carry various somewhar problematic fac- 

ets. At some point, it also affects the judgment criteria on the 

potential of originality since the most radical works are not 

always those that might influence other artists. In addition, 

historical works, by their very nature, are more likely to gener- 

ate influence, while contemporary works tend to dissipate ina 

vast contingent of distinct stylistic features that introduce the 

condition of maintaining two discretions in the world of art 

without influencing this or thar generation of artists. There- 

fore, the implications of the canon today are even more per- 

vasive and insidious: although they are dispersive, they suill 

remain in force. 

OF course the work of an artist could not exist in a 

cultural and historical vacuum, and afhliations have been a 

necessary part of the construct of an artistic vocabulary. Re- 

lating to the history of canonic works is an essential part of 

this process. However, the disposition to influences and af 

filiarions imposed by canonic dispersion mechanisms that 

force certain forms into the work may represent cultural 

dependency on dominant matrices. We can identify a set of 

Brazilian art thar has yielded to the modern standard, based 

on two equidistant poles: the formation of the grid and the 

dissolurion of the image. If che first generarion resulted in the 

establishment ofa pragmatic abstraction that has populated the 

canvases of Brazilian painters at various times, the second gen- 

eration of works has produced a heroic projection of painting 

before the public sphere, especially in the 1980s. 

Gilda has not surrendered to any of them. On the con- 

trary, she has made a platform of resistance out of her painting, 

from a trench that the artist built in her own atelier, spending 

all these years working in the opposite direction of the hege- 

monic currents of the pictorial production. In this process of 

resistance, the artist has constructed a vast repertoire of images, 

partly distracting those who sought to find some points in com- 

mon and recognizable references in her painting, not in terms 

of figuration, bur of relevance of rhese images today. IF in part 

the experience has shown that this strategy worked, preventing 

the colonization of her forms by the simple external contamina- 

tion of the body of painting, on the other hand it is high time 

her production entered the public arena more effectively, thus 

coming out of the trench into the battlefield. 
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A MuLHER E Os Peixes: A PERTURBAÇÃO 
DA PAISAGEM NA OBRA DE GILDA VOGT 

  

1. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1984 

Xilogravura sobre papel | Woodcut on paper 
29x 23,5 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

Gilda pintou inúmeras obras em que peixes aparecem como motivo. Criaturas que 

vivem em um meio líquido e que, mesmo quando dormem, não fecham os olhos, 

pois não têm pálpebras. Por essa razão, muitas vezes eles foram associados ao olho 

divino, que permanece em constante vigilância. Criaturas que olham para todos 

os lados e cuja versatilidade ocular equivale, na pintura, à dimensão cubista da re- 

presentação. No cubismo, o objeto é “visto” e concebido a partir de todas as suas 

superfícies. À obra de Gilda é como um “olhar de peixe” na arte: por vezes alerta, 

na plenitude do mar; por vezes morto, como na paisagem devastada ou depois de 

uma pescaria. À referência ao mundo psíquico é intrínseca à representação de peixes 

em imagens. Nas pinturas de Gilda, os peixes aparecem de maneiras mais diversas. 

Mortos na cozinha, sendo pescados por pescadores, em um recipiente para consumo, 

descansando sobre uma mesa, ou simplesmente gravados em uma xilogravura, como 

a que a artista realizou em 1984 [Fig. 1). 

Nessa xilogravura, eles estariam vivos como em um aquário, onde o vazio do 

papel de arroz lembra a água doce e a gravura, uma vez emoldurada em vidro, in- 

corpora na obra a transparência de um aquário. Os peixes mantêm estreita relação 

com a psique e o mundo arcaico, não só por viverem nas profundezas das águas, mas 

também por estarem relacionados ao meio líquido em que vivem e com o qual estão 

intrinsecamente ligados. A água pode ser vista como um universo sem fronteiras, 

devido à sua profundidade, a qual se modifica tanto pela relação física da geografia 

(lago, rio ou mar) com o meio quanto pela turvação provocada pela chuva ou pelo 

movimento, ou (ao contrário) deixando sua superficie lisa e calma reflexiva e predis- 

posta ao exercício do mito de Narciso. 

Grande parte da pintura de Gilda está organizada como se estivéssemos diante 

do mar, um infinito que remete a uma tradição das mais consolidadas na pintura, 

aquela da paisagem e seu horizonte. Em muiras dessas obras, a artista recorreu não 

só ao expediente da paisagem, mas também aos artifícios da sua escala horizontal. 

Em muitas delas, assinalou ainda o redimensionamento da alteridade a partir do 

campo magnético do corpo na pintura, possibilitando que vejamos que, para além da 

dimensão histórica do belo sobre a qual foi construída a paisagem, ela muitas vezes 

se transformou no paradigma da devastação, seja ela psíquica, material, ecológica ou 

moral. Se a paisagem levou-nos a abandonar a singularidade do interior, hoje retor- 

A MULHER E OS PEIXES: A PERTURBAÇÃO DA PAISAGEM NA OBRA DE GILDA VOGT 

 



namos a ela a partir de uma visão conceitualmente ampliada e devemos considerar 

igualmente sua dimensão psíquica, que permeia o campo social contemporâneo e 

que se mostra devastadora, como já mencionado antes. Florestas foram destruídas, 

mares e rios foram explorados à exaustão. Conceber a paisagem pode ser um empre- 

endimento transcendental, visto que o horizonte possibilita-nos vislumbrar as limita- 

ções do olhar e, ao mesmo tempo, sua expansão. Conforme escreveu Sônia Salzstein: 

Olhar, por exemplo, o mar, fixa e prolongadamente, de modo que ele ex- 

ceda e expulse a linha do horizonte, talvez permitisse cegar a curiosa ex- 

periência de uma estranha geometria, por intermédio da qual finalmente 

poder-se-ia estabelecer uma nova relação com o objeto estético. Digamos 

que o mar seja, a princípio, o corpo da transparência, o adensamento óti- 

mo de todos os vazios. Consistiria esse exercício em levar a experiência 

estética a um estado inaugural, o olho a uma disponibilidade tal que ele 

se deixaria incorporar integralmente por essa visão, constituindo o mar, 

o uno e mesmo, em dois pontos virtuais, nem fixos, nem determinados, 

sendo aí equivocado interrogar-se onde está o mar, se num sujeito que 

apenas vê ou se num objeto que apenas é visto. Sem o sujeito que se põe 

como alteridade uma representação, existiria assim o mar como presença 

pura, potencializada em seu grau máximo. Com a dissolução da alterida- 

de, todos os pontos se equivalem numa experiência comum do vazio. Ou 

melhor: do plenum.! 

O mar sempre esteve presente na obra da artista, ainda que muitas vezes sem 

a clareza do horizonte e na precariedade da turbulência da água. A correspondência 

entre a imagem do oceano e as profundezas psíquicas denota um mergulho nas 

regiões mais abissais da condição humana. Há uma equivalência entre o corpo do 

indivíduo e o mar que o confronta - equivalência que podemos identificar nas ondas 

do pensamento, no líquido salgado que circula em nossas veias ou nas profundezas 

da mente. Da mesma forma, somos passíveis de naufragar em suas profundas águas, 

ou submergir de sua escuridão. De um modo ou de outro, o mar assinala os limites 

de nossas limitações mundanas e serve-nos de parâmetro para refletir sobre a fra- 

gilidade da vida. O oceano transforma-se, assim, em uma porta de entrada para as 

profundezas da psique e sua inelutável divisão entre dois mundos: um da matéria e 

outro do espírito. 

Em muitas das pinturas de Gilda, vemos que esse equilíbrio entre equivalências 

complementares é frequentemente rompido, resultando em uma perturbação (trági- 

ca) da vida, tanto em sua dimensão material quanto espiritual, ou em particularida- 

des menos transcendentais, como em sua esfera social. Em todos os casos, essa ati- 

vidade tempestuosa de que se reveste a condição humana não encontra alento, mas 

sim uma constatação: a de que a perturbação da paisagem tem sempre um resultado 

trágico, mesmo que por vezes sua transformação pareça traduzir-se em progresso. 

  

1. Sônia Salzstein, Waltercio Caldas, brochura da exposição, de 6 a 27 de julho de 1988, FUNARTE, 

Galeria Sérgio Millier, Rio de Janeiro, RJ, não paginado. 

GILDA VOGT UMA RETROSPECTIVA 75 
 



76 

2. GILDA VOGT 

Natureza Morta, 1986 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
19x 139 cm 

Coleção | Collection Marilia e João Carlos Vogt 

Fotografia: Paulo Risi 

Vemos muitas vezes as figuras que a artista pinta nessa fronteira entre o mar e a terra, 

a contemplar a imensidão do oceano, as limitações de uma lagoa ou a passagem de 

um rio. Qualquer que seja a situação, o horizonte com o qual são defrontados faz 

com que tais indivíduos e suas vidas sejam postos diante da vulnerabilidade de sua 

própria consciência. 

EHEHE 

Em uma pintura que a artista realizou em 1986, intitulada Natureza Morta 

[Fig. 2], uma anchova flutua sobre uma tábua em um espaço vazio em que a sombra 

não encontra repouso no plano. Mais uma vez vemos uma perturbação na imagem, 

relegando a pintura a um espaço de caráter psíquico. Tudo flutua nessa pintura e não 

há uma base de sustentação. Um recipiente azul encontra-se na beirada de uma base 

formada pela pincelada, mas não lhe dá sustento suficiente, deixando-a no limite do 

desequilíbrio. A cor que lhe serve de fundo, de um azul mais claro, desequilibra a es- 

trutura da pintura, o que indica que esses dois motivos principais (peixe e recipien- 

te) habitam universos paralelos, ainda que devessem estar em relação funcional um 

para o outro. 

  

Em 2001, Gilda realizou a pintura intitulada Caronte [Fig. 3], feita a partir de 

uma aquarela que a artista realizou em Ilhabela. Nessa pintura, um homem negro 

rema em uma embarcação precária carregando um homem branco já em idade avan- 

çada. O título é uma referência ao barqueiro Caronte da mitologia Grega, conhecido 

também como o barqueiro de Hades, que carrega as almas na passagem do mundo 

dos vivos para aquele dos mortos, localizado entre os rios Estige e Aqueronte. A 

vida é concluída simbolicamente como uma travessia nos termos da passagem pelas 

fronteiras da vida localizada entre duas margens: aquela mais consciente e mundana; 

outra mais profunda e espiritual. Nada mais trágico como motivo. Se a passagem 

pela vida foi realizada com sabedoria e generosidade, a trajetória final que conduz a 

passagem para a morte pode ser realizada com significativa paz de espírito, sem os 

tormentos do arrependimento ou das irrealizações. 

O barco é um recipiente relacionado ao próprio significado de passagem. É ele 

que sustenta nosso corpo através da superfície da água. Boa parte de nossas vidas 

permanecemos ancorados, e o barco nos conduz ao movimento. Contudo, é im- 
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portante lembrar que se trata de uma travessia precária, flutuando sobre as águas, 

sobre uma matéria que é relativamente instável se comparada com a densidade ne- 

cessária para sustentá-lo. Mais uma vez, portanto, a artista trabalha sobre os limites 

ea precariedade. À imagem simbólica do barco é tão impressionante que podemos 

concebê-la como um milagre. Sua permanência sobre a superfície da água pode ser 

considerada como resultado de um perfeito balanço entre a penetrabilidade do casco 

e resistência do líquido que o sustenta. Na confluência dessas duas superfícies, uma 

surpreendente operação acontece e o barco ora Hutua, ora desliza, transportando o 

que lhe foi destinado. 
A pintura Caronte divide-se ao meio pela cisão entre o claro/escuro da embarca- 

ção, demarcada pela passagem da cor de uma extremidade a outra. Ao lado direito, 

em que o homem velho está sentado, a forma da embarcação praticamente desapa- 

rece e a figura, precariamente desenhada, é consumida por uma mancha que lhe 

encobre a parte superior do rosto. Outra mancha encobre-lhe o ombro e a mantém 

segura a essa embarcação. À figura parece existir nos limites da existência material, 

identificada com a tênue passagem para o mundo espiritual que se sabe não pode 

estar muito distante. O vazio entre o corpo e o remo dessa figura negra forma uma 

espécie de harpa. O contorno do corpo, por sua vez, sustenta-se apenas pelo perfil, 

parcamente delineado. A parte da embarcação na qual se apoia o homem negro é 

mais escura, contrastando com o lado mais claro do barco. Tudo isso em meio a 

um turbilhão caótico de cores e manchas que confundem mar e céu, como em uma 

imensa tempestade que perturba a travessia. Às nuvens e o mar, de cerco modo, são a 

mesma coisa, pois provêm da evaporação da água. Sua dimensão simbólica represen- 

ta uma continua reciprocidade entre o céu € a terra, bem como sua alternância entre 

a forma e sua própria dissolução. 

Caronte não é uma pintura precária apenas por seu motivo e conteúdo, mas 

por ter sua realidade material refletida nos aspectos formais e na economia de meios. 

Além disso, há uma paisagem turbulenta que evoca os fluxos que vivenciamos e 

que são bem representadas pelas condições meteorológicas - no mais das vezes, a 

vontade é submetida às forças da natureza. Poucas cores, um desenho simplificado 

e uma cor rarefeita constroem a estrutura do quadro. Mais um pouco e essas figuras 

desapareceriam nesse turbilhão de manchas e de tinta azul que domina a superfície 

da tela; a passagem anunciada então nos pareceria não só simbólica, mas concreti- 

zada pela própria realidade material da pintura. Nessa pintura, as nuvens aludem à 

manifestação irrealizada entre a matéria e a psique. Pairando sobre essa paisagem 

turbulenta, elas nos sugerem uma sensação apocalíptica, antecipatória, porém no 

limite da impossibilidade de transformar-se. 

Embora seja nas nuvens que encontramos nossa imaginação, é justamente nes- 

sa ausência da forma que vemos o repositório de nossas obsessões com o contorno: 

animais, monstros e objetos tomam formas nas nuvens, & seu potencial em encontrar 

equivalências na materialização da imaginação imprime-lhes uma dimensão fantás- 

tica. O céu dessa pintura - ou sua própria indefinição como limite, visto que não 

distinguimos exatamente onde termina o mar e inicia esse céu tempestuoso - surge 

como uma tempestade, que parece refletir o estado de turbulência que ronda essa 

pintura. Ao mesmo tempo, a falta de horizonte caracteriza-se como uma referência 

  

3. GILDA VOGT 

Caronte, 2001 

Acrilica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x 170 em 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Bob Toledo 
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ao abafamento da libido, expressa tanto na proximidade da velhice quanto na sub- 

serviência da tarefa, daquele que é transportado (a figura do velho) e daquele que o 

conduz na trajetória (o serviçal). Essas duas figuras, unidas por uma relação de opos- 

tos hierárquicos ou de generosidade, não sabemos ao certo, renunciam ambas a seus 

desejos e esforçam-se nos limites do corpo. Emblemaricamente, elas se encontram em 

um universo de reciprocidade e mudanças fustigantes ao cumprir a travessia que lhes 

é designada. 

Em outra pintura, Sem título (2005) [Fig. 4], hoje na coleção do Museu de Arte 

Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC-RS), a própria artista transforma-se 

em peixeira. No lado superior esquerdo, vê-se uma tainha aberta e salgada que seca 

com a brisa do mar. Peixes de vários tamanhos aparecem em diversas áreas do quadro. 

Com uma displicência desconcertante, algumas dessas pinturas mais recentes só se 

mantêm coesas pelo motivo. As linhas de força e manchas não mais se conectam, 

enquanto fragmentos mostram-se abundantes. Partes de corpos parecem não ter mais 

coerência nem relacionar-se. Na parte superior do quadro, há uma grande massa azu- 

lada, tal como uma onda do mar, que parece assombrar a figura e dissolvê-la em meio 

à pintura. O corpo torna-se volátil e desmembrado pela água, como se ocorresse uma 

espécie de descorporificação que o deixa à mercê da desintegração completa. Um 

peixe azul, que parece ter saído da água e entrado no quadro, invoca uma figura dócil 

portadora de afetividade. Localizado à esquerda do quadro, ele contrasta com a cena 

que se concentra no plano superior, onde se apresenta uma considerável perturbação. 

Este é um dos poucos quadros da artista em que os peixes estariam vivos. Essa obra 

mostra que esses seres aquáticos são assombrados por uma imaginação surrealista. 

Ainda assim, a cena tem o que se conhece como uma Tainha Escalada, já sem as vis- 

ceras e seca, suspensa no canto superior esquerdo do quadro. Esses seres, quase irre- 

levantes no universo capitalista (embora lhe propiciem um teor de exploração pouco 

visto na economia mundial de produção de alimentos), ainda permanecem vivos na 

obra. É difícil conceber uma pintura como esta no âmbito dos grandes gestos, tendo 

em vista que, abandonados praticamente à revelia, estão esses peixes semimortos, 

  

4. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 2005 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x 170 em 

Acervo | Collection Museu de Arte Contemporânea 

do Rio Grande do Sul (MAC-RS) 

Fotografia: Paulo REsi 
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Os peixes enrolados que aparecem na pintura Natureza Morta (1971), a 

qual pertence ao Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo 

(MAC-USP), novamente demarcam sinais de abafamento da libido. Dispostos sobre 

a mesa, esses peixes contorcidos redimensionam a pintura em uma estrutura psicoló- 

gica à qual se afiliaram muitas das obras de Gilda. Por ourro lado, graças à concepção 

de natureza que foi criada para que pudéssemos situá-los no espaço que os abriga, 

podemos vislumbrar um definitivo compromisso com a dimensão simbólica desse 

espaço. Vez por outra, é possível identificar características que assinalam a inclinação 

do sentido em direção a um novo modelo visual através do qual a pintura disfarça 

suas formas em espaço pictórico que lhe assegura a validação em um campo de dis- 

tinção em que arte e natureza estão ora em balanço, ora em desarmonia. 

Outra pintura, intitulada Limpador de Peixe (2001) [Fig. 5], também foi reali- 

zada quando a artista viajou a Santa Catarina. O corpo dessa figura aparece mesclado 

ao espaço que o rodeia, como que mergulhado na própria turbulência do mar. Por 

vezes nos parece que o mar tomou-lhe de assalto o corpo e a mente, enquanto o 

azul do mar penetrou-lhe as entranhas. Para a artista, a memória é independente 

da cronologia; assim, suas pinturas são construídas a partir de fragmentos que lhe 

permitem conceber a relação entre espaço e tempo de maneira que estes não devam 

necessariamente coexistir. 

  

De modo geral, suas pinturas relacionam-se com o repertório a partir da com- 

partimentalização da experiência da pintura. Em certos momentos, a artista observa; 

em outros, ela pinta. O Limpador de Peixe apresenta essa característica, pois a artista 

pintou com base em uma memória. Essa mesma figura aparece na aquarela Sem ti- 

tulo (1992) [Fig. 6]. Gilda realizou essa pintura como que aplicando sobre ela uma 

lupa, um “mergulho” na interioridade da tinta rala e na cor esmaecida da aquarela 

para transferi-la a um turbilhão de massa pictórica. Ao fazê-lo, a artista ingressa na 

intimidade da imagem e redescobre ali a tensão dessa massa barroca que lhe imprime 

considerável morosidade quando o olho desliza por essas formas, tropeçando em 

cada mancha, cor e borrões da pintura. O olhar navega pelas falhas rasas da massa 

pictórica, até que eventualmente retorne à superfície. No meio da pintura, ele trope- 

ça em uma barra de luz na forma de um mastro no qual se amarra o barco. Sombras e 

manchas surgem inadvertidamente de todos os lados e, por vezes, atravessam o corpo 

da figura, assim como seu próprio corpo funde-se ao ambiente. Aqui a condição para 

5. GILDA VOGT 

Limpador de Peixe, 2001 
Acrilica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x 170 cm 

Acervo | Collection Centro Cultural São Paulo [CCSP) / 

Acervo Municipal de São Paulo 

Fotografia: Bob Toledo 
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6. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1992 

Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
22,9x31 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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7.GILDA VOGT 
La Mêre Engloutie, 1997 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
145 x 150 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

que a obra tomasse uma conformação simbólica de dimensões significativas era de 

constituir um perfil de formas indiscutivelmente familiares, mas ao mesmo tempo 

estranhas. Porque, enfim, pintar um tema tão banal, senão pela disposição de abordar 

assuntos que constituem uma variedade de tópicos que partem do universo domésti- 

co e se realizam no espaço público? 

Quando a artista introduz peixes e a rotina que os cerca em suas obras, cons- 

tatamos um redimensionamento do poder criativo da arte transferido para um uni- 

verso de abordagem transitiva do masculino para o feminino; afinal, não é comum 

mulheres envolverem-se na atividade de pescaria. À artista realizou um retrato da 

mãe, que também costumava realizar pesca submarina, intitulado La Mêre Engloutie 

(1997) [Fig. 7]. Nessa pintura, a mãe da artista aparece retratada com gestos largos, 

através de uma estrutura mais convencional do retrato, indicando assim que a forma 

ter-se-ia condicionado a uma estrutura: ao deparar-se com a cor, isso lhe propicia 

uma volupruosidade que lhe cobre os lábios, as mechas do cabelo, as áreas do rosto e 

o contorno das mãos com cores generosas, similares à fase mais “ensolarada” da obra 

da artista, ainda que aqui o mergulho dessa figura entre as águas atribua ao retrato a 

sensação de afogamento. 

  

Contudo, também é preciso lembrar que o mergulho no universo aquático re- 

presenta uma considerável imersão da personalidade nas experiências da vida plena 

devido ao contato direto entre o corpo e a natureza que o rodeia. Nessa relação de 

contiguidade, as emoções e os desejos ganham uma dimensão igualmente relevante. 

Nas profundezas da água, é como se estivéssemos mergulhados, em termos psicoló- 

gicos, nas profundezas do ego para o qual o mergulho sempre pode representar um 

grave perigo. Na verdade, trata-se de uma visão plasmada da figura da mãe em que 

o espaço e tempo encontraram plena sintonia. O primeiro assenta a imagem sobre a 

tela; o segundo a congela. 

Poderíamos pensar que se trata de uma atitude ingênua retratar pescadores em 

suas atividades, e mais ainda peixes, pois eles, durante muito tempo, foram motivos 

composicionais de naturezas-mortas. Transformados aqui em artifícios da linguagem 
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e em elementos significativos que imprimem à pintura um mecanismo de demons- 

tração das incursões da psique, tais seres permitem construir uma série de possibi- 

lidades de pensar o ofício de pintar e seus motivos mais banais, como eles se veem 

transformados. 

A pesca assumiu grande relevância na iconografia cristã, como na interpretação 

de O Milagre dos Peixes, através de dois milagres atribuídos a Jesus Cristo. No primei- 

ro, os apóstolos tentam, sem sucesso, pescar no mar da Galileia, quando Jesus lhes 

ordena mais uma tentativa de lançar a rede que resulta em uma grande pescaria. Os 

dois milagres são distinguidos pela iconografia: no primeiro, Jesus está no barco em 

que se realiza a pesca e, no segundo, está fora dele em terra firme. O primeiro milagre 

acontece antes da morte de Jesus e o segundo após sua ressurreição. Uma pescaria é 

um acontecimento novo cada vez que um peixe é retirado da água. Ele surge de re- 

pente na cena ou para o olhar como uma coisa viva, vinda lá de dentro, onde ficaria 

o desconhecido, o encoberto e o obscuro. 

Em Pescador de Antonina (2000) [Fig. 8], vê-se um pescador à espera nesse vazio 

da pintura. Essa esperança ou perseverança, como se queira, pode ser considerada 

como seu tema. Uma insistência demorada que a atividade da pesca sempre simbo- 

liza. A artista realizou a pintura a partir do cenário de uma baía com problemas de 

assoreamento, onde a água nem passa mais, ficando estagnada e poluída. 

  

B. GILDA VOGT 

Pescador de Antonina, 2000 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150x 190 em 
Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Rási 

O Porto de Antonina já havia sido desativado fazia muito tempo. Esse espaço 

de decadência aparece nessas ruínas através desse cenário de sensações. Uma figura 

fica olhando para frente, imóvel, com essa linha invisível na mão. A paralisia da 

cena só pode ser ativada pelo peixe que venha a ser fisgado ali. A sensação de solidão 

aparece nesse trabalho através dessa figura masculina, como se sua vida tivesse sido 

prescrita pela cena. Há uma relação desta pintura com a aquarela Jardim de Alah 

(2001) [Fig. 9]: em um vazio circundado pela areia, um homem está literalmente 

pescando na saída do canal (do Jardim de Alah no Rio de Janeiro), um esgoto como 

tantos que desembocam nas praias brasileiras. 

q. GILDA VOGT 

Jardim de Alah, 2001 

Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
24,3x32,4 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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10. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 2001 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x 150 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

As contradições entre a natureza e sua devastação aparecem inúmeras vezes na 

pintura de Gilda, que se mostra permeada por contradições. Esse processo transfor- 
ma-se em uma situação ainda mais turbulenta na pintura Sem título (2001) [Fig. 10], 

em que a mesma figura do homem aparece agora diante de um fantasma. O resultado 

é em parte de um apagamento do primeiro retrato de Valdomiro, um vigilante que 

a artista retratou na pintura Sem título (2005) [Fig. 11], a qual faz parte do acervo 

do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS). Além da figura virada, quase de 
cabeça para baixo, que estava por trás, também havia a pintura do cacto mandacaru, 

do qual ainda sobraram vestígios que acabaram transparecendo na frente da parte das 
pernas, junto com as duas mãos amarelas e maiores, iguais àquelas do retrato ante- 
rior. Nessa pintura, observa-se ainda a referência original vinda da aquarela Jardim 

de Alah, que a artista apelidou de “Leblon”, em uma clara contradição associada com 

o som da palavra (Le Blond), embora na aquarela vejamos uma figura de cor negra. 

11. GILDA VOGT 

Sem titulo | Untitled, 2005 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
140 x 100 em 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 
Fotografia: Paulo Risi 

  
Em um autorretrato que a artista realizou em 2000, uma figura feminina apare- 

ce escondida entre densas folhagens [Fig. 12], consumida pela vegetação que a rodeia 

e deixa-lhe apenas uma fresta por onde ela parece estar espiando. Certo voyeurismo 

apresenta-se nessa cena, o que lhe assegura a possibilidade de encontro com um pa- 

raíso perdido e ao mesmo tempo ameaçador da floresta tropical que toma conta do 
quadro. A floresta e sua associação com o feminino possibilitam a essa pintura a 

condição de que ela mesma se transforme em um útero, embora também tenha um 

aspecto devorador. É bom lembrar que saímos da escuridão (do útero) e a ela (para 

a escuridão) um dia regressamos. Engolida pela vegetação exuberante, essa figura 

feminina reluta em sair do seu universo protegido. Cada folha dessa vegetação a 

protege da selvageria da vida moderna e proporciona-lhe distanciamento do universo 

indiscriminado do profissionalismo. 

À espreita, essa figura da artista está na sombra, envolvida pelas folhagens, como 

uma camaleoa, praticamente desaparecendo em meio ao verde. Assim, a pintura 

transforma-se em uma metáfora para o recolhimento do artista ao universo idílico da 
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vegetação que é ordenada pelo ajardinamento controlado da vida na cidade, trazen- 

do-lhe reminiscências do controle cultural da floresta. Há ainda uma carga erótica 

implícita na relação dessa figura com o ambiente. Se um jardim caracteriza-se pela 

intimidade, sua etimologia em muitas línguas significa delimitação. Circunscritos a 

uma área especifica e a uma especificidade moral, os jardins são por excelência o lugar 

do controle, do pecado, mas também das maravilhas. Escondida entre a vegetação, a 

figura da artista parece reprimir seus desejos como forma de contraste entre a reali- 

dade mundana e aquela idealizada da vontade. As plantas parecem em grande parte 
estar ali para encobrir essa volúpia que lhe anima as entranhas, mas que encontra 

satisfação nas manifestações da própria arte. 
Outra pintura em que aparecem um homem e um peixe, Sem título (2000) 

[Fig. 13], foi realizada com base em certo pressentimento que a artista desenvolveu 

quando seu pai estava doente. Ao acordar com a sensação dessa imagem, que de certo 

modo se referia às aventuras da vida do pai, a artista sentiu-se motivada a fazer uma 

homenagem, ainda que não deixasse de transparecer aflição através dessa pintura. 

Com seu bloco de desenho, ela vai a uma peixaria e desenha uma garoupa, um peixe 

conhecido por sua cor avermelhada e seu tamanho considerável. A cena da pintura 

foi então montada posteriormente em seu ateliê, imprimindo à obra uma abordagem 

de memória de determinada época da vida do pai. 
Uma das lembranças mais fortes da artista foi de uma pescaria noturna com o 

pai no Arraial do Cabo, quando então foram pescados cinco peixes de 25 kg cada 

um, chamados de olho de boi. Daí também a aparência de que o peixe que aparece 

na pintura mostra-se consideravelmente maior do que imaginaríamos. À memória 

remonta a uma “pescaria milagrosa”. À pintura relembra muito a cinematografia 
onírica de Federico Fellini, que influenciou a artista, principalmente filmes como La 

Dolce Vita (1960) e Satyricon (1969). Mais uma vez, a artista estabelece uma relação 

estreita entre sua pintura e a vida familiar, facilitando um ingresso nas relações afeti- 

vas que, em tantos momentos, têm movido sua pintura em direção a uma singulari- 

dade característica. 

    

12. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 2000 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x 190 em 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Mauro Chinen 

13. GILDA VOGT 

Sem titulo | Untitled, 2000 

Acrilica sobre tela | Acrylic on canvas 
155 x 190 cm 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Mauro Chinen 
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14. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 2003 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 

106,5 x 127,5 x 4 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Felipe Bertarelli 

  

15. GILDA VOGT 

Lago Marcelo, 1986 

Acrílica sobre tela | Acrylic om canvas 
149,5 x 199,7 cm 

Coleção | Collection Marília e João Carlos Vogt 

Fotografia: Paulo Risi 

Na pintura Sem título (2003) [Fig. 14], a artista retratou dois peixes sobrepos- 

tos, circundados por uma luz amarela que ilumina suas formas. O tratamento da su- 

perfície do fundo parece tosco em comparação aos cuidadosos detalhes dos motivos, 

como se o restante da pintura tivesse sido executado às pressas e com movimentos 

bruscos. O fundo é definitivamente um fundo - em oposição às linhas da figura que 

se apresenta - e nada mais. Aquele que é considerado o artifício dos mais importan- 

tes do quadro foi totalmente negligenciado nessa obra, que concentra toda a sua for- 

ça no motivo que lhe dá sentido: os dois peixes. Cabe indagar se é possível constituir 

uma pintura de relevância com motivos aparentemente tão imersos no cotidiano. 

Este não é um quadro apenas de natureza-morta, mas antes de tudo um quadro 

moribundo, situado nos limites do inacabado, existindo quase na impossibilidade de 

sua não relevância estética. Afinal, postos em relação ao contexto dos grandes moti- 

vos, dois peixes mortos não parecem ser suficientes para fazer uma pintura. No en- 

tanto, é justamente essa desconsideração para com o motivo e sua moldura cultural 

(o fundo da figura) que a torna relevante para o campo da pintura contemporânea e 

sua morte praticamente acidental. Pode-se dizer que a pintura de motivos conside- 

rados irrelevantes pela história da arte ultrapassa a pintura de Gilda; a adoção desses 

motivos desconsiderados e subalternos ao repertório dos grandes gestos e tópicos é 

simbólica da dimensão inclusiva que a obra da artista adotou ao longo dos anos. 

Na pintura Lago Marcelo (1986) [Fig. 15], vislumbramos um horizonte artif- 

cial, a partir de uma visão do lago, como se o espectador estivesse vendo a pintura do 

topo, olhando para baixo por cima dela. Essa pintura aborda o horizonte construído 

e artificial a partir do topo, conforme nos mostra o texto de Sônia Salzstein em que 

ela nos fala dessa dupla questão entre o horizonte e esse envolvimento de duas vias, 

que de certa maneira podemos vislumbrar também nessa cena. À artista parece gerar 

uma construção do horizonte artificial por conta de uma necessidade de (construir) 

uma referência para o nosso corpo. Por conta de uma sensação de profundidade, 

essa pintura causa uma situação de mise en abyme: a figura da criança delincada, 

praticamente engolida pelas profundezas, através de outros planos infinitos, escuros 

e rebatidos continuamente em direção ao fundo em uma perspectiva de construção 

da profundidade e desta em relação ao horizonte que lhe dá estrutura. 

A artista gosta de observar que as águas dos lagos só refletem quando estão 

bem escuras, vistas por dentro, quando se cria limo, musgo e algas. Caso contrário, a 

água permanece com seu fundo claro e transparente impedindo o real espelhamento. 

Nesse lago de folhas que boiam na superfície, elas não são pintadas e são como re- 

cortes vazios — nesses termos, elas estão em oposição às ninfeias de Monet. Contudo, 

o reflexo não existe nessa imagem. E, ao contrário da pintura do Pombo no Lago 

[p. 152], lá aparece o reflexo do tronco marrom-escuro da árvore invertida fora da 

beira do lago. Nessa pintura, aparecem dois peixes vermelhos delicados e pequenos 

através da transparência dentro d'água. Essas duas pinturas têm o mesmo colorido 

quase preto-e-branco da fotografia ou do desenho e um enorme contraste nos planos 

mais uma vez cortando e perturbando as formas. 
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THE M/OMAN AND THE FIsH: À   DISTURBANCE 

OF LANDSCAPE IN THE WORK OF GILDA VOogT 

Gilda has painted numerous works in which fish appear as mo- 

tif. Creatures that live in a liquid medium and that even when 

sleeping do not close their eyes because they have no lids. For 

this reason, they have often been associated with the divine eye, 

which remains in constant vigilance. Creatures that look at all 

sides and whose eye versanility equals, in painting, the cubist di- 

mension of representation. In Cubism, the object is "seen" and 

designed from all its surfaces. Gilda's work is like a "fish eye” 

in art; sometimes alert, in the plenitude of the sea; sometimes 

dead, as in devastated landscape or after fishery. The reference 

to the psychic world is intrinsic to the representation of fish in 

images. In Gilda's painting, the Ash appear in the most diverse 

ways. Dead in the kitchen, being caught by fishermen, in à con- 

tainer for consuming, resting on à table, or simply recorded in a 

woodcut, like the one the artist made in 1984 [Fig. 1]. 

In this woodcur, they are alive as ifin an aquarium, where 

the blankness of the rice paper reminds of freshwater and the 

engraving, once framed in glass, incorporates the transparency 

ofan aquarium in the work. Fish have had a close relation with 

the psyche and the archaic world, not only for livi ng in the deep 

waters, but also because they are related to the liquid medium 

in which they live and with which they are inextricably linked. 

The water could be seen as a world wirhour borders due to its 

depth, which changes both for the physical relation of the ge- 

ography (lake, river or sea) with the environment, and for the 

turbidiry caused by rain or movement, or (the opposite) leaving 

its smooth and calm surface reflective and predisposed to the 

exercise of the myth of Narcissus. 

Much of Gilda's painting is organized as if we were on 

the ocean, an infinite referring to one of the most consolidated 

traditions in painting, thar of the landscape and its horizon. 

In many of these works, the artist has not only resorted to the 

expedient of landscape, bur also to artifices of its horizontal 

scale. In many of them, she has also signalized the resizing oF 

otherness from the magnetic field of the body in the painting, 

allowing us to see that, beyond the historical dimension of the 

beautiful on which landscape was built, it has often become 

the paradigm of devastation, whether psychic, material, ecolog- 

ic or moral. IF landscape has led us to abandon the singularity 

of innerness, today we have returned to it from a conceptually 

enlarged view and we should also consider its psychic dimen- 

sion that has permeated the contemporary social field and that 

has been devastating, as mentioned before. Forests have been 

destroyed; seas and rivers have been exploited to exhaustion. 

Conceiving landscape could be a transcendental endeavor, since 

the horizon enables us to discern the limitations of our gaze 

and, at the same time, its expansion. As Sônia Salzstein wrote: 

Looking, for instance, prolonged and fixedly ar the 

sea, so that it could exceed and expel the line of the 

horizon, perhaps could allow blinding the curious 

experience ofa strange geometry, through which ul- 

timately we could establish a new relation with the 

aesthetic object. Say the ocean is at frst the body of 

transparency, the optimal density of all voids. This 

exercise would be leading the aesthetic experience 

to an inaugural state, the eye to such a readiness 

thar ir would be fully incorporated by this vision, 

constiruting the sea, the one and the same, in two 

virtual points, neither fixed nor determined, being 

mistaken then to wonder where the sea is, if on a 

subject who just sees, or on an object that is just 

seen. Wirhour the subject who stands as otherness, 

representation, the sea would exist as pure presence, 

enhanced in its highest degree. With the dissolution 

of otherness, all points are equivalent in a common 

experience of the void. Or berter: of the plenum. 

  

1. Sônia Salzstein, Waltercio Caldas, brochure of the exhibit, from 6 to 

27 July 1988, FUNARTE, Galeria Sérgio Miller, Rio de Janeiro, RJ, 

unpaged. (Translared). 
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The sea has always been present in the artists work, 

though often without the clarity of the horizon and in the pre- 

cariousness of water turbulence. The correspondence between 

the image of the ocean and the psychic depths denotes a plunge 

into the most abyssal regions of the human condition. There is 

equivalence berween the body of the individual and the sea that 

confronts it — equivalence that we could identify in the mwapes 

of thought, in the salty liquid that circulates in our veins or in 

the depths of the mind. Likewise, we are likely to navigate in its 

deep waters, or submerge out ofits darkness. One way or anoth- 

er, the sea signalizes the boundaries of our worldly limitations 

and serves us as parameter to reflect on the fragility of life. The 

ocean becomes, thus, a doorway for the depths of the psyche 

and its inevitable division between two worlds: one of matter 

and the other of spirit. 

In many of Gilda's paintings, we could see that this bal- 

ance berween complementary equivalence is often disrupted, 

resulting in a (tragic) disturbance oflife, both in its material and 

spiritual dimension, or in less transcendental particularities, as 

in its social sphere. In all cases, this thunderstorm activity that 

encases the human condition finds no encouragement, but a 

confirmation: that the disturbance of landscape always has a 

tragic outcome, even iÊ sometimes its transformation seems to 

translate into progress. We can often see the figures that the 

artist has painted on this border between sea and land, contem- 

plating the immensity of the ocean, the limitations ofa pond or 

a running river. Whatever the situation, the horizon with which 

they are confronted puts these individuals and their lives before 

the vulnerability of their own conscience. 

In a painting thar the artist made in 1986, titled 

Natureza Morta [Fig. 2], an anchovy floats over a board in an 

empty space in which the shadow cannot find rest in the plane. 

One more time we can see a disturbance in the image, rele- 

gating the painting to a space of psychic character. Everything 

foats in this painting and there is no base of support. À blue 

container is on the edge ofa base formed by the stroke, but does 

not give it enough support, leaving it on the edge of imbalance. 

The color that serves as background, of a lighrer blue, disrupts 

the structure of the painting, indicating thar these rwo main 

motifs (fish and container) inhabir parallel universes, although 

they should be in functional relation to each other. 

In 2001, Gilda made a painting titled Caronte [Fig. 3], 

taken from a watercolor that the artist had made in Ilhabela. In 

this painting, a black man is paddling a precarious boat carry- 

inga white man already advanced in age. The title is a reference 

to the ferryman Charon from Greek mythology, also known as 

the ferryman of Hades who carries souls in the passage from 
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the world of the living to the one of the dead, located berween 

the rivers Styx and Acheron. Life is concluded symbolically as a 

crossing in terms of passage through the borders of life located 

berween two banks: one more aware and worldly, another more 

profound and spiritual. There is nothing more tragic as motif. IF 

the passage through life was conducted with wisdom and gen- 

erosity, the final trajectory thar leads to the transition to death 

can be accomplished with significant peace of mind, without 

the torments of repentance or non-accomplishments. 

The boat is a vessel related to the very meaning of passage. 

It sustains our body across the surface of the water. Much of our 

lives we remain anchored and the boat conducts us to move- 

ment. However, It is important to remember that this is a pre- 

carious crossing, floating on the water, on a matter that is rela- 

tively unstable compared to the density needed to sustain it. So 

once again, the artist has worked on limits and precariousness. 

The symbolic image of the boar is so impressive that we could 

conceive it as a miracle. Tts permanence on the water surface 

may be considered as the result of a perfect balance berween 

the penetrability of the hull and resistance of the liquid that 

sustains it. At the confluence of these two surfaces, an amazing 

operation occurs and the boat either floats, or glides, carrying 

that which was destined. 

The painting Caronte is divided in half by the split be- 

tween lighr/dark vessel, marked by the passage of color from 

one end to another. On the right side, where the old man is 

sitting, the shape of the vessel practically disappears and the 

figure, poorly drawn, is consumed by a stain that covers his 

upper face. Another stain covers his shoulder and keeps him 

secured to the vessel. The figure seems to exist within the lim- 

its of material existence, identified with the fine passage to the 

spiritual world that we know cannot be too far away. The void 

between the body and the paddle of this black figure forms a 

kind of harp. The contour of the body, in turn, is sustained only 

by the dimly outlined profile. The part of the vessel on which 

the black man rests is darker, contrasting with the lighrer side of 

the boat. All this amid a chaotic whirlwind of colors and stains 

that confuse sea and sky, as under a huge storm that could dis- 

rupt the crossing. The clouds and the sea, in a way, are the same 

thing, because both come from the evaporation of water. Its 

symbolic dimension represents a continuous interplay berween 

heaven and earth, as well as its alternation berween form and its 

own dissolution. 

Caronte is not a precarious painting only for its motifand 

content, but for its material reality reflected in the formal as- 

pects and economy of means. Moreover, there is a turbulent 

landscape that evokes the flows we experience and are well rep- 

resented by the weather conditions — in most cases, the willing- 

ness is subjected to the forces of nature. À few colors, simplified 

drawing and rarefed color construct the structure of the paint- 

 



ing. Little more and these figures would disappear in this whirl- 

wind of stains and blue paint that dominates the surface of the 

canvas; then the announced passage would not only seem sym- 

bolic, bur accomplished by the material reality of the painting. 

In this painting, the clouds allude to the unrealized manifesta- 

tion berween matter and psyche. Hovering over this turbulent 

landscape, they suggest an apocalyptic sensation, anticipatory, 

but on the limit of the impossibility of transformation. 

Although our imagination is found up in the clouds, ir is 

precisely in this absence of form that we can see the repository 

of our obsessions with the outline: animals, monsters and ob- 

jects take shape in the clouds, and its potential in finding equiv- 

alences in the materialization of the imagination yields them a 

fantastic dimension. The sky of this painting — or its own in- 

definiteness as limit, since we cannot distinguish exactly where 

the sea ends and this stormy sky starts — emerges like a storm 

thar seems to reflecr the state of turmoil chat surrounds this 

painting. At the same time, the lack of horizon is characterized 

as reference to the smothering of libido, expressed borh in the 

vicinity of old age as in the subservience of the task, of the one 

wrho is being transported (the figure of the old man) and the one 

who leads him in the trajectory (the servant). These two figures 

joined by a relation of hierarchic opposites or of generosity, we 

are unsure, both renounce their desires and strive within the 

limits of the body. Emblematically, they meet in a universe of 

reciprocity and lashing changes by achieving the crossing that 

is assigned to them. 

In another painting, Untitled (2005) [Fig. 4], current 

ly in the collection of Museu de Arte Contemporânea do Rio 

Grande do Sul (MAC-RS), the artist herselfbecomes a fishwife. 

At top left, we can see an open and salted muller that is drying 

with the sea breeze. Fish of various sizes appear in different ar- 

eas of the painting. With a disconcerting nonchalance, some of 

these newer paintings only remain cohesive for the motif. The 

lines of force and stains no longer connect, while fragments are 

shown abundantly. Body parts seem to have no more coherence 

or relation. At the top of the painting, there is a large bluish 

mass, as a wave of the sea that seems to haunt the figure and 

dissolve it in the midst of painting. The body becomes volatile 

and dismembered by the water, as if there were a kind of disem- 

bodiment that leaves it ar the mercy of complete disintegration. 

A blue fish, which seems to have come out of the water and en- 

tered rhe painting, invokes a docile figure carrying affectivity. 

Located to the left of rhe painting, it contrasts with rhe scene 

that is concentrated on the superior plane, where there is con- 

siderable disturbance. This is one of the few paintings of the 

artist in which fish would be alive. This work shows that these 

aquatic beings are haunted by surrealist imagination. Still, the 

scene has what is known as Tainha Escalada, a mullet already 

without the guts and dried, suspended in the upper left corner 

of the painting. These beings, almost irrelevant in the capitalist 

world (though they provide a level of exploration little seen in 

the world economy of food production) are still alive in the 

work. It is difficult to conceive a painting like this in the con- 

text of grand gestures, considering thar practically abandoned 

in absentia, these fish are half-dead. 

The entangled fish that appear in the painting Nature- 

za Morta (971, which belongs to Museu de Arte Contem- 

porânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), again 

demarcate signs of the smothering of libido. Arranged on the 

table, these contorted Ash resize the painting in a psychological 

structure to which many of Gilda's works are affiliated. More- 

over, thanks to the concept of nature that was created so that 

we could place them in the space that shelters them, we can 

envision a definite commitment to the symbolic dimension of 

this space. Occasionally, ir is possible ro identify characteristics 

thar signalize the inclination of meaning toward a new visual 

model through which painting disguises its forms into a pic- 

torial space thar ensures validarion in a held of distinction in 

which art and nature are either in balance, or in disharmony. 

Another painting, entitled Limpador de Peixe (2001) 

[Fig. 5], was also performed when the artist traveled to Santa 

Catarina. The body ofthis figure appears merged into the space 

that surrounds it, as if plunged in the very turmoil of the sea. 

Sometimes ir seems thar the sea has assaulted his body and 

mind, while the blue of the sea penetrated his guts. For the 

artist, memory is independent of chronology: thus, her paint- 

ings are constructed from fragments that allow her to conceive 

the relation berween space and time so that they should not 

necessa rily coexist, 

Overall, her paintings relate to the reperroire from the 

compartmentalization of the painting experience. At certain 

times, the artist observes; in others, she paints. Limpador de 

Peixe presents this characteristic for the artist painted it based 

on memory. This same figure appears in the watercolor Unti- 

tled (1992) [Fig. 6). Gilda made this painting by practically 

applying a magnifying glass on it, a “plunge” in the interiority 

ofthe thin paint and faded color of the watercolor to transfer it 

to a whirlwind of pictorial mass. 

In doing so, the artist has entered the intimacy of the im- 

age and rediscovered there the tension of rhis baroque mass thar 

inflicts to it considerable delays when the Eve glides through 

these forms, tripping on each stain, color and paint smudges. 

Our gaze navigates through the shallow failures of the pictorial 

mass, until it eventually returns to the surface. In the middle of 

the painting, it trips on a bar of light in the form ofa mast on 

which to moor the boat. Shadows and stains inadvertently come 

from all sides, and sometimes through the body of the figure, 

just like his own body was merged into the environment. Here 

the condition for the work to have a symbolic conformation of 
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significant dimensions was to constitute à profile of indisput- 

ably familiar forms, bur at the same time strange. Why, then, 

paint such a banal theme, if not for the willingness to address 

issues that constitute a variety of topics thar depart from the 

domestic universe and happen in the public space? 

When the artist introduces fish and routine around them 

in her works, we can realize a resizing of the creative power 

of art transferred to a universe of transitive approach from 

male ro female; after all, ir is not ordinary for women to be 

involved in the activity of fishing. The artist made a portrait of 

her mother, who also used to do underwater fishing, entitled 

La Mêre Engloutie (1997) [Fig. 7]. In this painting, the artist's 

mother appears portrayed with wide gestures, through a more 

conventional structure of portraying, thus indicating that the 

form would be conditioned to a structure: when faced with 

the color, it provides a volupruousness covering her lips, the 

strands of hair, areas of rhe face and the contour of rhe hand 

with generous colors, similar to a more "sunny” phase of her 

work, although the plunge of this figure into the waters attri- 

butres to the portrait the sensation of drowning. However, we 

must also remember that the plunge into the aquatic universe 

represents a considerable immersion of the personality into full 

life experiences due to direct contact between the body and the 

nature that surrounds it. In this relation of contiguity, emo- 

tions and desires gain an equally important dimension. Deep 

in the water, as if we were plunged, in psychological terms, into 

the depths of the ego for which plunging can always represent a 

serious danger. Actually, itisa plasmatic vision of the figure of 

mother in which space and time found full harmony. The first, 

laid the image on the canvas; the second, froze ir. 

We could consider portraying fishermen in their activ- 

ities as naive activity, especially fish because they have long 

been the compositional motifs of still life. Transformed here in 

artifices of language and significant elements that provide the 

painting with a mechanism for demonstrating the incursions 

of the psyche, such beings allow building a number of possi- 

bilities to think abour the craft of painting and its most banal 

motifs, how they have been transformed. 

Fishing has assumed great relevance in Christian iconog- 

raphy, as in the interpretation 0É the miracie of the fivelseven 

loaves and fish, through these two miracles attributed to Jesus 

Christ. In the first one, the apostles are trying unsuccessfully 

to fish in the Sea of Galilee, when Jesus tells them to make 

another attempt to cast the net, which results in a big catch. 

The two miracles are distinguished by iconography: in the first 

one, Jesus is in the boat where the fishing takes place and in 

the second, he is out on land. The first miracle happened before 
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the death of Jesus and the second after his resurrection. Fishing 

becomes a new happening every time a fish is removed from 

the water. It suddenly appears on the scene or under our eyes 

as living thing, coming from the inside, where the unknown, 

hidden and obscure would be. 

In Pescador de Antonina (2000) [Fig. 8], one sees a fisher- 

man waiting in the void of the painting. That hope or persever- 

ance, whatever, can be considered as theme. A long insistence 

the activity of fishing has always symbolized. The artist made 

the painting from the scenery of a bay with silting problems, 

where the water passes no more, becoming stagnant and pol- 

luted. The Port of Antonina had been deactivated long ago. 

This space of decay appears in these ruins through this scenery 

of sensations. À figure is looking ahead, motionless with that 

invisible line in hand. The paralysis of the scene can only be 

activated by the fish thar could be hooked there. The feeling of 

loneliness appears in this work through this male figure, as if 

his life had been prescribed by the scene. There is a relation of 

this painting with the watercolor Jardim de Alah (2001) [Fig. 

9 ina void surrounded by sand, a man is literally fishing in 

the exit of the canal (in Jardim de Alah, in Rio de Janeiro), a 

sewer like so many that discharge into the Brazilian beaches. 

The contradictions between nature and its devastation 

have appeared numerous times in Gilda's paintings, which 

are permeated by contradictions. This process becomes even 

a more turbulent situation in the painting Untitled (2001) 

[Fig. 10] in which the same figure of man now appears before 

a ghost. The result is part of an erasure of the first portrait of 

Valdomiro, watchman that the artist portrayed in the paint- 

ing Untitled (2005) [Fig. 11], which is part of the collection of 

Museu de Arre do Rio Grande do Sul (MARGS). Besides rhe 

turned figure, almost upside down, which was behind, there 

was also the painting ofa mandacars cactus, whose traces still 

remained and ended up transpiring in front of the legs, along 

with two yellow large hands, equal to those of the previous 

portrait. In this painting, we can also observe the original ref- 

erence coming from the watercolor Jardim de Alah, which the 

artist nicknamed “Leblon”, in a clear contradiction associated 

with the sound of the word (Le Blond), although we can see a 

black figure in the watercolor. 

Ina self portrait thar the artist made in 2000, a female 

figure appears hidden amid dense foliage [Fig. 12], consumed 

by the vegetation thar surrounds her and allows her just a hole 

to peek through. À certain voyeurism is presented in this scene, 

which ensures her the possibility of encountering a lost para- 

dise and also the threatening coming from the rainforest that 

covers the painting. The forest and its association with the fem- 

 



inine enable this painting the condition to become à womb, al- 

though ir also has a devouring aspect. It is worth recalling that 

we leave the darkness (of the womb) and ro ir (into darkness) 

we will return one day. Engulfed by the lush vegetation, this 

female figure is reluctant to leave her protected universe. Each 

leaf of this vegetation protects her from the savagery of modern 

life and provides her distance from the indiscriminate universe 

of professionalism. 

Lurking, this figure of the artist is in the shade, surround- 

ed by greenery, like a chameleon, practically disappearing into 

the green. Thus, the painting becomes a metaphor for the art- 

ist's retreat into the idyllic world of vegetation that is ordered by 

the controlled gardening of life in the city, bringing her remi- 

niscences of the cultural control of the forest. There is also am 

implicit erotic charge in the relation of this figure with the envi- 

ronment. Ifa garden is characterized by intimacy, its eryymology 

in many languages signifies delimitarion. Circumscribed into a 

specific area and to a moral specifciry, gardens are, par excel- 

lence, the place of control, of sin, bur also wonderland. Hidden 

in the vegetation, the figure of rhe artist seems to repress her 

desires as a way of contrast berween the mundane reality and 

that idealized by willingness. Most of the plants seem to be 

there to cover this voluptuousness that motivates her guts, but 

finds satisfaction in the manifestations of art itself. 

Another painting in which a man and a fish appear, U- 

titled (2000) [Fig. 13], was based on a certain feeling char the 

artist developed when her father was ill. Upon waking up with 

the feeling of this image, which somehow was referring to the 

adventures of her father's life, the artist felt motivated to do 

a tribute, though she did rranspire such distress through this 

painting. With her sketchbook, she went to a fishmonger and 

drew a grouper, a fish known for its reddish color and its con- 

siderable size. The scene of the painting was then assembled 

later in her atelier by printing to the work an approach of a 

given time in her father's life that was in her memory. 

One of the strongest memories of the artist was a night 

fishing, with her father in Arraial do Cabo, when they caught 

five fish of 25 kg each, called “olho de boi”. Hence also the ap- 

pearance of the fish in the painting being considerably larger 

than we could imagine. The memory goes back to a “miracu- 

lous fishing”. The painting reminds the Italian cinematrographic 

realism thar influenced che artist, especially films like La Dolce 

Vita (1960) and Satyricon (1969), by Federico Fellini. Again, 

the artist established a close relation between her painting and 

family life, facilitating admission into the emotional relations 

that, in many moments, have been moving her painting toward 

a characteristic uniqueness. 

In the painting Untitled (2003) [Fig. 14], the artist depict- 

ed two overlapping fish, surrounded by a yellow light that ilumi- 

nates their forms. The treatment of the background surface looks 

rough compared to the careful details of the motifs, as if the rest 

of the painting was executed hastily and with jerky movements. 

The background is definitely a background — as opposed to the 

lines of the figure presented — and nothing else. What is consid- 

ered the most important artifice of the painting has been neglect- 

ed in this work, which concentrates all its strength in the motif 

that conveys meaning to it: the two fish. One wonders whether 

IE is possible to constitute a relevant painting with motifs appar- 

ently so immersed in the day-to-day. 

This is not just a picture o still life, bur above all a mori- 

bund painting, situated on the limits of the unfinished, existing 

almost in the impossibility of its aesthetic non relevance. After 

all, positioned in relation to the context of the grear motifs, two 

dead fish do not seem to be enough to make a painting. Howev- 

er, it is precisely this disregard of the motif and its cultural frame 

(the background of the figure) thar make it relevant to the field 

of contemporary painting and its almost accidental death. One 

could say thar the painting of motifs considered irrelevant by the 

history of art surpasses Gilda painting; the adoption of these 

disregarded and subaltern motifs to the repertoire of the grand 

gestures and topics is symbolic of the inclusive dimension that 

the artist's work has adopted over the years. 

In the painting Lago Marcelo (1986) [Fig. 15], we could 

glimpse an artificial horizon, from a view of the lake, as if the 

viewer were seeing the painting from the top, looking down over 

it. This painting addresses the artificial and built horizon from the 

top, as shown in the text by Sônia Salzstein in which she speaks 

of this double issue berween the horizon and this double view in- 

volvement thar somehow we can also envision in this scene. The 

artist seems to generate a construction of the artificial horizon 

due to the need for (building) a reference to our body. Because 

ofa sensation of depth, this painting causes a situation of mise en 

abyme: the figure of the outlined child practically swallowed by 

the depths, through other infinire, dark planes and continually 

rebutted toward the background in a perspective of constructing 

depth and in relation to the horizon thar gives it structure. 

The artist likes to observe that the lake waters only reflect 

when they are very dark, seen from within, when slime, moss and 

algae are created. Otherwise, the waters remain with a clear and 

transparent bottom preventing the actual mirroring. In this lake 

of leaves that float on the surface, they are not painted and are 

like empty clippings - thus, they are opposed to Monet 's water 

lilies. However, the reflection does not exist in this image. And 

unlike the painting Pombo no Lago [p. 152], where the reflection 

of the dark brown trunk of the tree appears inverted outside the 

edge of the lake, in this painting two ted small and delicate fish 

appear through transparency in the water. These two paintings 

have the same colors, almost black-and=white, of a photograph 

Or drawing and huge contrast in the planes, once more cutting 

and disturbing the forms. 
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“Quem Viu Morreu": HorrOR E SUBVERSÃO 

90 QUEM VI MORREU: HORROR E SUBVERSÃO NA PINTURA BELFÓRD ROXO 

NA PINTURA BELFORD Roxo 

Uma das mais surpreendentes pinturas que Gilda Vogt realizou nestes últimos anos 

foi a pintura Belford Roxo (2005) [Fig. 1]. Essa obra retrata a figura de um homem 

negro morto em uma chacina ocorrida no município da Baixada Fluminense, no 

Rio de Janeiro e nas vizinhanças. A obra foi motivada por uma fotografia publicada 

no Jornal Folha de São Paulo [Fig. 32, p. 34]. A declaração de uma das moradoras 

(residente em um dos três locais da chacina), irmã de uma das vitimas do massacre, 

é chocante: “Quem viu morreu”, declarou ela à imprensa. À morte anunciada como 

punição pelo olhar é transformada nessa pintura em um dispositivo da visão, con- 

frontado assim com o próprio objeto da causa de sua tragédia. O centro privilegiado 

da visão encontra-se agora com o motivo de seu próprio assassinato e intensifica 

consideravelmente o sentido emblemático da visão como um dispositivo de perigo, 

fato que muitas vezes foi confirmado pela própria história da arte. 

O horror da cena retratada nessa imagem de jornal só é superado pela figura 

equivalente na pintura, a qual adquire uma dimensão em que a subversão da imagem 

é levada a consequências inimagináveis no contexto da obra da artista, já que parece 

dedicar-se a abordagens da vida diária, reduzida a retratos de família, autorretratos, 

naturezas-mortas e representação de tipos familiares ou afiliados ao seu ambiente 

de convivência. Nesse caso, a pintura apresenta uma visão do horror e da violência, 

acompanhada por referências à sexualidade, não só pelas (quase) imperceptíveis indi- 

cações de gestos que aparecem na figura do morto, como também pela inclinação do 

corpo no sentido longitudinal da tela, assinalando o estiramento do peso da figura 

em relação ao espaço. Essa figura subverte, ainda, a organização composicional do 

quadro através da própria limitação dessa figura morta, que se acomoda com dif- 

culdade no espaço branco da tela. O incômodo a que a figura está sujeita demonstra 

que, mesmo na morte, o despossuído não encontra descanso. 

Podemos estabelecer uma associação ao corpo igualmente pesado e vulnerável 

da figura Etant Donnés (1946-1966), de Marcel Duchamp. O caráter voyeurístico da 

obra de Duchamp aparece de maneira similar na obra Belford Roxo, de Gilda Vogt. 

Na obra de Duchamp, contudo, a lanterna que aparece na mão da figura alerta-nos 

para uma situação de perigo. Trata-se de um dispositivo que sinaliza para o especta- 

dor que há uma diferença entre ficção e realidade, despertando para alguma espécie 

de violência física que contrasta com o fundo quase bucólico da paisagem. À associa- 

ção entre sexualidade e paisagem é, na verdade, um tema que se apresenta comumen- 

te vinculado ao seu aspecto selvagem, revelando os limites do perigo e da associação 

entre homem e natureza. Outro artista que já utilizou esse mesmo dispositivo visual 

de alerta foi Waltercio Caldas em sua obra Espelho com Luz (1974), em que vemos, 

na parte inferior direita da obra (justamente um espelho, instrumento por excelência 

 



da reprodução mimética), um botão que, se pressionado, acende uma pequena luz 

vermelha, fazendo com que o espectador desperte do encantamento reflexivo que o 

espelho como estrutura simbólica da representação sempre acaba por realizar. Ao 

contrário da obra de Duchamp, cujo entorno é determinante e indispensável para 

construir o estado psicológico da obra, na pintura de Gilda ocorre uma “limpeza” 

em torno da imagem que estava carregada de significados e distrações, tornando 

possível dar ênfase às pinceladas cruas da cor roxa no espaço flutuante desse branco 

que parece ter sido coberto por cal, utilizada para eliminar a putrefação cadavérica 

dos corpos de animais mortos ou os traços de sua existência e, por conseguinte, seu 

cheiro desagradável. É como se a assepsia do cubo branco estivesse contaminando 

o espaço da pintura. A mesma descontextualização que vemos quando uma obra 

é exposta no espaço asséptico da galeria acontece aqui quando a artista remove o 

entorno da figura. 

Essa dificuldade no enquadramento da figura dentro do espaço da pintura 

transforma esse retrato em uma contundente manifestação plástica da economia 

inflacionária do corpo diante da morte, subvertendo de modo significativo a possi- 

bilidade de que haja um mínimo senso de justiça para aqueles marginalizados pela 

sociedade. A pintura de Gilda problematiza tais questões ao extremo e introduz um 

conjunto de elementos tidos como tabus, especialmente quando vislumbrados em 

conjunto e em se tratando de uma só pintura. Tal característica acentua-se quan- 

do tomamos o universo pictórico como o campo mais apaziguador das imagens, 

justamente pela convenção de que a pintura, por merecer um lugar nas paredes, 

ou seja, ainda reminiscente de sua dimensão decorativa, implique abrigar motivos 

razoavelmente estetizados, mesmo quando trate da abordagem da miséria, do horror 

e da tragédia. Ou, do outro lado dessa equação, aborde a sexualidade e as perversões 

da vontade. 

Em Belford Roxo, vemos uma variedade de ocorrências que a configuram como 

sendo largamente subversiva e cujo impacto no campo pictórico apresenta conside- 

rável transformação conceitual, em especial se designarmos sua dimensão altamente 

especulativa entre a miséria humana e a violência ou a sexualidade reprimida do 

voyeurismo especular. Afinal, é de se perguntar se essa obra caracteriza-se pela ma- 

neira de designar determinada posição política diante da violência, ou se está ali 

para manifestar, através da própria violência do corpo, os aspectos desconhecidos da 

libido, a manifestação tabu da sexualidade ou a própria espetacularização da miséria. 

Em todos os casos, é possível determinar de antemão a necessidade de uma observa- 

ção mais atenta desse corpo masculino desmembrado, destituído de sua identidade 

e, simultaneamente, reposicionado diante de uma particularidade do olhar que faz 

dele um instrumento poderoso de voyeurismo que ultrapassa a sua aparente dispo- 

sição de uma inócua intervenção nos processos fotográficos das cenas de tragédia e 

espetacularização jornalística. É preciso enfrentar a verdade dessa imagem na pintu- 

ra € a maneira como a artista articulou as diversas partes do corpo morto - pernas, 

braços, mãos e massa muscular -, de sorte a transformar essa figura em uma prova 

candente da injustiça e da tragédia, isto é, um instrumento de veiculação das mani- 

festações repressivas das convenções culturais e de seus tabus, especialmente aquela 

que associa os reprimidos fetiches coloniais à especificidade da sexualidade e da con- 

fluência entre espetáculo, miséria e distinção racial. 
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má “QUEM VILI MORREU”: HORROE E SUBVERSÃO NA PINTURA BELFORD ROXO 

Trata-se, portanto, de uma pintura que faz tábula rasa de nossas concepções do 

que seja politicamente correto para ir buscar nos recônditos mais obscuros da morte (e, 

mais ainda nesse caso, por assassinato) as profundezas da miséria humana e sua mani- 

festação mais pura de maldade, para nos mostrar, entre outras questões, que a pintura 

não é um campo da passividade amena da experiência dos espaços decorativos ou da 

ingenuidade moral. Ao contrário, ela é o campo por excelência das turbulentas e acirra- 

das manifestações obscuras daquilo que mais denso e preocupante, merece ser represen- 

tado em uma obra de arte. Se analisarmos cuidadosamente uma parcela significativa da 

pintura do período renascentista em diante, veremos que ela raramente esteve ocupada 

com assuntos aprazíveis, mas sim dramáticos, dificeis e conceitualmente complexos, 

assim como politicamente problemáticos. Essa densidade dramática, que lhe conferiu 

importância inquestionável no campo da iconografia e da história das imagens, faz dela 

o meio propício da transgressão do espaço, muitas vezes aparentemente inocente da 

arte, que na verdade encontra nas manifestações pictóricas um dos mais consistentes 

veículos da especificidade histórica da arte e de sua dimensão representativa. 

Belford Roxo inclui uma série de características formais que atribuem conotações 

sexuais à figura, como um sinal produzido pela posição da mão esquerda da figura e 

dissimulado pela própria pintura na direita. Em uma de suas pernas, a articulação do 

joelho transforma-se em curvatura que abriga formas côncavas que lembram determi- 

nadas curvas sinuosas do corpo. Da outra perna só restou a ossatura, representada pelo 

contorno linear de seu desenho externo. Um pedaço de carne densa projeta o peso da 

pintura para um dos membros inferiores, a perna esquerda da figura, indicando a in- 

tensidade carnal do corpo, que se concentra também na região da cabeça e em parte do 

lado esquerdo do torso que simula um banho de sangue coagulado. Esse torso da figura 

torna-se avantajado, com sua massa muscular transformada em peitos protuberantes e 

voluptuosos, como se a massa de tinta tivesse se transformado em uma inclinação eróti- 

ca da forma. As mãos também aludem a sinais eróticos da sexualidade, como ânus, va- 

ginas e outros orifícios, o que situa essa figura em uma disposição conflitante do corpo, 

seja como representação da violência, seja como instrumento e veículo das repressões 

sexuais expressas na superfície gestual. O corpo é transformado, então, em terreno de 

batalha da projeção do erotismo carnal. 

Essa canibalização erótica, por meio da qual consumimos e devoramos a imagem 

do outro como modo de apropriação das tensões sexuais, expondo o escrutínio do cor- 

po como experimentação exótica de nossa percepção colonial sobre o negro, o índio, o 

oriental e outras etnias cuja noção de raça foi tomada por uma perspectiva exótica do 

corpo em relação ao contexto, à diferença e à sexualidade do outro, passa a invocar a 

disposição selvagem do olhar como dispositivo de canibalizar a forma. Ao fazê-lo, nós 

a vemos projetando irremediavelmente a experiência da visão para a problematização 

política da antropofagia cultural, revelando que ela é não só um mecanismo de consu- 

mo dos desejos, mas também, em última análise, a configuração restritiva da economia 

política do desejo pós-colonial que nos legou a tarefa inglória de entendermos a nós 

mesmos — e a nossas aspirações - como derivações da violência, das expectativas e das 

vontades irrealizadas do outro. 

Essa figura, vulnerável e ao mesmo tempo nua, também se torna portadora de 

certo voyeurismo devido à disposição do corpo, causada pela ausência de materialidade 

da pintura, capaz de articulá-la em um princípio formal que lhe confira um destino 

 



trágico que reconhecemos e que nosso desejo pela tragédia nos atraia em direção à 

imagem. À especificidade da imagem redimensiona a experiência do ferichismo em 

uma dimensão antropofágica em que a fome de consumir o corpo do outro através 

do olhar é consideravelmente forte para que seja sequer evitada pela consciência da 

civilidade ou do politicamente correto. Esse corpo expõe, portanto, a fraqueza do olhar 

que procura na degradação da imagem uma satisfação da razão intelectual, na medida 

em que a dispersão sexual e a ambivalência que domina o universo do desejo da expe- 

riência ultrapassam a dimensão estetizante do corpo morto e da perversidade de uma 

chacina com a qual já nos acostumamos, apresentando-se agora como uma fatalidade 

social. Essa pintura busca a todo custo subverter tal simplificação, problematizando 

a experiência da construção estética da pintura não mais como um instrumento da 

representação repulsiva da violência, mas como uma radical intervenção na economia 

política do desejo sobre a imagem e sua manipulação pela articulação formal da arte. 

Nessa pintura, o imaginário do exotismo e da pobreza toma uma dimensão maior 

e evidente, havendo a confluência entre a redenção da loucura e espetacularização da 

tragédia, como se a fotografia da qual se originou a pintura fosse ela própria uma pin- 

tura realista de Goya, em que um assassinato adquire dimensão trágica do universo do 

terror. Por outro lado, racismo e outros preconceitos reposicionam-se diante da morte, 

tornando-a aceitável e passando a fazer sentido porque se trata, nesse caso, de um ho- 

mem negro e pobre de uma favela. É como uma concessão que permite que essa ima- 

gem aponte para uma situação na qual nos tornamos estrangeiros ao mundo da miséria 

humana e passamos a nos identificar com a redenção, com a salvação do corpo pela via 

da antropofagia, ao engolir o espaço de realização da identidade do outro, que aqui se 

torna um ser incorporado pela diferença e alienado do mundo a que pertencemos. À 

artista pretende, através dessa imagem trágica, apontar a condição humana desses indi- 

víduos que são consumidos pelo canibalismo da violência, provocando um movimento 

de indignação da consciência para, ao escarafunchar feridas, fazer com que voltemos a 

adquirir uma nova percepção do mundo selvagem onde se desenvolve a vida. 

É estranho notar como as regras de gênero são subvertidas nessa obra através da 

figura masculina do homem negro, o que traduz certa ambiguidade deslocada de um 

corpo que, por inúmeras razões, não parece mais adequado ao mundo do qual fazia 

parte. Ao fim e ao cabo, vemos uma massa desarticulada e jogada no vazio da desordem 

espacial, sem referência da terra, do céu e do fundo, que lhe roubou a eficácia da nar- 

rativa e que lhe imprimiu uma condição produtora de um colapso do sentido diante 

da racionalidade. Nessa circunstância, acaba acontecendo que a imagem, uma vez que 

tenha sido retirada do contexto, venha a migrar para uma condição de projeção e de 

expressão dos desejos reprimidos, impossibilitando definitivamente seu ingresso como 

representante dos despossuídos no mundo dos brancos, do mainstream, e demonstran- 

do a impossibilidade de desvinculá-la de suas origens sociais. Belford Roxo incorpora 

em uma só obra uma diversidade de problemas visuais, muitos deles implicados em 

uma dimensão política da imagem, que desarticula nossas concepções da arte como 

atividade inócua e despreocupada com as questões sociais que constroem a lógica sel- 

vagem da violência. Nesse caso, porém, tal lógica transforma-se em uma intervenção 

radical no terreno da pintura, conduzindo a uma consciência profunda da capacidade 

da visão em transformar a experiência da vida cotidiana em um turbulento campo de 

discussão conceitual. 
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“WHo Saw IT   DiED": HORROR AND SUBVERSION 

IN THE PAINTING BELFORD Roxo 

One of the most amazing paintings that Gilda Vogt has made 

in recent years was Belford Roxo (2005) [Fig. 1]. This work por 

trays the figure of a black man killed in a slaughrer that oc- 

curred in the municipality of Baixada Fluminense and in the 

surrounding area, in Rio de Janeiro. The work was motivatred 

by a phorograph published in the newspaper Jornal Folha de 

São Paulo [Fig. 32, p. 34). The statement of one of the residents 

(in one of the rhree locations of the slaughter), sister of one of 

the victims of the massacre, is shocking, "Who saw it died," she 

told the reporters. Dearh announced as punishment for look- 

ing is transformed in this painting into a device of viewing and 

thus confronted with the very object of the cause of its trage- 

dy. The privileged center of vision meets now with the motive 

of its own murder and considerably intensihes the emblematic 

significance of sight as a device of danger, a fact that has often 

been confirmed by the history of art itself. 

The horror of the scene portrayed in this newspaper 

image is only surpassed by the equivalent figure in the paint- 

ing that acquires a dimension in which the subversion of rhe 

image is taken to unimaginable consequences in the context 

of rhe work of the artist, since she seems to have engaged in 

approaching the day-to-day life, reduced to family portraits, 

self-portraits, still lives and depiction of familiar types or those 

affiliated with her living environment. In this case, the paint- 

ing presents a vision of horror and violence, accompanied by 

references to sexuality, not only by the (almost) imperceptible 

indications of gestures that appear in the figure of the dead, 

but also by tilting the body in the longitudinal direction of the 

canvas, signalizing the stretching of the weight of the figure in 

relation to space. This figure also subverts the compositional 

organization of the picture through the very limitation of this 

dead figure, which fits with difficulty on the blank space of the 

canvas. The nuisance to which rhe figure is subjected shows 

that, even in death, the dispossessed can find no rest. 

We can establish an association to the equally heavy and 
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vulnerable body of the figure in Étant Donnés (1946 - 1966), 

by Marcel Duchamp. The voyeuristic character of Duchamp's 

work appears in a similar way in the work Belford Roxo, by 

Gilda Vogt. In Duchamp's work, however, the lantern that 

appears in the hand of the figure alerts us to a dangerous sit- 

uarion. This is a device char signals to the viewer thar there 

is a difference berween fiction and reality, awakening to some 

sort of physical violence that contrasts with the almost bucolic 

background of the landscape. The association berween sexual- 

ity and landscape is acrually a theme that is commonly linked 

to its wild aspect, revealing the limits of danger and of the 

association between man and nature. Another artist who has 

already used this same visual alerting device is Waltercio Cal- 

das in his work Espelho com Luz (1974), in which we see, in the 

lower right part of the work (precisely a mirror, instrument par 

excellence of mimetic reproduction), a button that if pressed, 

turns on a small red light, causing the viewer to awaken from 

the reflecrive spell thar the mirror as symbolic structure of rep- 

resentation always ends up performing. 

Unlike the work of Duchamp, whose environment is de- 

termining and indispensable to build the psychological state of 

the work, in Gilda's painting there is a “eleaning out” around 

the image that was loaded with meanings and distractions, 

making it possible to emphasize the crude strokes of purple 

color in the floating space of a white that seems to have been 

covered with whitewash, used to remove the cadaverous pu- 

trefaction of the bodies of dead animals or the traces of its 

existence and, therefore, its unpleasant smell. It is as if the 

sterilization of the white cube was contaminating the space of 

the painting. The same decontextualization we can see when a 

work is exhibited in the aseptic gallery space, it happens here 

when the artist removes the surroundings of the figure. 

This difficulty in framing the figure within the space of 

painting transforms this portrait into a blunt plastic manifes- 

tation of the inHationary economy of the body before death, 

 



significantly undermining the possibility that there could be 

a minimum sense of justice for those marginalized by society. 

Gilda's painting discusses such issues to the extreme and intro- 

duces a set of elements seen as taboo, especially when viewed 

altogerher and in the case ofa single painting. Such characrer- 

istic is accentuated when we take the pictorial universe as the 

appeaser field of images, exactly for the convention that paint- 

ing, for deserving a place on the walls, that is, still reminiscent 

of its decorative dimension, might imply having reasonably 

aestheticized motifs, even when approaching misery, horror 

and tragedy. Or, on the other side of rhis equation, it might 

address sexuality and the perversions of willingness. 

In Belford Roxo, we can see a variety of events that con- 

figure itas being largely subversive and whose impact on the 

picrorial held presents considerable conceptual transformation, 

especially if we designare its highly speculative dimension be- 

tween human misery and violence or the repressed sexuality of 

specular voyeurism. Afrer all, one has to wonder if this work 

is characterized by way of designating a determined political 

position before violence, or ifir is there to express, through the 

very violence of the body, the unknown aspects of the libido, 

the taboo manifestation of sexuality or the very spectaculariza- 

tion of misery. 

In all cases, it is possible to determine, in advance, the 

need for closer observation of thar dismembered male body, 

stripped of its identity and simultaneously repositioned before 

a viewing particularity thar makes it a powerful instrument 

of voyeurism beyond its apparent disposition of an innocuous 

intervention in photographic processes of tragedy scenes and 

journalistic spectacularization. It is necessary to face the truth 

of rhis image in painring and the way the arrist has arriculated 

the various parts of the dead body — legs, arms, hands and 

muscular mass — to turn this figure into a burning proof of 

the injustice and the tragedy, thar is, an instrument for the 

transmission of the repressive manifestations of cultural con- 

ventions and its taboos, especially the one that associates the 

repressed colonial fetishes to the specificity of sexuality and the 

confluence berween spectacle, misery and racial distinction. 

Ir is, therefore, a painting that turns our conceptions into 

tabula rasa of what is politically correct in order to search in 

the darkest corners of death (and even more in rhis case, by 

murder) the depths of human misery and its purest manifes- 

tation of evil, to show us, among other things, thar painting 

is not a feld of mild passive experience of decorative spaces 

or moral naivety. Rather, it is the field par excellence of the 

fierce and turbulent obscure manifestations of that which, be- 

ing denser and more worrying, deserves to be represented in 

a work of art. If we analyze carefully a significant portion of 

the painting from the Renaissance period onwards, we can see 

that it was rarely occupied with pleasant subjects, but it was 

rather dramatic, dificult, conceptually complex, and politi- 

cally problemaric. This dramatic density, which has conferred 

to it unquestioned importance in the held of iconography and 

the history of images, makes ir the proper medium for trans- 

gression of space, often seemingly innocent of the art, which 

actually finds in the pictorial manifestations one of the most 

consistent vehicles of the historical specificity ofartand its rep- 

resentative dimension. 

Belford Roxo has included a number of formal charac- 

teristics that attach sexual connotations to the figure, such as 

a sign produced by the position of the left hand of the figure 

and disguised by the painting itself on the right. In one of his 

legs, the knee joint becomes a curvature which shelters concave 

forms that resemble certain sinuous curves of the body. From 

the other leg, only the bone is lefr, represented by the linear 

outline of its external drawing. A dense piece of Hesh projects 

the weight of rhe painting to one of the inferior limbs, rhe lefr 

leg of the figure, indicating the carnal intensity of the body, 

which is also concentrated on the region ofthe head and part of 

the left side of the torso that simulates a coagulated blood bath. 

This torso of the figure becomes prominent with its muscular 

mass transformed into protuberant volupruous breasts, as if the 

mass of paint had been transformed into an erotic inclination 

of form. The hands also allude to erotic signs of sexuality, such 

as anus, vagina, and other openings, which place this figure 

in a conflicring disposition of the body, either as depiction of 

violence, or as instrument and vehicle of the sexual repression 

expressed in the gestural surface. The body is then transformed 

into the battleground ofthe projection of carnal eroticism. 

This erotic cannibalization, whereby we consume and de- 

vour the image ofthe other as a way of appropriation of sexual 

tensions, exposing the scrutiny of the body as an exotic exper- 

imentation of our colonial perception of the black, the Indian, 

the Oriental and other ethnicities whose notion of race was 

taken by an exotic view of the body in relation to context, dif- 

ference and sexuality of the other, has engaged in invoking the 

wild disposition of viewing as device to cannibalize the form. 

In doing so, WE can see it hopelessly projecting the viewing 

experience to the political problematization of cultural anthro- 

pophagy, revealing thar it is not only a mechanism to consume 

desires, bui also, ultimately, the restrictive configuration of the 

political economy of the post-colonial desire that has entrusted 

to us the inglorious task of understanding ourselves -— and our 

aspirations — as derivations of violence, of expectations and of 

the unfulfilled desires of the other. 
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This figure, vulnerable and naked at the same time, also 

becomes the conveyor of certain voyeurism due to the disposi 

tion of the body, caused by the lack of materialiry of the paint- 

ing, capable of articularing it under a formal principle to con- 

fer a tragic destiny, thar we recognize and rhar our desire for 

tragedy will draw us toward the picture. The specificity of the 

image resizes the experience of fetishism in an anthropophagic 

dimension in which the hunger to consume the other's body 

through the eyes is considerably strong to be even avoided by 

the consciousness of civility or of the politically correct. This 

body exposes, therefore, the weakness of the gaze that search- 

es, in the degraded image, for satisfaction of the intellectual 

reasoning, as the sexual dispersion and the ambivalence that 

dominates the universe of desire for experience surpass the 

aestheticizing dimension of the dead body and the perversi- 

ty of slaughrer that we got used to, and now appears as a so- 

cial farality. This painting seeks, at all costs, to subvert such 

simplification, problematizing the experience of the aestheric 

construction of painting not as an instrument of repulsive de- 

piction of violence, but as a radical intervention in the political 

economy of desire on the image and its manipulation by the 

formal articulation of art. 

In this painting, the imagery of exoticism and poverty 

takes an evident and greater dimension, with the confluence of 

the redemption of madness and the specracularization of trag- 

edy, as if the photograph thar originared the painting was itself 

a realistic painting by Goya, in which a murder acquired the 

tragic dimension of the horror universe. Moreover, racism and 

other prejudices are repositioned in the face of death, making 

it acceptable and able to make sense because it is, in this case, a 

poor black man in a slum. It is like a concession that allows this 

image to point to a situation in which we become foreigners to 

the world of human misery and start to identify with redemp- 

tion, with salvation of the body by means of anthropophagy, 

by swallowing the space of accomplishment of the identity of 

the other, that here becomes a bein g incorporated by difference 

and alienated from the world we belong to. The artist intends, 

through this tragic image, to point to the human condition of 

those individuals who are consumed by the cannibalism of vi- 

olence, provoking a movement of indignation of consciousness, 

by poking wounds, to make us reacquire a new perception of 

the savage world where life is developed. 

It is odd realizing how gender rules are subverted in this 

work through the male figure of the black man, which trans- 

lates a certain ambiguity shifted from a body that, for various 

reasons, does not seem appropriate anymore to the world where 

it belonged. After all, we can see a disarticulated mass thrown 

into the void of space disorder without reference to earth, sky 

or background, that has robbed it of the effectiveness of nar- 
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rative and that has given it the condition to produce a collapse 

of significance in face of rationality. In this circumstance, what 

ends up happening is thar the image, once it has been taken 

out of context, will migrate to a condition of projection and 

expression oÊ repressed desires, definitely preventing its entry 

as a representative of the dispossessed in the white world, the 

mainstream, and demonstrating the impossibility of unbinding 

from its social origins. Belford Roxo has embodied in a single 

work a variety of visual problems, many of them implied in a 

political dimension of image, thar disarticulates our concep- 

tions of art as innocuous activity and unconcerned with the 

social issues that build the savage logic of violence. In this case, 

however, such logic becomes a radical intervention in the field 

of painting, leading to a profound awareness of the ability of 

vision to transform the experience of day-to-day life into a tur- 

bulenr field of conceptual discussion. 
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  O Exercício DE UMA IDENTIDADE ARTÍSTICA 
E A RECEPÇÃO E LEGIBILIDADE DA OBRA 

DE GILDA VOGT 

à um momento na história em que os gestos heroicos da pintura moderna torna- H que os g P 
ram-se um problema para as artistas mulheres, visto que o próprio ato de “esfre- 

gar” o pincel sobre a tela tornar-se-ia politicamente problemático. Nesse ponto, o 

pincel (melhor seria se, nesse caso, fosse possível trabalhar sem ele), transformou-se 

em demonstrativo de um instrumento fálico em ação, estando carregado assim de 

reminiscências de uma atividade que por vezes se tornou excessivamente falocêntrica. 

exercício mecânico da pintura em uma sociedade essencialmente parriarcal, cuja O da pint dad l te par 1, cuj 

sexualidade reprimida adquiriu variações metafóricas desse universo que se vê refleti- 

do em tudo, inclusive na arte, tornar-se-ia o próprio instrumento de evidência desse 

falocentrismo e que artistas mulheres engajadas em contestar tais evidências seriam 

obrigadas a utilizar. 

Essa “esfregação” contínua pode ser considerada um desgaste sistemático da 

dimensão epistemológica que lhe imprimiu considerável perda e fez com que a produ- 

ção pictórica de “mulheres pintoras” então se tornasse carregada de suspeita. Esfregar, 

apagar, adicionar e agredir a superfície da pintura tornaram-se sinônimos. À atribui- 

ção fundacional da palavra “seminal”, empregada insistentemente por especialistas da 

área, inconscientes dos efeitos da linguagem sobre a geração de conhecimento acerca 

da práxis artística, também colabora para que continuemos embretados nesse sistema 

heteronormativo e patriarcal que influencia a construção cultural da legibilidade. 

Não por acaso, a artista em outro momento se referiu a “pincel, pinto, batom, 

dedo, boca e suas variações”! ao lembrar as implicações do uso do instrumental da 

pintura, ainda um tanto arcaico, com o qual esta é realizada. Ele se torna um dis- 

positivo problemarizador das questões de gênero do qual a pintura nunca pôde des- 

vencilhar-se, principalmente em virtude de sua intrínseca ligação com os grandes 

gestos canônicos, símbolo concreto do domínio masculino sobre o gênero pictórico. 

A fricção do pincel sobre a tela tornar-se-ia uma liberação das energias reprimidas da 

sexualidade feminina - senão de maneira objetiva, ao menos simbólica - que forço- 

samente é necessária que tome forma através da mão, esta considerada no universo 

doméstico como portadora de uma força produtiva que arregimenta a disposição de 

  

1. Gilda Vogt, e-mail trocado com o autor em 04.02.2013. 
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combinar a vontade de realizar pintura em mundo que prima antes de tudo pela di- 

mensão pública da genialidade. 

Ultrapassadas tais limitações simbólicas e políticas, talvez seja possível fazer 

pintura, ainda que necessariamente seja preciso fazê-lo por meio de uma consciência 

feminista do trabalho. Uma pintura inconsciente dessa necessidade corre o risco de 

ser considerada demasiadamente ingênua em um mundo onde as abordagens de gê- 

nero na arte tornaram-se necessárias para que possamos repensar a estrutura funda- 

cional que deu espaço à formação de conhecimento sobre a pintura que recebeu status 

canônico e que, por isso mesmo, tornou-se em grande parte excludente. 

Se, por um lado, é verdade que as questões de gênero não são as únicas deter- 

minantes na construção do cânone, por outro lado talvez elas sejam uma das mais 

decisivas, ou no mínimo aquela que podemos considerar como tendo instituído um 

verdadeiro regime de regulamentação dos atrativos de excelência. Além disso, terí- 

amos de enfrentar a percepção pública acerca de determinadas artistas de que sua 

obra seria caracterizada por uma inclinação a um território de fato privilegiado dos 

artistas homens, cuja obra sempre recebeu prioridade em relação àquela de seus pares 

femininos. Some-se a isso a percepção de que o pintor diante da tela empunhando o 

pincel, um ato que folcloricamente sempre foi concebido como de uma figura mascu- 

lina diante da pintura, seria então privilégio do artista genial, coincidente com aquele 

concebido como o sujeito europeu (branco, de classe alta e do sexo masculino). 

Para Gilda, a timidez ao enfrentar o redimensionamento público de sua obra 

tornou-se energia produtiva que por vezes se transforma no que ela descreve como 

sendo uma “política de vingança e de teimosia, com um tipo de consciência feminista 

brasileira, de ritmo retardado, atrasada sempre”? conforme ela própria relatou em 

determinada ocasião. Essa espécie de atraso (demora para se chegar a determinado 

ponto) reflete uma história da mentalidade que ainda responde a um pensamento 

colonial em que, ao descobrir-se a mulher como artista, deve-se cercar de artifícios 

para driblar os diversos obstáculos a serem vencidos para superar essas deformações 

sociais que constroem a cultura heteronormativa à imagem e semelhança da cultura 

que a abriga. 

A história da arte está repleta de ocorrências em que homens artistas representa- 

ram figuras femininas em posições vulneráveis, consideradas em grande parte sexistas 

ou difamatórias da condição da mulher. É o caso, por exemplo, de determinadas 

pinturas de Van Gogh (1853-1890), Jean-François Miller (1814-1875) e Jules Bre- 

ton (1827-1906), entre outros, que pintaram e desenharam mulheres em posições 

vulneráveis.? Essas ocorrências, canonizadas e celebradas pela história da arte, têm 

  

2. Ibidem. 

3. Ver, por exemplo, o texto de Griselda Pollock no capítulo em que a historiadora discute a posição de 

curvatura do corpo em que mulheres foram retratadas, com as nádegas voltadas para o espectador, uma 
posição que se tornou motivo de exemplares pinturas canônicas devido à confluência entre a sexualidade 

e o fetichismo do trabalho no campo. Ver especialmente o capítulo “The Ambivalence of the Maternal 

Body”, in Differencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Arts Histories (London e New York: 

Rourledge, 1999), 41. 
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muito a nos ensinar se considerarmos que o tratamento de gênero surge na história 

da arte e adquire um potencial de intervenção que não pode ser tido somente como 

manifestação de genialidade artística, mas principalmente como forma por meio da 

qual a virilidade masculina encontra reforço nas imagens dramatizadas - ligadas, 

nos casos a que me referi, inclusive a questões de classe. 

Gilda pintou uma série de mulheres lavando louça e realizando outros afazeres 

domésticos, retratando a intimidade doméstica, em que a inclinação do corpo para 

o outro demonstra uma atitude de subserviência através da qual a artista impõe uma 

continua abordagem crítica. Ão contrário de seus colegas pintores, o fato de a artista 

ser do sexo feminino é fundamental no desempenho de um papel crítico em relação 

à posição social das mulheres retratadas. Além disso, a configuração da represen- 

tação toma forma ao arregimentar uma série de possibilidades que lhe facultam a 

condição de rever a posição da mulher não só como objeto da pintura, mas também 

como sujeito que conduz à sua própria realização de maneira crítica. 

Nesse caso, não se trata de uma estetização dos afazeres da classe trabalhadora, 

mas de uma anticristalização da imagem dos desfavorecidos, que agora podem sus- 

tentar-se como sujeito da pintura, e não mais como meros objetos da representação. 

Tal estratégia confere à pintura da artista a condição de tornar-se um dos poucos 

casos em que o redimensionamento da experiência do outro ocorre de modo a cons- 

truir uma geografia do corpo descolonizado, ainda que não totalmente livre da con- 

dição que esta lhe impôs. Podemos por ora considerar o tipo de sustentação de uma 

disposição feminista na pintura de Gilda em comparação a um universo de pintores 

homens (com raras exceções), que a história da arte confere-lhe como enfrentamento 

e que são continuamente celebrados por suas obras canônicas. 

A lista inclui o marido Dudi Maia Rosa, um dos grandes pintores brasileiros, 

com quem a artista convive diariamente e cuja obra é com certeza colocada em con- 

fronto comparativo em relação à sua, ainda que, em se tratando da vida de artistas ca- 

sados, o assunto raramente seja trazido a público e muito menos tratado criticamente. 

Uma exceção, nesse caso, talvez seja o texto de Jacob Klintowitz, intitulado “Os Maia 

4 uma descrição com tom biográfico realizada pelo crítico quando de Rosa Pintores”, 

sua visita à casa dos jovens artistas, Gilda e Dudi, em 1977. Klintowitz relata então 

a dinâmica cotidiana dos artistas recém-casados, vivendo e trabalhando no mesmo 

espaço, ainda em início de carreira. Em determinado momento do texto, ele descreve 

parte da visita, observando o que parece ter sido certo desconforto que presenciou: 

Deixo-me ficar no ambiente sem status da moça [Gilda], diante dessas telas 

sem preocupações cromáticas, profundamente dedicadas às pequenas coi- 

sas de sua vida diária, de sua indagação que, disfarçadamente, surge tantas 

vezes: sou uma artista? Eu concorro com Dudi? A sua inquietação vasa em 

frases-texto sincopados, interrompidos para um suco de frutas que ela mes- 

ma prepara. Eles não sabem bem como levar-me para o atelier de Gilda, é 

possível, já se pergunta se não estará estragando a festa do marido. 

  

4, Arte Vogue, n. 2 (São Paulo, 1977), 102-3. 

5. Ibidem, 102. 
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E, em seguida, o crítico continua: “Vejo que Gilda está mais tranquila, sentada 

numa cadeira afastada onde colocou-se fora da cena. Há uma admiração dessa jovem 

mãe pelo seu marido, pela perseverança, pela força com que enfrenta uma situação 

nova” é referindo-se ao início da carreira de dois artistas que vivem juntos sua vida 

cotidiana, criando os filhos e realizando seu trabalho artístico. A descrição, que não 

deixa de ser permeada por um paternalismo condescendente, demarca claramente a 

dinâmica da vida em comum que, se por vezes permanece na obscuridade das rela- 

ções do cotidiano quando se trata de artistas, fica bastante evidente. O fato de que 

as lidas domésticas da pintura tenham mais dificuldade de ultrapassar um campo de 

atuação dominado por artistas homens é ainda mais determinante. 

Para que possamos considerar a forma de disposição institucional a que a obra 

da artista está sujeita, é preciso analisar a fundo a política da vida doméstica e sua 

dimensão intervencionista na construção da arte, especialmente quando se trata de 

casais artistas. Contudo, o reconhecimento e o engajamento na obra de um artista 

são concomitantes com as formas de representação política que lhe são facultadas e 

cujo exercício na vida profissional é condicionado em grande parte pela construção 

de uma plataforma de gênero, ainda que possamos considerar que no Brasil tais 

pressuposições ainda são incipientes no ambiente artístico, sobretudo no que tange 

à ideia que se difundiu de que vivemos em um país de igualdade racial e cultural, 

sendo que as questões de gênero ocupariam apenas um lugar incidente. 

Embora estejamos progredindo rapidamente nesse sentido, ainda estamos mui- 

to longe de uma vida democrática que assegure o direito de igualdade nos mais 

diversos âmbitos da vida social. É possível que a artista tenha em parte se contentado 

com o sucesso do marido pintor e, inclusive, colaborado para ele, escapando ela 

mesma do ingresso profissional de sua obra na esfera pública, vindo a promover sua 

inserção de maneira mais efetiva no meio artístico apenas depois de todos estes anos. 

Uma turvação da dimensão profissional mostrou-se em parte providencial para que 

tal recolhimento resultasse em trabalho, cultivado por anos a fio no interior do ate- 

liê. Interesses e prioridades mostraram-se por vezes confusos. O recolhimento resul- 

taria, entretanto, em uma ausência de interlocução com os pares de sua geração que 

a artista possivelmente encontre agora com a visibilidade progressiva de sua obra. 

Não é à toa que uma parcela considerável do modernismo fundacional brasilei- 

ro realizado pelas mãos das mulheres tenha sido rechaçado (emblematicamente) pelo 

conservadorismo de alguém como Monteiro Lobato, através de seu infame texto 

Paranóia ou Mistificação, de Anita Malfarti” Conforme acentuou Paulo Herkenho- 

ff, por trás dessas duas palavras escondia-se um dos mais virulentos ataques a uma 

artista mulher de que se tem notícia: equalizando-se “paranoia” com a loucura e 

“mistificação” com a imaginação das crianças, na jurisdição daqueles considerados 

“incapazes” É o texto constituiria um ataque ainda mais perverso e insidioso. 

  

6. Ibidem, 102. 

7. Publicado no jornal O Estado de São Paulo em 20 de dezembro de 1917. 

8. Manobras Radicais, Centro Cultural Banco do Brasil. Catálogo da exposição, curadoria de Heloisa 

Buarque de Holanda e Paulo Herkenhoff, de 8 de agosto a 15 de outubro de 2006, 41. 
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Sabemos que os artistas, em algum momento de suas trajetórias, decidem sobre 

a identidade artística que irão adotar. Forçosamente, tal identidade está associada a 

uma demanda do meio em acionar os dispositivos que mascaram a dimensão artís- 

tica por trás de uma fachada de características que distinguem um artista do outro 

pelo estilo, pela figura pública e pela realidade material da obra que realizam. Vale 

lembrar que, em 1972, Gilda realizou um desenho com grafite e guache, Sem título 

[Fig. 1], que podemos considerar emblemático da sua disposição em encontrar uma 

solução (formal) para tratar o problema da identidade. Esse desenho em escala di- 

minuta de apenas 8 x 13,1 cm, hoje localizado no acervo do Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, é resultado de um “exercício” da artista em chegar a um denomina- 

dor comum para essa distinta dimensão da identidade diante do universo artístico 

do qual faz parte. 

Nesse fundo de cores diversas, vemos uma série de letras que, combinadas de 

modos variados, demonstram diversas possibilidades em torno da construção de seu 

nome: Gilda Vogt Maia Rosa, Gilda Graça Couto, Gilda Rosa Gilda, Gilda Maia 

Gilda, Gilda Maia Rosa, Rosa Maia Rosa e outras combinações. No centro do dese- 

nho, vemos a combinação de duas letras G espelhadas com um M no topo, formando 

uma figura fálica, mais especificamente um órgão sexual masculino, ladeado por duas 

letras R igualmente espelhadas. Na metade inferior esquerda, vemos uma figura mas- 

culina, que na verdade é um retrato de seu marido, o artista Dudi Maia Rosa, pintado 

da mesma cor marrom da imagem fálica que se vê no meio do espaço desse desenho. 

Não deixa de ser relevante que as feições lhe dão a aparência de uma figura negra, 

embora o artista seja de cor branca. Esse pequeno desenho possui grande significado 

e torna-se instrumental para as questões que estamos a tratar neste texto. 

Se, por um lado, a aventura de ser artista é carregada de um considerável temor 

de fracasso, a experiência diária da construção da identidade representa igualmente 

uma ameaça particular. Sabe-se de longa data que a “assinatura” e o “estilo” em arte 

são indispensáveis elementos do processo de canonização, representativo último do 

status de sucesso que um artista é capaz de atingir. Se no centro da vida artística das 

artistas mulheres situa-se o patriarcalismo, o falocentrismo e a heteronormatividade, 

a escritura que aparece nesse desenho não poderia ser mais explícita. Na forma de 

uma linguagem cifrada e reservada a uma decodificação possível, a artista explicita 

a dimensão quase biográfica da identidade, como modo de afirmação das categorias 

biológicas que lhe servem muitas vezes de impedimento. O agenciamento de uma 

particularidade expressiva através da arte na obra de Gilda Vogt representa, assim, 

considerável empoderamento de uma realidade aparentemente inócua dos retratos e 

das naturezas-mortas, fazendo com que possamos estabelecer uma ética da condição 

feminista no desenvolvimento do trabalho, seja este artístico ou doméstico. Logo, a 

pintura de Gilda atinge em algum momento uma singularidade específica da subal- 

ternidade, quase como um caso único na pintura brasileira de gênero figurativo. 

Se avaliarmos o processo de descolonização cultural que sua obra colocou em 

curso (tratado em outro ensaio deste catálogo), resistindo bravamente às investidas 

do mercado, das formas canônicas e da realidade imperativa da circulação desenfrea- 

da, veremos sua produção como um caso muito bem-sucedido. É preciso distinguir 

ainda o feminismo histórico, de formação ocidental, e aquele descolonizado, cujas 

matrizes históricas e de classe redefiniram o papel da mulher na sociedade contem- 
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1. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1972 
Grafite e guache sobre papel | Graphite and gouache on paper 

8x 13,1cm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 

Fotografia: VivaFoto « Fabio Del Re e Carkos Stein



  

2. GILDA VOGT 

Aleijadinho, Cláudia, 2007 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 

170x 130 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

  

3. GILDA VOGT 

Barroca, 2007 

Acrílica sobre tela | Acrylic om canvas 

140x 120 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

porânea e, por consequência, continuam atuando na produção artística dos países 

considerados marginais, dos quais o Brasil, nesse aspecto, faz parte, visto que o as- 

sunto ainda é (infelizmente) uma novidade por aqui. Sua interferência na formação 

das matrizes formais é pouco estudada - mais uma razão para analisarmos a obra 

da artista sob ral perspectiva, abrindo novas vias interpretativas para considerar a 

legibilidade de sua obra à luz das grandes narrativas que obscurecem, ao invés de 

iluminar, a consciência de uma produção politicamente relevante e independente 

das limitações da subjetividade e da genialidade masculina sobre a qual foi fundada a 
experiência artística no Ocidente. 

Para esclarecer essa posição, tomemos por exemplo a inclusão de uma confluên- 

cia mestiça na pintura que a artista produziu, a partir de certa semelhança com as es- 

culturas de Aleijadinho, e que se viu refletida na feição de uma de suas modelos. Daí 

surgiu a pintura Aleijadinho, Cláudia (2007) [Fig. 2] e também a pintura intitulada 

Barroca (2007) [Fig. 3], em que o barroco brasileiro, com suas deformações, encontra 

correspondência no sofrimento que a artista costuma reviver nas formas provenientes 

das emoções vividas e transformadas posteriormente em certas pinturas. Essa mélange 

tropicalista de caráter antropofágico, se é que podemos chamá-la assim, imprimiria à 

obra de Gilda uma intervenção emocional de considerável potencial cultural que lhe 

faculta a possibilidade de redimensionar a experiência da pintura em uma vertente 

capaz de incorporar elementos nativos, ou seja, originalmente produzidos no campo 

de formação de uma tradição local. 

O barroco pode ser considerado como o triunfo da aparência, uma ressignifi- 

cação estilística da vontade produtiva da forma que lhe faculta significativo impacto 

na realização de seus aspectos dramáticos da hibridização. Não é possível fazer essa 
transição para o redimensionamento da emancipação diante da história sem provocar 

uma ruptura com o passado da dependência, sem o qual as formas parecem depen- 

der de uma ligação produtiva com a matriz que a originou. Esse drama, que levou o 

barroco a transgredir os efeitos da colonização e deixar a experiência da dependência 
para trás, possibilitou que surgisse, a partir da década de 1970, uma nova manifesta- 
ção advinda do barroco histórico, a qual já mostrava seus primeiros sinais depois dos 

anos de 1940: o neobarroco. Podemos destacar, portanto, o surgimento de diversas 

pinturas, entre as quais uma considerável parte da produção de Gilda, como iden- 

tificadas com o caráter de emancipação das matrizes europeias que tanto vigoraram 

no território brasileiro, principalmente no caso da produção canônica. Todavia, não 

podemos deixar de avaliar seus aspectos políticos, resultados da sua matriz fundadora 

da Contrarreforma ou da crise dos Estados europeus. Sendo assim, e estando a obra 

de Gilda situada em uma localização possível da América Latina, o percurso que a 

construiu refere-se a um hibridismo de grande intensidade estilística, especialmente 

se aludirmos ao redimensionamento de uma produção à luz da vontade artística que 

determina que a diferença seja maior que a semelhança. 

Voltando à verossimilhança requerida pelo retrato, abordada em outro texto 

deste catálogo, podemos assinalar a dimensão estética do trabalho que passou a sub- 
verter as relações de poder e a distingui-las da experiência colonizada da subjugação 

ao campo da hegemonia da pintura canônica. Nessa pintura de retratos e figuras 

situadas em diferentes localidades espaciais, vemos a resolução de um conflito entre a 

disposição de enfrentar a realidade massacrante da vida social brasileira, em especial 
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aquela de grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, por ironia os centros 

artísticos historicamente considerados como os mais importantes do país, e o redi- 

mensionamento do suposto paraíso destruído que vislumbramos para o Brasil em 

um processo de profissionalização que a própria artista recusara como manifestação 

programática de uma carreira artística de status “profissionalizante”. 

Contudo, é fundamental que observemos a teatralização dramática da condição 

feminina na obra de Gilda como modo de intervir no espaço da política doméstica 

e de lhe conferir a condição de despressurização cultural que, em geral, dificilmente 

consegue ser subvertida, embora requeira inúmeras intervenções para desvencilhar-se 

dos clichês que remetem a um sistema de regras às quais as artistas mulheres irreme- 

diavelmente estão sujeitas. A despeito das conquistas da vida moderna e contemporâ- 

nea, a arte, mais do que qualquer outra área do conhecimento, é muito mais regulada 

pelos vínculos com a genialidade masculina, uma construção cultural, do que pelas 

leis da criatividade e do talento ou pelas normas de conduta. À obra de Gilda posi- 

ciona-se, assim, diante desse dilema contemporâneo, cujo enfrentamento não pode 

ser ignorado, sob pena de incorrer em uma desvalorização do pensamento artístico, 

constituindo uma espécie de apreensão receptiva que interfere em sua legibilidade. 

Trata-se do confronto com os meandros do imaginário, regulados pela criatividade 

que lhes confere a permeabilidade necessária ao seu potencial de intervenção política, 

sem o qual a obra cairia em um decorativismo ingênuo e particularmente redutor. 

Ou restaria ao trabalho sucumbir às formas racionais da modernidade e, a partir dela, 

atuar como modo de se inscrever no campo de formação canônica. 

Para a artista, investir em uma trajetória própria, sem as interferências dos iti- 

nerários consagrados das inflexões ao espírito canônico, permite que sua produção 

ingresse com sucesso em uma narrativa da experiência original de pintura. Se, por 

ora, os modelos que existem e que têm a pretensão de definir a produção artística 

com base em uma construção histórica do gênero ainda são dominantes, por outro, 

a intervenção artística produzida pela pintura de Gilda denuncia a incoerência dessa 

política pervasiva que penetra todas as esferas da produção artística. A possibilidade 

de intervenção no centro das matrizes artísticas que perfazem a dimensão espiritual e 

material da pintura torna-se, assim, completamente viável. Ao encontrar uma cons- 

ciência da relação da pintura com sua especificidade cultural, cuja valorização foi 

capaz de moldar-se ao rompimento com as tradições artísticas que tomaram conta 

de uma multiplicidade de sentidos, a obra da artista segue produzindo inversões 

da tradição, recuando e avançando ao seu próprio ritmo, sem fazer concessões de 

nenhuma ordem. 
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THE 
  
XERCISE OF AN ÁARTISTIC IDENTITY 

AND THE RECEPTION AND LEGIBILITY 

OF GILDA VogT's WORK 

There was a moment in history in which the heroic gestures of 

modern painting became a problem for women artists, since the 

very act of “rubbing” the brush on the canvas would be politi- 

cally problemaric. At thar point, the brush (better if, in this case, 

it was possible to work without it), turned into a demonstrarive 

of a phallic instrument in action, being charged with reminis- 

cence of an activity that became too phallocenrric at times. The 

mechanical exercise of painting in an essentially patriarchal so- 

ciety, whose repressed sexuality acquired metaphorical variations 

of this universe which is reflected in everything including arr, 

became the very instrument of this phallocentric evidence that 

women artists engaged in contesting such evidence would be re- 

quired to use. This continuous “rubbing” could be considered 

a systematic erosion of the epistemological dimension that has 

printed considerable loss and made the pictorial production of 

“women painters' become laden with suspicion. Rubbing, eras- 

ing, adding and harming the surface of the painting became syn- 

onymous. The foundational arrriburion of the word “seminal”, 

used repeatedly by experts in the field, unaware of the effects 

of language on the generation of knowledge abour the artistic 

praxis, has also contributed for us to continue stuck in this het- 

eronormative and patriarchal system that infuences the cultural 

construction of legibiliry. 

Not by chance, the artist at another moment has referred 

to “brush, cock, lipstick, finger, mouth and its variations"! to 

recollect the implications of using the painting instruments, still 

somewhat archaic, with which it is accomplished. It becomes 

a problematizing device for gender issues from which painting 

could never disentangle, mainly due to its intrinsic connection 

with the great canonical gestures, concrete symbol of male dom- 

inance over the pictorial genre. The friction of the brush on the 

canvas could release the repressed energies of female sexuality — if 

not objectively, at least symbolically — which is forcibly and nec- 

essarily required to take shape by the hand, that in the domestic 

universe is considered to have the productive force to recruit the 

disposition for combining the willingness to perform painting 

in a world that has distinguished the public dimension of genius 

above all. After overcoming such symbolic and political con- 

straints, it may be possible to do painting, albeir necessarily ir 

should be done through a feminist consciousness of the work. A 

painting that is unconscious of this need runs the risk of being 

considered too naive in a world where gender issues in art are nec- 

essary for us to rethink the foundational structure that gave way 

to the formation of knowledge about painting thar has received 

canonical status and, therefore, has become largely exclusionary. 

If on the one hand, it is true that gender issues are not 

the only determinants in the construction of the canon, on the 

other, perhaps, they are one of the most decisive, or at least one 

thar could be considered as having established a true system of 

regulation for atrractive excellence. Furthermore, we would have 

to face the public perceprion abour certain artists thar their work 

would be characterized by an inclinarion to an indeed privileged 

territory of men artists, whose work has always received priority 

over that of their female peers. Adding to this the perception that 

the painter before the canvas is wielding the brush, an act that 

has always been folkdorically conceived as a male figure before 

the painting, would then be the privilege of the genius artist, co- 

inciding with the one conceived as the European subject (white, 

upper-class and male). 

For Gilda, the timidity to face the public resizing of her 

work turned into productive energy that sometimes is trans- 

formed into what she describes as "politics of revenge and stub- 

bornness, with a kind of Brazilian feminist consciousness, with 

slow rhythm, always late”,? as reported on one occasion. This 

  

1. Gilda Vogt, e-mail exchanged with the author on 4 February 2013. 
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kind of delay (late for reaching a determined point) reflects the 

history of a mentality thar still responds to a colonial way of 

thinking, that is, when a woman is discovered as artist, she needs 

to surround herself with artifices to dribble several obstacles to 

overcome these social strains thar build rhe hereronormative cul- 

ture in the image and likeness of the culture that harboes ir. 

The history of art is replete with instances in which men 

artists depicted female figures in vulnerable positions, largely 

considered sexist or defamatory of the status of women. This is 

the case, for example, of certain paintings by Van Gogh (1853- 

1890), Jean-François Miller (1814-1875) and Jules Breton 

(1827-1906), among others, who have painted and drawn wom- 

en in vulnerable positions. These occurrences, canonized and 

celebrated by art history, have much to teach us if we consider 

that the treatment of gender emerged in art history and acquired 

an intervention potential that cannot be taken only as manifesta- 

tion of artistic genius, but mostly as a form through which male 

viriliry found reinforcement in the dramatized images — in the 

cases to which T referred, linked also ro issues of social class. 

Gilda painted a series of women washing dishes and do- 

ing other household chores, depicting the domestic intimacy, im 

which the leaning of the body towards the other demonstrates 

an attitude of subservience through which the artist imposes a 

continuous critical approach. Unlike her fellow painters, the fact 

that the artist is female is fundamental in playing a critical role in 

relation to the social position of the portrayed women. Moreover, 

the configuration of representation takes shape by recruiting a 

series of possibilities that provide her the condition of reviewing 

the position of women not only as objects of painting, but also as 

subjects that lead to her own fulfillment in a critical way. In this 

case, it is not an aestheticization of the tasks of the working class, 

but an anti-crystallizarion of the image of the disadvantaged, who 

can now stand up as subject of painting, and not as mere objects 

of representation. Such strategy has given the artists painting the 

condition of becoming one of the few cases where the resizing 

of the others experience has occurred in order to construct a 

geography of the decolonized body, though not totally free of 

the condition that is imposed by it. We could for the moment 

consider the type of support for a feminist disposition in Gil- 

das painting compared to a universe of men painters (with rare 

exceptions), that art history has given her to confront with and 

  

3. See, for example, the text by Griselda Pollock, the chapter in which 

the historian discusses the position of the body curvature in which 
women were portrayed, with their burtocks facing the viewer, a posi- 

tion thar became the motif of exemplary canonical paintings due to the 
confuence berween sexualicy and ferishism of heldwork. Specially see 

the chapter "The Ambivalence of the Maternal Body” in Differencing 
the Canon: Feminist Desire and the Writing of Arts Histories (London 

and New York: Routledge, 1999), 41. 

who are continually being celebrated by their canonical works. 

The list includes her husband Dudi Maia Rosa, one of the great 

Brazilian artists, with whom the artist has lived daily and whose 

work has certainly been placed in a comparative confrontation 

regarding hers, albeir, in the case of life of married artists, the 

subject is rarely brought to light and much less treated critically. 

An exception in this case, is perhaps the text by Jacob Klintowitz, 

entitled “Os Maia Rosa Pintores *, a description with biographi- 

cal tone held by the critic when visiting the house of the young 

artists, Gilda and Dudi, in 1977. Klintowitz then, reported the 

day-to-day dynamics of rhe newlywed artists, livi ng and working 

in the same space, still in their early career. At one point in the 

text, he described part of the visit, observing what seems to have 

been some discomfort he witnessed: 

I ler myself ger into the girls ambiance [Gildas] with- 

out status, before these canvases without chromatic 

concerns, deeply dedicated to the lirtle things of her 

daily life, of her disguised questioning that has arisen 

so many times: Am 1 an artist? Do I compete with 

Dudi? Her inquietude leaked in syncopated phras- 

ES-LEXIS, interrupted by the fruit juice prepared by 

her. They did not know exactly how to take me to 

the atelier and Gilda possibly wondered if she was not 

spoiling her husband's party. 

And then the critic continued: "I could see that Gilda be- 

came quieter, sitting away on à chair ofistage. There was an admi- 

ration of this young mother for her husband, for his perseverance, 

for his force in facing a new situation é, referring to the early 

careers of the two artists who have lived their daily life together, 

raising children and performing their artwork. The description, 

which is nonetheless permeated by a condescending paternalism, 

clearly demarcates the dynamics of their common life, which 

sometimes remains in the dark of daily relations when it comes 

to artists, but is quite evident here. The fact that domestic deals 

with painting have more difficulty in surpassing a Playing held 

dominated by men artists is even more determining. So that we 

can consider the form of institutional disposition that the art- 

ist's work is subjected to, it is necessary to analyze deeply the 

politics of domestic life and its interventionist dimension in the 

construction of art, especially when it comes to couple artists. 

However, recognition and engagement in the work ofan artist are 

concomitant with the forms of political representation provid- 

ed to them and whose exercise in professional life is conditioned 

  

4. Arte Vogue, n. 2 (São Paulo, 1977), 102-3. 
5. Ibidem, 102. 
6. Ibidem, 102. 
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largely by building a platform of gender, even if we consider that 

in Brazil such presuppositions are still incipient in the arristic en- 

vironment, especially regarding the widespread idea thar we live 

in a country of racial and cultural egality, and gender issues would 

just occupy an incident place. 

Although we have been progressing rapidly in this direc- 

tion, we are still far from a democratic life to ensure the right 

to egality in the most diverse spheres of social life. It is possible 

thar the artist, in part, has been content with the success of the 

husband painter, and has even contributed to ir, escaping her- 

self from the professional integration of her work in the pub- 

lic sphere, getting to promote its more eHective integration in 

the arts only after all these years. A turbidity of the professional 

dimension proved providential in part, so that such a self-com- 

munion would result in the work cultivated for years inside the 

studio. Interests and priorities proved sometimes confused. The 

selÊcommunion resulted, however, in an absence of dialogue 

with peers of her generation,which the artist mighr possibly find 

now with the progressive visibility of her work. 

No wonder that a considerable number of the foundational 

Brazilian modernism accomplished through women's hands has 

been rejected (emblematically) by the conservatism of someone 

as Monteiro Lobato, through his infamous text Paranoia ou Mis- 

tificação on the work of Anita Mafarti.” As emphasized by Paulo 

Herkenhoff, behind those two words lurked one of the most vir- 

ulent attacks to a female artist that we have heard of: equalizing 

“paranoia” with madness and "mystification” with children's 

imaginations, in the jurisdiction of those considered “incapable”,8 

the text was even a more perverse and insidious attack. We know 

that artists, at some point in their trajectories, have to decide on 

the artistic identity they mighr adopt. Forcibly, such an identity 

is associated with a demand of the means to trigger devices that 

mask the artistic dimension behind a facade of characteristics that 

distinguish one artist from another by style, by the public figure 

and by the material reality of the work they perform. It is worth 

recalling that in 1972, Gilda made a drawing with graphite and 

gouache, Untitled [Fig. 1), that we can consider emblematic of 

her willingness to find a (formal) solution to address the problem 

of identity. This drawing in miniature scale of only 8 x 13 em, lo- 

cated today in the collection of Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul, is the result ofan "exercise" by the artist to reach a common 

denominator for rhis distincr dimension of idenriry before the 

artistic universe to which she belongs. 

  

7. Published in the newspaper O Estado de São Paulo on 20 December 
1917. 

8. Manobras Radicais, Centro Cultural Banco do Brasil. Catalogue of 

the exhibir, curatorship by Heloisa Buarque de Holanda and Paulo 

Herkenhoff, from 8 August to 15 October 2006, 41. 
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In this background of diverse colors, we can see a series of 

lerrers that are combined in various ways to demonstrate several 

possibilities around the construction of her name: Gilda Vogt 

Maia Rosa, Gilda Graça Couto, Gilda Rosa Gilda, Gilda Maia 

Gilda, Gilda Maia Rosa, Rosa Maia Rosa and other combina- 

tions. In the center of the drawing, we can see the combination 

of two letters G mirrored with an M on top, forming a phallic 

figure, more specifically a male sexual organ, flanked by two ler- 

ters R also mirrored. In the left lower half, we can see a male fig- 

ure, which is actually a portrait of her husband, artist Dudi Maia 

Rosa, painted the same color brown as the phallic image thar is 

in the middle of this drawing space. It is not less relevant that 

the features give him the appearance of a black figure, although 

the artist has the white color. This litile drawing has great sig- 

nificance and becomes instrumental to the issues we have been 

addressing in this text. 

If, on the one hand, the adventure of being an artist is 

fraughr with considerable fear of failure, the daily experience of 

identity construction also represents a particular threar. It is long 

known that “signature” and “style” in art are indispensable ele- 

ments of the process of canonization, being the utmost represen- 

tative of the status of success that an artist is able to achieve. Ifin 

the center 0f the artiístic life of women artists there is patriarchy, 

phallocentrism and heteronormativity, the writing that appears 

in this drawing could not have been more explicit. In the form of 

an encrypted language reserved for a possible decoding, the artist 

makes explicir the almost biographical dimension of identity, as 

a way of affirming the biological categories that often serve as 

impediment. The agency of an expressive particularity through 

art in the work of Gilda Vogt, rhus,depicts considerable empow- 

erment of a seemingly innocuous realiry of porrtraits and seill 

lives, allowing us to establish an ethic of the feminist condition 

in the development of work, whether artistic or domestic. So, 

Gilda's painting reaches at some moment a singularity specific 

to subalternity, almost as à unique case in the Brazilian figurative 

painting genre. 

If we evaluate the process of cultural decolonization that 

her work has set in progress (discussed in another essay in this car- 

alog), bravely resisting the on slaught of the market, the canon- 

ical forms and the imperative reality of the rampant circularion, 

we mighr see her production as a very successful case. Ir is also 

necessary to distinguish the historical feminism, educated in the 

West, from the decolonized one, whose historical and class ma- 

trices have redefined the role of women in contemporary society 

and consequently have continued to act in the artistic produc- 

tion of the countries considered marginal, of which Brazil takes 

part in this aspect, since the issue is still (unfortunately) a novelty 

here. Her interference in the constitution of formal matrices has 

not been studied properly — one more reason for us to analyze 

the artist's work under this perspective, opening new interpretive 

 



paths to consider the legibility of her work in the light of the great 

narratives that obscure, rather than illuminate, the awareness of 

a politically relevant production and independent of the limita- 

tions of subjecrivity and masculine genius on which the artistic 

experience in the West was founded. 

To clarify this position, ler us take for exam ple the inclusion 

of a mestizo confluence in painting that the artist produced from 

certain resemblance to the sculptures of Aleijadinho, and that was 

reflected in the features of one of her models. Hence the paint- 

ing Aleijadinho, Claudia (2007) [Fig. 2] and also the painting 

titled Barroca (2007) [Fig. 3], in which rhe Brazilian Baroque, 

with its deformations, finds correspondence in the suffering that 

the artist has usually revived in the forms emerging from experi- 

enced emotions and has transformed later into certain paintings. 

“This tropicalista mélange of anthropophagic character, if we are 

able to call ir like that, might print to Gildas work an emotional 

intervention of considerable cultural potential thar has provided 

her the possibility to resize the experience of painting through a 

path capable of incorporating native elements, that is, originally 

produced in the field of constitution of a local tradition. 

Baroque could be considered as the triumph of appear- 

ance, a stylistic resignificance of the productive will of form that 

could provide significant impact on the achievement of its dra- 

matic aspects of hybridization. It is not possible to make this 

transition to the resizing of emanciparion before history with- 

out causing a rupture with the past of dependence, without 

which forms would seem to depend on a producrive link with 

the matrix that has originated them. This drama, which has led 

Baroque to transgress the effects of colonization and leave the 

experience of dependence behind, allowed to emerge, from the 

1970s, a new manifestation arising from the historic baroque, 

which had already showed its first signs after 1940: the neo-ba- 

roque. Therefore, we have been able to highlight the emergence 

of several paintings, including a substantial proportion of Gil- 

das production, as identified with the character of emancipation 

from European marrices that were in force in the Brazilian ter- 

ritory, especially in the case of the canonical production. How- 

ever, we cannot avoid evaluating its political aspects, resulting 

from its founding matrix of the Counter-Reformation or the 

crisis of the European states. Thus, also because Gilda's work is 

situated on a possible location in Latin America, the path thar 

has constructed it refers to à hybridiy of great stylistic intensity, 

especially if we allude to the resizing of the production in the 

light of the artistic will, which has determined thar difference 

should be greater than similarity. 

Returning to the verisimilitude required by portrait, ad- 

dressed in another text of this catalog, we could point to the aes- 

thetic dimension of the work that started to subvert the power 

relations and to distinguish them from the colonized experience 

of subjugation to the field of hegemony of the canonical painting. 

In this painting of portraits and figures situated at different spatial 

locarions, we are able ro see the resolution of à conflicr berween 

the willingness to confront the overwhelming reality of Brazilian 

social life — in particular thar of major cities like Rio de Janeiro 

and São Paulo, ironically the arristic centers historically consid- 

ered the most important in the country — and the resizing of the 

supposed destroyed paradise we have envisioned for Brazil in a 

process of professionalization that the artist herself has refused as 

the programmatic manifestation of an artistic career with a “pro- 

fessionalizing” status. 

However, àt is fundamental to observe the dramaric the- 

atricality of the female condition in Gildas work as a way to 

intervene in the domestic policy space, and to confer to it the 

condition of cultural depressurization that, in general, can hardly 

be undermined, although it might require mumerous interven- 

tions to disentangle the clichés that have referred to a system of 

rules to which women artists are hopelessly subjected to. Despite 

the achievements of modern and contemporary life, art, more 

than any other area of knowledge, has been much more regu- 

lated by the bonds with male genius, which has been a cultural 

construction,rather than by the laws of creativity and talent or 

by the rules of conduct. Thus Gilda's work has positioned itself 

before this contemporary dilemma whose confrontation cannot 

be ignored, under the penalty of devaluating the artistic thinking, 

constituting a kind of receptive apprehension that interferes with 

its legibiliry. It is the confrontation with the intricacies of imagi- 

nation, regulated by crearivity thar has given them the necessary 

permeability to its potential for political intervention, without 

which the work would fall into a naive and particularly reducing 

decorativism. Or else the work would succumb ro the rarional 

forms of moderniry, and from then on, would act as a mode of 

registering into the field of canonical education. 

For the artist, having invested in her proper trajectory, 

without the interference of the consecrated itineraries of inflec- 

tions into the canonical spirit, has allowed her production to sUCc- 

cessfully log into a narrative of the original experience of painting. 

IF, for the moment, the existing models that claim to have defined 

the artistic production based on a historical construction of gen- 

der are still dominant, on the other hand, the artistic intervention 

produced by Gilda's painting has denounced the inconsistency of 

this pervasive policy thar has penetrated all spheres of artistic pro- 

duction. Thus, the possibility of intervention ar the center of the 

artistic matrices that make up the spiritual and material dimen- 

sion of painting has become entirely feasible. By encountering the 

awareness of the relation of painting with its cultural specificity, 

whose valuation has been able to mold itself to break with the 

artistic traditions thar took hold of a multiplicity of senses, the 

artist 's work has proceeded by producing inversions of tradition, 

retreating and advancing in dis own rhythm, without making 

concessions ofany order. 
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AS ARTIMANHAS DA MORTE: (OCIDENTE E ORIENTE 

  

1. JOÃO VOGT 
Sem título | Untitled, 1990 

Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 

78x7,8cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Felipe Bertarelli 

NA PINTURA DE GILDA VOGT 

Em 1997, Gilda Vogt realizou Meu Irmão [p. 168], pintura que retrata o artista João 

Vogt (Rio de Janeiro, 1956-1996), irmão da artista, e que foi elaborada seis meses 

após sua morte. Essa pintura com características bastante distintas quando se trata de 

compleição física do retratado, traduz uma visão privada da vida da artista pela fissura 

irreparável que a morte do irmão representou. Quando ele faleceu, a artista viu-se na 

condição de ter de levar adiante o legado artístico que o irmão havia interrompido, 

um sentimento transformado agora em drama da intimidade. O trabalho de Gilda 

assume a vocação que lhe é destinada uma vez que já apontava para uma formalização 

profissional que sua obra vinha tomando há algum tempo, embora concretamente 

essa condição (expressa na circulação da obra) viesse a tomar forma na arena pública 

significativamente mais tarde. Contudo, há outro aspecto que nos interessa discutir 

aqui, Rafael Vogt Maia Rosa, filho da artista, assinalou que o retrato demonstra um 

semblante oriental na compleição do sujeito retratado." É possível concluir que não 

se trata apenas de traços fisionômicos, mas do próprio tratamento da pintura, que 

contém características singulares de determinada característica da imagem que pode- 

mos considerar como tendo influências não ocidentais. 

A abordagem adotada aqui é limitada, visto que o Oriente e suas influências na 

arte brasileira são vastas e complexas, além de provenientes dos mais diversos ângulos. 

Nesse caso, verificamos desde uma certa serenidade particular no semblante da figura 

e do corpo até a utilização dos procedimentos pictóricos em que a artista recorre ao 

expediente de uma pincelada e de uma mancha rarefeita que deixa transparecer a 

topografia da tela e mal a encobre. Esse procedimento, que permanece ao longo de 

toda a sua produção de pintura em maior ou menor grau, é também característico da 

pintura oriental. O fundo transforma-se inadvertidamente em uma paisagem, mas o 

rarefeito tratamento lavado da pintura confere-lhe o aspecto de uma “cortina”, como 

aquele que vemos em várias pinturas de paisagem orientais e suas montanhas. Utili- 

zando tinta acrílica, que por vezes parece imitar a tinta a óleo, essa cortina provoca 

um disfarce da cor por sua opacidade que, ao secar, produz um escurecimento ou, 

melhor dizendo, uma ausência de luz. 

  

1. Rafael Vogt Maia Rosa, Texto referente a obra Meu Irmão, de Gilda Vagr. São Paulo (1999), texto inédito. 
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Trata-se de uma cor impura e, portanto, a consequência é que vejamos um con- 

siderável envolvimento da cor em um campo de recolhimento da forma que se mos- 

tra cada vez mais próxima a uma disposição de oferecer ao campo da arte um pouco 

dessa experiência orientalista. Cabe lembrar que todas as cores utilizadas pela artista 

são criadas por ela em seu ateliê, o que lhe faculta a possibilidade de intervir na paleta 

capitalista, da maneira como foi concebida, com suas cores puras e brilhantes. Sem 

a política que impregnou as investidas históricas das interpretações que pretendiam 

dominar determinadas culturas orientais à semelhança da Europa, as influências do 

Oriente possibilitaram o redimensionamento da experiência daquelas culturas, sem 

condicioná-las a um esteticismo comprometido com a apropriação cultural pelo do- 

mínio da cultura. A influência do Oriente na arte brasileira constituiu-se a partir de 

um olhar não colonialista, ao contrário da visão euro-americana sobre o Oriente ao 

longo de grande parte da história da arte ocidental. 

O universo oriental fazia parte das fantasias e visões do irmão artista, estando 

presente também no cultivo e no cotidiano de alguns hábitos adquiridos. João Vogt 

viajou ao Japão e à China no ano de 1970, e posteriormente à Índia, em um navio 

cargueiro japonês. Durante a viagem, que durou vários meses, o navio incendiou 

e a tripulação desembarcou para reparos [Fig. 1]. João Vogt era familiarizado com 

diversos rituais orientais e frequentava um templo budista no bairro da Liberdade, 

em São Paulo, cultura esta que era compartilhada com a irmã. Uma aquarela em 

nanquim que a artista realizou do irmão - Sem título (1972) [Fig. 2]- foi concluída 

logo após seu retorno do Oriente e foi realizada sobre papel que o artista comprou 

durante a viagem. 

O nanquim é o sumi (sumi-ê), a tinta para a escrita em pincel líquida ou em 

barra, que ambos passaram a utilizar em seus retratos de figuras humanas e que em 

parte lhes atribui uma aparência de despojamento e rapidez na feitura. No entanto, 

tais características ultrapassam o caráter formal. Seu redimensionamento no espaço, 

o perfil da pincelada, o emprego da mancha e a tinta rarefeira são aspectos que advém 

dessa influência oriental, embora ela ainda não tenha sido, no caso da obra de Gilda, 

adequadamente investigada. 

Em um processo de constante apagamento, próprio da apropriação de uma di- 

mensão oriental que lhe passa a ser característica, a artista muitas vezes mistura a tinta 

com o gesso acrílico, introduzindo ainda mais opacidade na superfície. Pensemos, 

por exemplo, em Iberê Camargo, com seu procedimento de apagar constantemente 

as camadas da pintura até que esta ressurja a partir de seus restos - nesse caso, a 

generosidade do empasto acumulado quando a superfície da tela transforma-se em 

verdadeira paleta que propicia à pintura uma compleição que é da ordem dramática 

do gesto. À obra de Gilda, ao contrário, realiza uma tarefa contraproducente ao 

retirar das camadas da pintura uma de suas mais importantes considerações artísti- 

cas, ou seja, a de uma confluência da cor com uma economia da imagem, embora 

esta última sempre saia perdendo em virtude de um significativo desaparecimento. 

  

2. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1972 

Nanquim sobre papel | India ink on paper 
49,1x344 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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As névoas, como destaca a artista em entrevista publicada neste catálogo,? correspon- 

dem de certa forma à pintura oriental, especialmente algumas de suas paisagens. Essa 

turvação torna-se, assim, uma especificidade artística transformada pela apropriação 

das características multidirecionais através das quais o Oriente projeta suas influên- 

cias. 

A obra da artista torna-se então contaminada pela cultura e redimensiona o 

conceito de antropofagia em um campo de influências cujo processo de articulação 

conceitual passa a ser uma forma de apropriação cultural. Em vez de processar matri- 

zes culturais e regurgitar, o que vemos aqui é a apropriação pela generosidade, indi- 

ferente às condições políticas que motivam a introdução de uma cultura em outra de 

caráter consideravelmente diverso. O universo do Oriente torna-se muito importante 

para a formação de uma matriz de originalidade na obra da artista, sem que ela tenha 

sido tomada de assalto pela ingenuidade copista dos aspectos formais que aparecem 

em obras daquela tradição e área geográfica. Em lugar da apropriação, vemos essa 

generosidade do entendimento. Ao mesmo tempo, essa característica sugere que a 

artista mostra-se envolvida em um contínuo processo de tradução cultural, possibili- 

tando que as contradições resolvam-se na própria realização da pintura, sem incorrer 

em uma primazia da apropriação sobre a influência, o que lhe assegura a condição de 

tornar-se uma obra inovadora nesse aspecto. 

Influências orientais (especialmente do Japão e da China) já foram identifica- 

das por outros pesquisadores e historiadores como sendo determinantes na tradição 

pictórica brasileira. É o caso, por exemplo, da pintura de Alberto da Veiga Guignard 

(1896-1962) [Fig. 3], cujas pinturas Paulo Herkenhoff apontou como impossíveis 

de interpretar sem “passar pelo Oriente”? e cujas influências orientais são por vezes 

determinantes na obra do artista. Ás influências especificamente japonesas remontam 

também à pintura de Anita Malfatti, que em 1917 pintou O Japonês, considerada a 

primeira pintura que se conhece de um japonês retratado por um artista brasileiro. 

  

A artista viria a realizar outras obras retratando tipos do Japão. Ao contrário da mo- 

dernidade assinalada pela obra de Malfarri, os índices do japonismo que surgiram 
3. GUIGNARD 

Balões na Paisagem Mineira, 1959 nas pinturas acadêmicas de Almeida Júnior, Pedro Weingãrtner e até mesmo Belmiro 
Óleo sobre madeira | Oil on wood 

54,5x41 cm 

Acervo | Collection Museu de ArtedoRio inclinação para uma modernidade adiantada, demonstram que o assunto não é no- 
Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 

Aquisição por doação | Gift from Companhia 

Riograndense de Telecomunicações (CRT), 1999 brasileira. 

de Almeida e Eliseu Visconti, embora estes dois últimos demonstrem considerável 

vidade, embora ainda seja pouco abordado na literatura especializada sobre a arte 

  

2. Thais Riviri, Uma Convera com Gilda Vogt, publicada neste catálogo (p. 246). 

3. Paulo Herkenhofl, Guignard e o Oriente: China, Japão e Minas, catálogo da exposição Guignard e o 

Oriente: China, Japão e Minas, curadoria de Paulo Herkenhoff e Priscila Freire, Instituto Tomie Oh- 

take, 24 de junho a 29 de agosto de 2010, «e Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 16 de setembro a 7 

de novembro de 2010, 10. 

4, Paulo Herkenhoff, “A Primeira Modernidade das Relações Brasil é Japão: O Olhar Inaugural”, in 

Laços do Olhar: Roteiros Entre o Brasil e o Japão, Instituto Tomie Ohtake, 20 de maio a 10 de agosto de 

2008, 37. 
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As influências do Oriente, é claro, chegam ao ápice na obra de artistas vindos 

daqueles países, como Tomie Ohtake é e muitos outros, assim como das diversas ge- 

rações de artistas descendentes de imigrantes que vivem e trabalham no Brasil. Gilda 

Vogt realizou uma pequena pintura em óleo sobre tela - Sem título (1973) [Fig. 4] 

- cujas influências remontam a Anita Malfarri. Posteriormente, em 2013, a artista 

pintou uma figura feminina japonesa [Fig. 5]. Em traços marcantes e definidores 

de caráter, a figura aparece levemente inclinada para a esquerda, enquanto traços € 

manchas conferem-lhe uma materialidade frágil. A cor, por sua vez, adquire uma 

relevância capaz de assegurar a condição e a definição do desenho, sem adquirir pri- 
mazia sobre ele. Essa ambiguidade entre a forma (definição do desenho) e o conteúdo 

(definição, nesse caso, da forma pela cor) permite que a pintura atinja um patamar de 

considerável dimensionamento das influências através da cor e da pincelada. 

5. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 2013 
Acrilica sobre tela | Acrylic on canvas 

120 x 100 em 
Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Felipe Bertarelhi   
Retratos como Mew Irmão, de Gilda Vogt, encontram ressonância em diver- 

sos momentos da arte brasileira, tais como em Mãe Morta (1940), de Lasar Segall 

[Fig. 6], e nos emblemáticos desenhos da Série Trágica (1947), de Flávio de Carvalho, 

feitos quando sua mãe aproximava-se da morte. Na referida pintura de Lasar Segall, o 

filho inclina-se sobre a mãe no leito de morte. O descanso eterno da mãe é refletido 

no rosto do filho, cuja mão repousa sobre o corpo da mãe morta. Por outro lado, os 

traços rarefeitos e nervosos dos desenhos de Flávio de Carvalho também traduzem a 

vida esvaindo-se nessa sequência quase cinemática que o artista realizou próximo à 

morte de sua mãe. As pinturas e aquarelas de Gilda Vogt estão em grande parte mais 

próximas deste último, feitos igualmente em nanquim com um pincel fino em que é 

visível a influência oriental. 

  

5. Ver, por exemplo, Tomie Obtake na Trama Espiritual da Arte Brasileira, curadoria de Paulo Herken- 

hoff, Instituto Tomie Ohtake, 18 de novembro de 2003 a 11 de janeiro de 2004. 

  

4. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1973 

Óleo sobre tela | Oil on canvas 
21,7 x 15,7 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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6. LASAR SEGALL 

Mãe Morta, 1940 

Óleo e areia sobre tela | Oil and sand on canvas 
46x 56 em 

Acervo | Collection Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul (MARGS) 

Doação | Gift Mauricio Segall e Oscar Klabin Segall 

em nôme do Museu Lasar Segall 

Fotografia: Fabio Del Re e Carlos Stein = Viva Foto 

A artista foi fortemente influenciada por Flávio de Carvalho. Já em meados da 

década de 1960, ele falava de uma abordagem do retrato que mostra considerável 

interesse para a abordagem da obra de Gilda: 

Quando pinto um retrato [...] me afasto totalmente do mundo em redor e 

só me preocupo com o que estou fazendo. O que me interessa no retrato 

é a expressão fundamental do modelo. A expressão de uma pessoa muda 

conforme a hora e o dia: portanto, trata-se de encontrar a expressão funda- 

mental. É esse algo que a pessoa tem, mas que só é percebido por poucos. À 

imagem fotográfica nada revela desse algo. É por isso que frequentemente 

empresto ao retrato atributos fisionômicos que ele mesmo desconhece, mas 

que existem como afirmação da personalidade. 

O artista acrescenta em seguida: 

Muitas vezes são compensações de inferioridade, encontradas principal- 

mente nas mulheres. O retrato que eu pinto é exuberante em mecanismos 

de compensações, e o estado social da mulher de hoje é de violentas com- 

pensações. Isso pode ser observado na moda flutuante da maquilagem. 

Portanto, o retrato da mulher exige uma compreensão dessas compen- 

sações e, ao mesmo tempo, uma penetração profunda no mundo de seus 

desejos, que frequentemente são desconhecidos dela mesma.é 

Na obra desses artistas, a morte torna-se o tema e a manifestação metafórica da 

própria morte da pintura que foi ensaiada ao longo de sua história. Por meio de uma 

relação complementar, quando uma pintura tem como motivo a morte, ela também 

trata, por extensão, da própria morte da pintura que foi ensaiada continuamente 

pelas vanguardas históricas. Essa temática foi um motor que impulsionou a pintura 

a partir de suas investidas, elevando notavelmente o potencial problematizador das 

circunstâncias em que se transformou a pintura ao longo das décadas depois da 

modernidade. 

A influência de outros artistas pela arte e cultura japonesa é hoje conhecida 

pela literatura. Wesley Duke Lee visitou o Japão quando participou da VII Expo- 

sição Internacional de Arte do Japão em 1965. Nessa ocasião, o artista realizou uma 

imersão na cultura japonesa através de cursos de sumi-é e de caligrafia em pintura, 

participou de reuniões para treino intensivo de karatê (Gaichi-ku) e também visitou 

Tóquio e várias cidades do interior.” A artista Gilda Vogt conviveu com duas repre- 

sentações de xilogravuras japonesas, de um homem e uma mulher [Figs. 7 e 8], na 

  

6. “Retrato de Flávio: Busca Fundamental”, Visão, v. 28, n. 11 (São Paulo, 18 de março de 1966), 50-1. 

Publicado em Flávio de Carvalho, catálogo da exposição, Museu de Arre Moderna de São Paulo, 15 de 

abril a 16 de junho de 2010, 65. 

7. Para uma visão detalhada da permanência de Wesley Duke Lee no Japão e das influências da cultura 

japonesa em sua obra, ver Cacilda Teixeira da Costa, “Wesley Duke Lee no Japão”, in Laços do Olhar: 

Roteiros entre o Brasile o Japão, catálogo da exposição, curadoria de Paulo Herkenhoff, Instituto Tomie 

Ohtake, São Paulo, 20 de maio a 10 de agosto de 2008, 341-353. 
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entrada da casa em que vivia no Rio de Janeiro e, segundo a artista, elas sempre lhe 

soaram enigmáticas. Essa influência oriental aparece na pintura Samuraya (2006) 

[Fig. 9], em que a figura da modelo inclina-se levemente para a esquerda, em uma 

posição que demonstra influências claramente orientais. 

Cabe salientar que o convívio com a cultura oriental estende-se para além do 

exercício da própria pintura e a uma convivência familiar que ocorreu em diversos 

níveis. O artista Dudi Maia Rosa, marido da artista, iniciou-se nas artes marciais, 

especificamente karatê e tai chi chuan. Ambos também assistiram a muitos filmes 

clássicos japoneses no Cine Niterói e no bairro da Liberdade. Mais tarde, na cine- 

mateca do Centro Cultural São Paulo, assistiram a filmes de Ozu Yasujiro, cineasta 

admirado pela artista devido à abordagem das mazelas sociais e da decadência das 

tradições pós-guerra, assim como de certas condições humanas do comportamento, 

com uma intensidade que a impressionava. Trata-se de uma cultura que revela as 

  

7. AUTOR DESCONHECIDO | UNKNOWN AUTHOR 

Sem título | Sem título, s.d. 

Reprodução impressa sobre papel | 
Reproduction printed on paper 

33,5x22 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Felipe Bertarelli 

8. AUTOR DESCONHECIDO | UNKNOWN AUTHOR 
Sem título | Sem título, s.d. 
Reprodução impressa sobre papel | 
Reproduction printed on paper 

33,5x22 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Felipe Bertarelli 

9. GILDA VOGT 

Samuraya, 2006 

Acrílica sobre tela | Acrylic om canvas 
160x 120em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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semelhanças e, por vezes, são idênticas aos costumes ocidentais e onde isso se une 

como problemática geral dos valores íntimos e da emoção poética. 

À artista teve aulas com Frederico Nasser antes da fundação da Escola Brasil:, 

cujos ensinamentos sobre zen-budismo e sobre as poesias Haikai representaram a 

incursão em um novo mundo de inspiração e provocação intuitiva da criatividade, 

o que se traduziu em uma constante busca pela inovação. Gilda Vogt e Dudi Maia 

Rosa também frequentavam o ateliê do artista Megumi Yuasa (São Paulo, 1938) e 

de outros ceramistas. Daí surgiu uma grande influência da cerâmica japonesa. Qua- 

tro artistas - Carlos Fajardo, José Resende, Luís Paulo Baravelli e Frederico Nasser 

- que estudaram com Wesley Duke Lee ? viriam posteriormente a fundar a Escola 

Brasil:, a qual, embora tenha durado poucos anos, de 1970 a 1974, influenciou uma 

geração de artistas que passaram por suas aulas, entre eles Gilda Vogt, que frequen- 

tou essa escola entre 1970 e 1973. O artista Dudi Maia Rosa também lecionou gra- 

vura nessa instituição em 1974. 

O universo pictórico que vem sendo construído pela obra de Gilda Vogt pos- 

sibilita-nos uma série de avenidas interpretativas que podemos considerar relevantes 

como modelos para a construção da legibilidade da arte brasileira. É possível definir 

essa experiência da obra como significativa para o universo artístico, sem que tais 

considerações críticas possam dissipar as dúvidas que eventualmente se assentam 

sobre o trabalho. Para que possamos desenvolver uma teoria de abordagem da obra 

da artista diante das matrizes e combinações das quais esta se alimentou, contestou, 

rearticulou e por vezes criticou, precisamos pensar a obra da artista no âmbito de 

abordagens especificas, e não de uma visão genérica de pintura. 

Por vezes nos defrontamos com nossas limitações diante desse campo que des- 

conhecemos e cuja complexidade não deixa de situá-la do outro lado de uma barreira 

epistemológica que lhe assegura uma importância definitiva, capaz de subtrair-lhe 

uma dimensão artística através da operacionalidade da linguagem, sem desconsi- 

derar a sua sinergia e a devida atenção ao gesto, aos confrontos da fragilidade que a 

própria opção do trabalho engendra, à operacionalidade da aventura que a conduz às 

suas diversas interrogações, mesmo que não seja o caso de resolvê-las, mas antes de 

tudo de colocá-las como possibilidades de constituir o campo da pintura em outra 

dimensão: mais aberta, mais inclusiva e menos comprometida com as formas canô- 

nicas da atualidade. 

  

8. O artista foi convidado pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) a ministrar um curso 

de cerâmica que se chamou “Diálogo com Megumi Yuasa”, paralelo ao VI Salão de Cerâmica do Rio 

Grande do Sul em 1984 no MARGS. 

9. Ver, por exemplo, Yanet Aguilera, Entre Quadros e Esculturas: Wesley e os Fundadores da Escola Brasil: 

(São Paulo: Discurso Editorial, 1997). 
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  THE ÁARTIFICES OF DEATH:   FAST AND WEST 

IN GILDA VOGT'S PAINTING 

In 1997, Gilda Vogt painted Meu Irmão [p. 168] thar portrays 

the artist João Vogt (Rio de Janeiro, 1956-1996), brother of 

the artist, which was elaborated six months after his dearh. 

This painting with very different characteristics when it comes 

to the physical complexion of her brother, translates her pri- 

vate view of the artist's life at the irreparable fissure represent- 

ed by her brother's dearh. When he died, the artist found her- 

self in the condition of having to carry on the artistic legacy 

thar her brother interrupted, a feeling now transformed in an 

intimate drama. Gilda's work assumes her destined vocation, 

as it already pointed to a professional formality that her work 

had been taking for some time, although this concrete con- 

dition (expressed in the circulation of the work) was to take 

shape in rhe public arena much later. However, there is an- 

other aspect thar we want to discuss here. Rafael Vogt Maia 

Rosa, son of rhe artist, pointed out that the picture shows am 

oriental complexion on the face of the subject portrayed.! E: 

is possible to conclude that it is not only facial features, but 

the actual treatment on the painting, which contains unique 

characteristics of the image that can be considered as having 

non-Western influences. 

The approach adopted here is limited as the East and 

its influences in Brazilian art are vast and complex, and come 

from very different angles. In this case, we see from certain 

serenity specifically in the face and the body of the figure to 

the use of pictorial procedures in which the artist makes use 

of a stroke and of a rarefied stain that reveals the topography 

of the canvas and barely covers it. This procedure, which re- 

mains throughout all her work to a greater or lesser degree, is 

also characteristic of oriental painting. The background inad- 

  

1. Rafael Vogt Maia Rosa, text regarding the work Mem Jrmão, by Gilda 

Vogt. São Paulo (1999), unpublished text. 

vertently becomes a landscape, bur the thin washed treatment 

of the paint gives it the appearance of a “curtain”, as the ones 

we see in many paintings of oriental landscape and its moun- 

tains. Using acrylic paint, which sometimes seems to mimic 

oil paint, this curtain causes a disguise of the color due to its 

opacity that when dried produces a darkening, or rather an 

absence of lighr. 

This is an impure colar and therefore the result we see 

is a considerable involvement of color in a withdrawal field of 

the form that is closer to a willingness to offer some of this 

Orientalist experience to the art field. Iris worth remembering 

thar all the colors used by rhe artist are created by herself in 

her own studio, which gives her the possibility to intervene 

in the capitalist palerte, as it is conceived, with its pure and 

bright colors. Without the politics that permeated the his- 

torical attempts of interpretations that wanted to dominate 

certain Eastern cultures like what happened in Europe, the 

influences of the East enabled the resizing of the experience 

of those cultures without conditioning them to an aestheti- 

cism committed with the cultural appropriation dominated 

by culture. Eastern influences in Brazilian art consisted of a 

non-colonialist look, contrary to the Euro-American vision on 

the East through out great part of the Western history of art. 

The Eastern universe was part of the fantasies and vi- 

sions of her brother, which was also present in the cultivation 

of some acquired habits in daily life. João Vogt traveled to 

Japan and China in 1970, and later to India on a Japanese 

cargo ship. During the trip, which lasted for months, the 

ship caught fire and the crew had to go on land for repairs 

[Fig. 1). João Vogt was familiar with many oriental rituals and 

attended a Buddhist temple in Liberdade, in São Paulo, a tra- 

dition that he shared with his sister. À watercolor in India 

ink that the artist did of her brother — Sem trtulo (1972) [Fig. 

2] - was completed shortly after his return from the East and 

was done on a paper that the artist purchased during his trip. 
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India ink is sumi-e, ink in bar or liquid for brush writing 

that borh started to use in their portraits of human figures and 

that in part gives them an appearance of simplicity and speed 

in the making. However, such features are beyond the formal 

character. Her resizing in space, the stroke profile, the use of 

stain and thin paint are aspects that arise from this oriental 

influence, though in Gilda's case, it has not yet been properly 

investigated. 

In a process of constant erasure, part of the appropria- 

tion of an Eastern dimension that becomes a characteristic, 

the artist often mixes the paint with acrylic plaster, introduc- 

ing yet more opacity to the surface. Let's consider, for exam- 

ple, Iberê Camargo, with his way of constantly erasing the 

layers of paint until it resurfaces from its remains - in this 

case, the generosity of accumulated impasto when the surface 

of rhe canvas becomes a real palerre that provides the painting 

a complexion that is the dramatic order of the gesture. Gil- 

da's work, by contrast, has a counterproductive task removing 

from the layers of paint one of her most important artistic 

considerations, that is, the confluence of color with an econ- 

omy of image, although the latter always loses because of sig- 

nificant disappearance. Mists, as highlighred by the artist in 

an interview published in this catalog,? correspond roughly to 

the oriental painting, especially some of her landscapes. This 

turbidity thus becomes an artistic specificity transformed by 

the appropriation of multi-directional characteristics through 

which the East projects its influences. 

The artist's work then becomes contaminated by culture 

and resizes the concept of Anthropophagy in a field ofinfluences 

whose process of conceptual articulation becomes a form of 

cultural appropriation, Instead of processing cultural matrices 

and regurgitating, what we see here is the appropriation by 

generosity, indifferent to the political conditions that motivate 

the introduction ofa culture in another considerably different. 

The East universe becomes very important for the formation 

of a matrix of originality in the work of the artist, withour her 

having been assailed by the copyist ingenuity of formal aspects 

thar appear in the works of char tradirion and geographic area. 

Instead of appropriation, we see this generosity of understand- 

ing. Arrhe same rime, this characteristic suggests tharthe artist 

is shown engaged in an ongoing process of cultural translarion, 

  

2. A Conversation with Gilda Viage, by Thais Rivicri, published in this 

catalog (p. 246). 
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allowing the contradictions to be solved in the own realization 

of the painting, not incurring in à primacy of appropriarion on 

the influence, which assures the condition to become in this 

respect a groundbreaking work. 

Eastern influences (especially Japan and China) have 

been identihed by other researchers and historians as deter- 

minants in Brazilian pictorial tradition. This is the case, for 

example, ofthe painting by Alberro da Veiga Guignard (1896- 

1962) [Fig. 3], whose paintings Paulo Herkenhoff pointed as 

impossible to interpret without “going through the East"? 

and whose Eastern influences are sometimes instrumental in 

the artist's work. The specifically Japanese influences also date 

back to the painting of Anita Malfarti, who in 1917 painted 

O Japonês considered the first known painting of a Japanese 

portrayed by a Brazilian artist. The artist was to do other works 

depicring Japanese types. Unlike the modernity marked by the 

work of Malfarri, the Japonism contents thar emerged in ac- 

ademic paintings of Almeida Junior, Pedro Weingãrtner and 

even Belmiro de Almeida and Eliseu Visconti, although the 

last two show considerable inclination towards an early mo- 

dernity; demonstrate that the subject is noi new, although it is 

rarely addressed in the specialized Brazilian art literature. 

The East influences, of course, reach the apex in the work 

of artists from those countries, as Tomie Ohtake é and many 

others, as well as the various generations of artists descendants 

from immigrants who live and work in Brazil. Gilda Vogt made 

a small painting in oil on canvas — Untitled (1973) [Fig. 4] - 

whose influences date back to Anita Malfarti. Later, in 2013, 

the artist painted a Japanese female figure [Fig. 5). In striking 

and defining traits of character, the figure appears slightly lean- 

ing to the left, while strokes and stains give ir a fragile material- 

ity. The color, in turn, acquires a relevance capable of ensuring 

the condition and the definition of the design, without gaining 

precedence over it. This ambiguity between shape (definition 

of the drawing) and content (in this case form defined by way 

of color) allows the painting to reacha significant level ofsizing 

of the influences through color and stroke. 

  

3. Paulo Herkenhofl, Guignard e o Oriente: China, Japão e Minas, cata- 

log of the exhibition Guignard e o Oriente, China, Japão e Minas, cu- 

rated by Paulo Herkenhoff and Priscila Freire, Instituto Tomie Ohtake, 
June 24 to August 29, 2010, and Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 

September 16 to November 7, 2010, 10. 

&. Paulo Herkenhoff, “A Primeira Modernidade das Relações Brasil e 

Japão: O Olhar Inaugural”, in Laços do Olhar: Roteiros entre o Brasile o 

Japão, Instituto Tomie Ohrake, May 20 to August 10, 2008, 37. 

5. See for instance: Tomie Ohtake na Trama Espiritual da Arte Brasileira, 

curated by Paulo Herkenhoff, Instituto Tomie Ohtake, November 18 

2003 to January 11, 2004. 

 



Portraits as Meu Irmão by Gilda Vogt, resonate with 

many moments of Brazilian art, such as in Mãe Morta (1940) 

by Lasar Segall [Fig. 6], and in the iconic drawings of Série 

Trágica (1947) by Flávio de Carvalho, made when his mother 

was approach ing death. In that painting by Lasar Segall, the 

son is leaning towards his mother on her deathbed. The eter- 

nal rest of the mother is refected in the face of her son, whose 

hands rest on the body of his dead mother. On the other hand, 

the rarefied and nervous traces of drawings by Flávio de Car- 

valho also reflecr life slipping away in this almost cinematic 

sequence that the artist did near the death of his mother. Gil- 

da Vogt's paintings and watercolors are in great part closer to 

the larter, also done in India ink with a fine brush, of visible 

Eastern influence. The artist was strongly influenced by Flávio 

de Carvalho. By the mid-1960s, he spoke of an approach to 

portrait that shows considerable interest to the approach in 

Gilda's work: 

When I paint a portrait [...] 1 remove myself com- 

pletely from the world around and only worry about 

what 1 am doing. What interests me in the portrait 

is the basic expression of the model. The expression 

of a person changes depending on the time and day: 

therefore, it is essential to find the basic expression. 

It is this something thar the person has, but that 

is only noticed by a few. The photographic image 

does not reveal this something. That is why 1 often 

give the portrait physiognomie attributes that he is 

unaware of, bur which exist as an afirmation of the 

personality. 

The artist then adds: 

Many times these are compensations of inferior- 

ity, found mainly in women. The portrait I paint 

is exuberant in compensation mechanisms, and the 

social status of women today is that of violent com- 

pensations. This can be seen in the floating fashion 

of makeup. Therefore, the portrait of a woman re- 

quires an understanding of such compensations and 

at the same time, à deep penetration in the world of 

her desires, which are often unknown to herself. * 

  

6. “Retrato de Flávio: Busca Fundamental”, Visão, v. 28, n. 11 (São 

Paulo, March 18, 1966), 50-1. Published in Flévio de Carvalho, exhi- 

bition catalog, Museu de Arte Moderna de São Paulo, April 15 to June 
16, 2010, 65. 

In the work of these artists, death becomes the 

subject and the metaphorical manifestation of 

the death of painting itself char has been tested 

throughout its history. By means of a complemen- 

tary relationship, when a painting has death as its 

motive, by extension, it also deals with death of 

painting itself that was continuously tested by his- 

torical avantgardes. This theme was an engine thar 

propelled the painting from its attempts, notably 

raising the potential of problematizing circum- 

stances in which painting was transformed in the 

decades after modernity. 

The influence of other artists by Japanese art and culture 

today is known in the literature. Wesley Duke Lee visited Ja- 

pan as part of the Eighth International Art Exhibition of Japan 

in 1965. On this occasion, the artist was immersed in Japanese 

culture through courses on Sumi-e and calligraphy painting, 

he attended meetings for intensive karate (Gaichi-ku) training 

and also visited Tokyo and several towns.” Gilda Vogt lived 

with two Japanese woodcuts, a man and a woman [Figs. 7 

and 8] at the entrance of the house where she lived in Rio 

de Janeiro and, according to the artist, they were always 

enigmatic. This Eastern influence appears in the painting 

Samuraya (2006) [Fig. 9], where the figure of the model leans 

slightly to the left, in a position that clearly demonstrated 

Eastern influences. 

It should be emphasized thar living with Eastern cul- 

rure goes beyond the pracrice of painring itself, to a family 

life thar occurred on several levels. The artist Dudi Maia Rosa, 

husband of the artist, immersed himselfin martial arts, specif- 

ically karate and tai chi chuan. Both also watched many classic 

Japanese films at Cine Niterói in the district of Liberdade. 

Later in the cinema of Centro Cultural de São Paulo, they 

watched films by Ozu Yasujiro, the filmmaker admired by the 

artist because of his approach to social ills and the decadence 

of post-war traditions, as well as certain human conditions 

of the behavior, with an intensity thar impressed her. It is a 

culture that reveals the similarities and sometimes is identical 

  

7. For a detailed view of Wesley Duke Lee's stay in Japan and the influ- 
ences of the Japanese culture in his work, sec Cacilda Teixeira da Costa, 

“Wesley Duke Lee no Japão”, in Laços do Olhar: Roteiros entre o Brasil 

é o Japão, exhibition catalog, curated by Paulo Herkenhoff, Instituto 
Tomie Ohtake, São Paulo, May 20 to August 10, 2008, 341-353. 
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to Western customs and where this is joined as a general prob- 

lematric of intimate values and poetic emotion. 

The artist had classes with Frederico Nasser before Escola 

Brasil: was founded, whose teachings on Zen Buddhism and 

on Haiku poetry represented an incursion into a new world 

of inspiration and intuitive provocation of creativity, which 

has resulted in a constant search for innovation. Gilda Vogt 

and Dudi Maia Rosa also frequented the studio of the artist 

Megumi Yuasa (São Paulo, 1938) é and other potters. From 

these derived the great influence of Japanese pottery. Four 

artists - Carlos Fajardo, José Resende, Luis Paulo Baravelli 

and Frederico Nasser - who studied with Wesley Duke Lee, 

would later found the Escola Brasil, which despite the fact 

that it only lasted a few years, from 1970 to 1974, influenced 

a generation of artists who attended classes there, among them 

Gilda Vogt, who attended classes in that school from 1970 to 

1973. Dudi Maia Rosa also taught printmaking at that insti- 

tution in 1974. 

The pictorial universe that has been construcred by the 

work of Gilda Vogt allows us a series of interpretive avenues 

that we can consider relevant as models for the construction 

of the legitimacy of Brazilian art. It is possible to define this 

experience of the artwork as meaningful to the artistic uni- 

verse, without such critical considerations being able to dispel 

doubis thar one could have in the work. So that we can de- 

velop a theory of approach of the artists work in face of the 

arrays and combinatrions from which she has been nourished, 

contested, re-articulated and sometimes criticized, we have to 

think of the artist's work within specific approaches, and not 

in a generic viewpoint of the painting. 

Sometimes we are faced with our limitations on that 

field we do not know and its complexity never ceases to situate 

it on the other side of an epistemological barrier that ensures 

ita definite importance, able to subtract from it an artistic di- 

mension through the operationality of language without disre- 

garding its synergy and the proper attention to the gesture, the 

clashes of fragility that the option of work engenders, to the 

operability of the adventure that leads her to her many ques- 

tions, even ifit is not the case of solving them, but above all 

placing them as possibilities to constitute the field of painting 

into another dimension: more open, more inclusive and less 

committed to the canonical forms of today. 

  

8. The artist was invited by the Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul (MARES) to give a ceramic course that was called “Diálogo com 

Megumi Yuasa”, parallel o the Vi Sabão de Cerâmica do Rio Grande do 
Sul in 1984 at MARGS. 

9. See, for instance, Yanet Aguilera, Entre Quatelros é Esculturas: Wesley 

cos Fundadores da Escola Brasil: (São Paulo, Discurso Editorial, 1997). 
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ÁAUTORRETRATO COM FILHOS: 
  

  ” PISTEMOLOGIA DE UMA PINTURA   

Um dos mais contundentes autorretratos que Gilda Vogt realizou foi Autorretrato com 

Filhos (1976) [Fig. 1], uma pintura a óleo sobre tela, em que vemos a artista pintan- 

do, rodeada por seus filhos. A filha Joana (1) e o filho Rafael (2) aparecem retratados 

na pintura. Uma terceira figura também representa a filha Joana (3), que por vezes 

permanecia no berço enquanto a artista trabalhava em suas obras e aparece aqui leve- 

mente esboçada em grafite na parte inferior do quadro. À artista pinta uma sombra 

de si mesma com uma das crianças nos braços e, não por coincidência, ela realmente 

costumava pintar segurando sua filha menor enquanto trabalhava no ateliê. 

Trata-se de uma obra que apresenta uma determinação pictórica consideravel- 

mente densa e afiliada ao domínio da eloquência de uma pintura como Las Meninas 

(1656), de Diego Velázquez. Aqui a complexidade conceitual da pintura é transfor- 

mada em uma versão mais doméstica, filiada a uma genealogia do fazer no âmbito 

da precariedade brasileira, sem a eloquência da pintura canônica do Siglo de Oro da 

tradição da pintura espanhola. Ainda assim, o espelhamento da imagem em um 

intrincado jogo de sombras e manchas transforma o espaço em uma série de desdo- 

bramentos da experiência pictórica que por vezes parece até mesmo se alimentar da 

pintura canônica, mas dela se diferencia através de um desvio: uma série de manchas 

e pinceladas largas que simulam um aspecto inacabado, assim como a inclusão de 

um procedimento desviante em que a artista se pinta com uma cor amarronzada 

que traduz, de certa forma, uma figura de pele morena. Esse “borramento”, estru- 

turas que parecem inconclusas e lembram procedimentos pictóricos contraditórios, 

incluindo a experiência de pintar o outro, fazem com que a pintura alimente-se de 

referências diversas, que em parte demonstram inclinação para uma abordagem psi- 

cológica do retrato. 

A pintura de Gilda mostra que essa cena desenrola-se em diversos planos; por- 

tanto, seu desdobramento no tempo também é equivalente. Há um recorte no plano 

da tela que destaca a artista do plano real em que ela supostamente se encontra na 

pintura (4) e ao mesmo tempo a isola do espaço em que está o filho Rafael (à direita 

do quadro), fato que é confirmado pelo braço do menino que parcialmente se sobre- 

põe à tela pintada (5). Mãe e filho situam-se em planos diferentes na pintura. Espaço 

real e virtual já não se diferenciam, tendo em vista que a artista permanece em um 

plano recortado da suposta realidade onde ela, como objeto da pintura, deveria es- 

tar. Essa pintura constitui uma mise en abyme, uma imagem autorreferencial que se 
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Autorretrato com Filhos, 1976 
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multiplica infinitamente sobre si mesma. Nesse caso, a artista pinta um quadro em 

que aparece pintando outro quadro, em que por sua vez ela aparece pintada sobre 

uma tela, enquanto está a realizar outra pintura. Às diversas realidades mostram-se 

sobrepostas e confundem nossa percepção de realidade e ficção, à medida que tam- 

bém temos de nos expressar de maneira repetitiva (autorreferencial) para descrever a 

pintura sob o ponto de vista formal. 

Os traços a lápis que delinciam a figura de uma criança na parte inferior do 

quadro localizam-se sobre o fundo, por trás da tela (ficcional) pintada, como um 

underdrawing sobre o qual a pintura não foi concluída. Esta é outra esfera da pin- 

tura, sua manifestação mais evidente de que há um distúrbio na representação que 

foi transformada pela pintura. Como se viu, trata-se de um desenho da filha menor 

da artista, quando ainda no berço (3). Identificamos aqui uma relação antropofágica 

dessas duas figuras. Tal como em Saturno Devorando um Filho (1819-1823), na ca- 

nônica pintura de Goya, aqui a mãe “engoliu” parcialmente a filha, que aparece com 

a cabeça e parte do braço encobertos por sua saia, pintada com vermelho-sangue. 

A artista lembra que sua filha, quando era pequena, pediu para que ela "a engolisse 

novamente”, possivelmente em virtude de alguma sensação de medo e do desejo de 

encontrar maior segurança no útero da mãe. 

Não obstante, seria possível pensar que ocorre o contrário, ou seja, que se trata 

aqui da referência ao nascimento, e não de um reingresso antropofágico no cor- 

po materno. Contudo, tal pressuposição não teria sentido se considerássemos que 

a criança aparece já crescida no colo da mãe em outro plano da pintura. Podemos 

ver também um vazio na forma de um branco da tela que parece ter sido deixado ali 

justamente por ser ocupado por essa figura, que permanece encapsulada em outro 

tempo, aquele demonstrado espacialmente pela área inacabada da tela crua. Podemos 

detectar vários sinais de antropofagia na pintura de Gilda Vogt. Eles se manifestam 

tanto sob a condição da emancipação cultural e artística que a pintura engendra em 

sua posição de insubordinação em relação às matrizes estrangeiras, quanto por meio 

de sinais de canibalismo afetivo, o canibalismo selvagem da violência que devora seus 

próprios cidadãos, ou ainda pelo canibalismo amoroso. Vale lembrar que o canibalis- 

mo guarda uma relação com a figura da mãe, ou melhor, inicia-se com ela: 

O canibalismo é parte do drama de se tornar um ser e, da mesma forma 

que dramas descobertos pela psicanálise, o drama do canibalismo inicia 

com a mãe, ou alguma outra entidade que simboliza o todo e segue um 

caminho que leva da satisfação do desejo até o reconhecimento de outra 

consciência através da qual o eu acaba por conhecer a si mesmo.! 

O canibalismo afetivo aparece na obra Autorretrato com Filhos, expressando-se 

na imagem do engolimento da filha pela mãe como se viu ou, de outra forma, pela 

indicação do retorno da filha ao corpo protetor da mãe através da imagem de uma 

criança (a filha da artista) sendo consumida. Essa migração para o útero encontra 

  

l. Peggy Reeves Sanday, Divine Hunger: Cannibalica as d Cultural Stem (New York and Sydney: Cam- 

bridge University Press, 1986), 45. 

 



  
equivalência no retorno da obra (filhos como símbolos da realização de seus pais) 

para o resguardo do espaço de proteção. Podemos dizer, por exemplo, que o museu 

realiza a antropofagia das obras de suas coleções em seu processo de idas e vindas 

para as reservas técnicas. O museu também devora sua especificidade. O útero do 

museu, representado por sua reserva técnica, periodicamente dá à luz as obras e, pos- 

teriormente, ele as recolhe à escuridão. Ao fazê-lo, o museu faz e refaz esse processo 

antropofágico que constitui um ciclo que transforma a vida da obra e sua percepção, 

na mesma medida em que ganha uma dimensão histórica e crítica. 

Na obra Belford Roxo [Fig. 1, p. 92-93], vemos o canibalismo selvagem em 

operação, em que a violência urbana devora seus filhos sem lhes deixar muitas pos- 

sibilidades de sobrevivência. Tomamos por exemplo a concepção dessa realidade 

equivalente, demonstrada pelo retorno da filha ao útero da mãe, como tentativa de 

recolhimento ao interior seguro do útero que lhe serviu de abrigo. Às obras também 

estão sujeitas à “insegurança” interpretativa de sua vida pública institucional, quando 

são retiradas para exposição. Fora do espaço resguardado da reserva técnica, elas não 

só são devoradas pelo aparato museológico, como são deglutidas pelo espectador na 

tentativa de absorver sua vocação ou disposição conceitual. A antropofagia cultural é, 

antes de tudo, um processo de mastigação discursiva. Assim, a produção deste texto 

transforma-se igualmente em um processo antropofágico. 

* Desenho esquemático da pintura mostran- 

do detalhes mencionados no texto. | Sche- 
matic drawing of the painting showing de- 
tails mentioned in the text. 

& Gaudêncio Fidelis 
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Na obra Autorretrato com Filhos, é possível observar ainda que há três planos em 

que se desenrola a pintura: aquele da artista (real) pintando, a da artista que é motivo 

da pintura (6), e a da figura que é pintada pela personagem da artista, esta última 

uma sombra (7). Cabe formular a seguinte pergunta: a denominação de “autorretra- 

to” é atribuída a essa pintura porque a artista Gilda Vogt está pintando-a, ou porque 

a figura da artista (pintada no quadro) (6) está pintando seu autorretrato, aquele que 

se transformou em uma sombra de sua figura com a filha no colo? (7) Ou poderia- 

mos dizer que o que a figura da artista escolheu pintar (ou seja, sua própria sombra, a 

silhueta de sua figura) é um retrato de observação e, por isso, a artista pintada (6), a 

personagem, olha para fora da tela, ou o que vemos na tela, no interior da pintura, é 

de fato a sombra do próprio corpo dessa personagem representando a artista pintada 

no quadro? Observamos também que a figura na tela desvia seu olhar para o lado 

esquerdo em relação ao espectador, desvio que parece conduzir para uma abertura da 

cena para o exterior, deixando-a exposta para o espectador. 

Hã um corte na pintura, demarcado pela extremidade da tela pintada na cor 

azul (8), à direita, que delincia a disjunção dos planos dessas duas esferas da realida- 

de (a tela da pintura e as figuras dentro da tela que não fazem parte daquele plano, 

como a figura do filho Rafael à direita) que se mantém em outro plano. Esse corte 

corresponde a um corte epistemológico, visto que assinala a entrada do plano da tela 

ficcional sobre a tela real, determinando que essa pintura é antes uma conjunção 

de planos e temporalidades que não se correspondem. Fundos e sombras também 

não correspondem à realidade. Por exemplo, a mão da criança pintada com tons de 

vermelho, à direita (9), é da mesma cor do espaço vazio que lhe cobre o fundo entre 

suas pernas (10). Há ainda uma autonomia da sombra da cabeça dessa figura do 

menino (11), que se projeta sobre o plano fictício da pintura dentro da tela, desrespei- 

tando a lógica não apenas ficcional, mas também dos planos que a pintura, como um 

instrumento de representação, teria ela mesma determinado. Essa sombra da cabeça 

ainda se mistura com aquela da sombra na tela pintada e com uma pequena passa- 

gem formada pela extremidade da tela entre a sombra da figura e a (sombra) pintada. 

Portanto, ao “pintar seu autorretrato pintando”, a artista o faz de maneira que 

a figura (que se trata da personagem Gilda que vemos retratada nessa pintura e está a 

pintar) é estranhamente uma sombra. Essa sombra causa transformação e gera a pre- 

sença de outra figura, como um doppelgânger, um duplo. À artista Tarsila do Amaral 

já havia descoberto e demonstrado a força condensada desse estranhamento que uma 

massa plana, como uma sombra, é capaz de causar e que modifica o nosso sentido 

de olhar, como em suas pinturas A Negra (1923) ou Antropofagia (1929). Cada figura 

condensa uma força total da presença de sua massa também por incorporar a marca 

da intensidade da cor. 

Hã outros artifícios que desmentem a realidade retratada dessa pintura, como, 

por exemplo, a sombra delincada da figura da artista, pintada na tela que vemos 

dentro da pintura (7). Mesmo sendo fortemente realista, a pintura que a figura está 

pintando não corresponde à verossimilhança, o que é possível ver claramente pelo 

 



cabelo da artista, que na pintura (pintada dentro da tela) aparece amarrado (12). 

Há ainda uma contaminação da materialidade da pintura sendo pintada pela perso- 

nagem (a artista ficcional) e sua figura, indicada pela cor marrom que cobre o lado 

de baixo do braço da “artista” que se aproxima da tela (13). Essa cor lembra a pele 

mestiça, a qual, planificada e lisa na tela (a tela ficcional pintada), adquire uma força 

simbólica reforçada pela presença da figura, como uma espécie de proximidade es- 

sencial que reforça a sensação de toque. 

Esse marrom ocre, que imita uma pele morena queimada pelo sol, transforma 

a artista em uma personagem crioula, como se a alma tivesse facultado a ela tal pos- 

sibilidade e o retrato permitido representá-la dessa forma. Os filhos têm igualmente 

a mesma cor, com seus corpos morenos. À filha menor tem a pela branca, mas uma 

de suas mãos, pintada com marrom, traía essa origem, embora vejamos que sobre o 

marrom exista uma camuflagem da pele, assim como no rosto da menina, cujo bran- 

co da superficie da pele mais parece uma máscara. À sombra da criança pintada no 

quadro também é marrom. Ficamos a perguntar se essa sombra marrom que aparece 

claramente no braço da artista e na pele de seus filhos é um reflexo de que a artista 

optou por pintar a si mesma (pintando a si mesma), através dessa sombra, ou se a 

sombra que está ali para demonstrar uma aparente correspondência entre imagem 

“real”? e retrato é uma farsa, visto que a mão esquerda da artista que pinta deveria 

estar posicionada à frente do corpo, uma indicação de que a artista está pintando sua 

imagem virada de costas - e não de frente, como parece. 

Conclui-se que o esboço do braço direito (14), que aparece como um traço a 

lápis, é apenas um desenho prévio realizado durante a execução da obra. O braço da 

figura, interrompido no pulso pelo desenho, é outro viés da manifestação antropofá- 

gica que aparece na pintura. O fato de que a artista pinta sua própria figura de costas 

mostra-se evidente porque, apesar de vermos o esboço do braço direito, vemos tam- 

bém a sombra pintada da cabeça da filha em seu colo (15). Aqui podemos observar 

outro fato estranho: a artista, que aparece canhota na pintura, tem seu braço colado 

à sombra da figura, transformando essas duas imagens em duas figuras xifópagas. 

Talvez fosse possível considerar que a figura na forma de mancha estivesse de frente, 

mas, para tanto, teríamos de desconsiderar a sombra da figura que está em seu colo. 

Essa contaminação do marrom transforma a artista em uma mulher de barro, 

como uma forma surgida das entranhas da terra. Não se sabe se a massa pictórica que 

dá contorno e forma à sombra invade seu corpo e impregna-lhe os traços do rosto, 

das mãos e dos braços, ou se ocorre o contrário. De fato, ao apresentar esses traços 

mestiços, a figura pinta seu autorretrato como modo de “retratar” esse doppelgânger 

que determina em grande parte a condição da artista mulher em sua dupla jornada 

de cuidar dos filhos e da vida doméstica e ainda produzir arte, como outro ser habi- 

tando o mesmo corpo, dividido pelo trabalho e pelos desejos da realização da pro- 

dução artística. Essa pintura de Gilda Vogt encontra correspondência em diversas 

tradições da história da arte, como na pintura barroca. 

O barroco mexicano, por exemplo, incorporou a mestiçagem através da ima- 

gem da Virgem de Guadalupe, com sua cor morena e a narrativa de sua aparição a 

um índio da tribo Nahua, em Tepeyac, a noroeste da cidade do México, conhecido 

como Juan Diego Cuauhtlatoatzin. A aparição dá origem ao surgimento de “uma 
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consciência crioula, cerne da identidade nacional mexicana”? A imagem da virgem 

representa a transformação do barroco europeu em um neobarroco agora mestiço 

da América Latina por meio de suas influências indígenas. À dissimetria do barroco 

encontra equivalência na confluência de raças e em seu potencial inclusivo, determi- 

nando a consolidação de uma estética capaz de incluir componentes nativos. À vir- 

gem crioula torna-se, assim, uma possibilidade iconográfica de pensar os valores de 

absorção cultural no campo da dominação e da inclusão de narrativas subalternas, 

como aquela dos indígenas. 

O faro de a artista ter escolhido pintar essa figura crioula com sua cor de barro, 

salientando especialmente uma discrepância entre a representação do corpo e sua 

sombra projetada, possibilita-nos pensar a inclusão do Outro através da manifesta- 

ção de uma possibilidade barroca que as massas carregadas, densas e de certo modo 

borradas de tinta dessa pintura parecem demarcar a todo momento. À inclusão do 

esboço da filha no berço na parte inferior do quadro e sua imagem no colo, já em 

fase de crescimento, introduz na pintura uma relação de continuidade gencalógica. A 

própria pintura encarrega-se de redefinir um senso de que passado e presente existem 

simultaneamente no quadro. 

Em outro retrato de 1974 [p. 151], a artista está sendo “pintada” através de um 

autorretrato e observada por alguém de fora da tela. Embora esta seja a lógica, no 

caso dessa pintura de 1974 a figura da artista olha para essa pessoa que está fora, 

indicando claramente a presença de alguém do lado de cá da pintura, posicionado 

mais à esquerda. Como muitas figuras em retratos que olham para o espectador, nes- 

se caso a figura olha para alguém em específico, indicado pelo desvio do olhar para 

a esquerda, e não para o centro. Uma pergunta que surge é a seguinte: para quem 

a figura da artista em Autorretrato com Filhos olha enquanto pinta, uma vez que ela 

está a pintar um autorretrato? Quer então nos parecer que cla olha para alguém ao 

atender um chamado. Contudo, ao mesmo tempo, ela parece observar o motivo que 

se encontra fora da tela e que ela mesma está a retratar. 

Hã, de faro, uma coincidência entre esse retrato e a vocação para uma visão 

atenta e instantânea, de prontidão, que seja capaz de responder aos múltiplos papéis 

femininos - e divergentes - que uma artista mulher precisa desempenhar a fim de 

equilibrar e fazer escolhas a cada momento. Trata-se de um tipo de improvisação que 

é preciso praticar. Trata-se também de desvios intencionais de atitude ou ações que se 

realizam na forma de improvisos que acabam por fazer parte da vida em uma cons- 

tante performarividade da realidade diária. Seria esta uma representação da artista 

a olhar-se em um espelho enquanto pinta? Ou apenas um sinal de que os afazeres 

domésticos enchem-na de atribulações, distraindo-a da tarefa da pintura? Ou, ain- 

da, que essa pintura é mediada pela sobreposição de realidades conflitantes que nos 

confundem a ponto de não conseguirmos mais distinguir entre o motivo pintado, a 

realidade material da pintura e a figura “real” da artista? 

  

2. Janice Theodoro, América Barroca: Tema e Variações (São Paulo: EDUSP, 1992), 140. 

 



Uma série de outras indicações mostra que os planos desencontram-se nes- 

sa pintura, assinalando uma disjunção entre espaço real e virtual, de modo que a 

história que a pintura conta é fundamentalmente ficcional, sob o ponto de vista da 

construção do retrato. Por outro lado, essa obra de Gilda redimensiona a especifici- 

dade da pintura em uma nova plataforma de investigação da verossimilhança e, ao 

mesmo tempo, reconsidera a perspectiva de uma nova maneira de articular o espaço 

pictórico a partir da reorganização da experiência por meio de uma transformação 

da tela como um instrumento reflexivo das coisas e dos objetos existentes no mundo. 
Essa pintura caracteriza-se principalmente pela possibilidade de testar os limites da 

pintura como possibilidade de realização do retrato e seu potencial de representação. 
Ássim como outros gêneros de pintura, como a paisagem e a natureza-morta, 

por exemplo, o retrato e seu subgênero (o autorretrato) tornaram-se determinantes 

para a constituição das diversas orientações da pintura: a horizontalidade no caso da 
paisagem, o retângulo horizontal no caso da natureza-morta e o retângulo vertical 

no caso do retrato. Tais convenções dificilmente são subvertidas, embora possamos 

caracterizar essa pintura como apresentando uma pequena variação ao adotar o qua- 

drado como formato de realização da obra. O formato quadrado oferece a possi- 

bilidade de ganhar espaço para o entorno e reconsiderar o olhar de maneira mais 
direta em meio a um contexto que lhe imprime uma direção mais evidente, tanto 

do retratado quanto do espectador. Os autorretratos da artista MP [, II, e HI foram 

igualmente realizados em formatos quadrados. 

Em 1984, Gilda Vogt pintou outro autorretrato [Fig. 2], dessa vez olhando di- 

reramente para o espectador que se encontra hipoteticamente olhando para o centro 

da tela. O formato é novamente quadrado, e o olhar da figura demonstra um leve 
desvio para a esquerda, uma situação recorrente em seus autorretratos. Há certa des- 

confiança do entorno, expresso no olhar da artista. A pintura é realizada com uma 

camada fina e transparente de tinta, extremamente rarefeita. Nessa pintura, a artista 

aparece sozinha, numa ocasião em que havia se transferido para um estúdio novo. À 

postura do retrato parece indicar certa desconfiança do lugar. Em um retrato que a 

artista pintou em 1983 [Fig. 3], também a vemos com um dos filhos no colo, nesse 

caso Marcelo, o filho menor. Pintado como um close-up, o retrato mostra um detalhe 

da mão da artista enquanto segura a criança. 

A pintura Autorretrato com Filhos dá uma contribuição significativa ao gênero 

do retrato e confere-lhe o status de uma pintura cuja relevância merece ser levada 

em consideração. Seu aspecto político reside igualmente no potencial de incluir o 

universo doméstico, as relações afetivas e a predisposição inclusiva em uma só pin- 

tura, destacando-se ainda a sofisticada realização formal que a pintura alcança em 

confluência com os seus aspectos conceituais. 

  

2. GILDA VOGT 
Sem título | Untitled, 1984 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
i4i5Sxiáicm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

  

3. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1983 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
63,5x95,8x 2,5 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Felipe Bertarelli 
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ÁAUTORRETRATO COM FILHOS: 

  

One of the most incisive self-portraits that Gilda Vogt has 

ever painted was Autorretrato com Filhos (1976) [Fig. 1), am 

oil painting on canvas in which we see the artist working sur 

rounded by her children. The daughrer Joana (1) and the son 

Rafael (2) are portrayed in the painting. À third figure also 

represents the daughter Joana (3), who sometimes remained in 

the cradle while rhe artist worked on her paintings and who, 

here, appears slightly skerched in graphite in the lower part of 

the picture. The artist paints a shadow of herself with one of the 

children in her arms and — not by coincidence — she actually 

used to paint holding her youngest daughter while working im 

her atelier. 

This is a work that represents a pictorial determination 

considerably dense and affiliated to the dominance of the el- 

oquence of a painting such as Diego Velázquer's Las Meni- 

nas (1656). Here, the conceptual complexity of the painting 

is transformed into a more domestic version, afhliated with a 

genealogy of doing in the ambir of Brazilian precariousness, 

withour the eloquence of rhe canonical painting of the Siglo de 

Oro of traditional Spanish painting. Nevertheless, the mirror 

ing of the image into an intricate game of shadows and blurs 

transforms the space into a series of unfolding of the pictorial 

experience that sometimes even seems to nourish itself by the 

canonical painting, but distinguishes from it by a deviation: à 

series of blurs and large broad strokes that simulate an unfin- 

ished aspect, as well as the inclusion of a devious procedure 

in which the artist paints herself with a brownish color that 

reflects, somehow à figure with brown skin. This “blur”, struc- 

tures that seem unfinished and resemble contradictory pictori- 

al procedures, including the experience of painting the other, 

make the painting feed itself of various references, which in 

part demonstrate an inclination to a psychological approach 

of rhe portrait. 

Gilda's painting shows that this scene takes place at var- 

ious levels, therefore its unfolding over time is also equivalent. 
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" PISTEMOLOGY OF A PAINTING 

There is a cutting in the plane of the canvas that highlights 

the artist's real plane in which she allegedly is in the painting 

(4) and at the same time isolates her from the place in which 

her son Rafael is (on the right of the frame), fact confirmed by 

the boy's arm which partially overlaps the painted canvas (5). 

Mother and son are situated in different planes of the painting. 

Real space and virtual space no longer distinguish from each 

other, as the artist remains in a cutting plane of the alleged re- 

ality where she, as object of the painting, should be. This paint- 

ing is a mise en abyme, a self-referential image rhar multiplies 

on itself infinitely. In this case, the artist paints a picture where 

she appears painting another picture, in which on the other 

hand is shown up painted on a canvas, while she does another 

painting. The various realities are shown overlapping and con- 

fuse our perception of reality and fiction, as we also have to 

express ourselves in à repetitive way (self-referential) to describe 

the painting from a formal point of view. 

The pencil lines delineatring the image ofa child on the 

lower parr of the painting are located on the bortom behind 

the canvas (ficrional) painted as an underdrawing on which 

the painting was not completed. This is another sphere of the 

painting, the clearest manifestarion thar there is a representa- 

tion disturbance that has been transformed by the painting. 

As noted, this is a drawing of the artist's youngest daughter 

when still in the cradle (3). We identify here an anthropophagic 

relationship of these two figures. Just as in Goya's canonical 

painting, Saturn Devouring his Son (1819-1823), the mother 

here “swallowed" — in part — her daughter, who appears with 

head and arm hidden by the mother's skirt, which is painted in 

blood red. The artist remembers that when her daughter was 

a litrle girl she "asked her to swallow her once again,” possibly 

because of some feeling of fear and the desire to find more se- 

curity inside the mother's womb. 

Nevertheless, it is possible thar what happens is the op- 

posite, i.e., that this is the reference to the birth, not to an an- 

 



thropophagic reentry in the maternal body. However, this as- 

sumption would make no sense if we considered thar the child 

appears grown up in the mother's arms in another plane of the 

painting. We can also see a gap in the form of a white area that 

seems to have been left there just because it is occupied by this 

figure, which remains encapsulated in another time, spatially 

demonstrated by the unfinished area of the plain canvas. We 

can detect various signs of anthropophagy in the paintings of 

Gilda Vogt. They are manifested both in the condition of the 

cultural and artistic emancipation that the painting engenders 

on its position of insubordination against foreign matrices, as 

by signs of emotional cannibalism, wild cannibalism of vio- 

lence which devours its own citizens, or also by the loving can- 

nibalism. It is worth remembering that cannibalism holds a 

relationship with the mother figure, or better, it starts with her: 

Cannibalism is part of the drama of becoming a self 

and like dramas uncovered by psychoanalysis, the 

drama of cannibalism begins with the mother, or 

some other entity symbolizing the whole, and fol- 

lows a path that leads from the sarisfaction of desire 

to the recognition of another consciousness through 

which the self comes to know the self. 1 

The emotional cannibalism is shown in Antorretrato com 

Filhos, expressing itself in the image of the swallowing of the 

daughter by the mother — as seen —, or otherwise, by the indi- 

cation of the daughter's return to the protective mother's body 

through the image of a child (the artist's daughier) being con- 

sumed. This migration to the womb finds equivalence in the 

return of the work (children as symbols of the parent's achieve- 

ment) to the safeguard of the protective space. We can say, for 

example, that the museum performs the anthropophagy of the 

works in its collection, in the process of going back and forth 

from its storage area. The museum's womb, represented by its 

storage area, gives birth periodically to works and, after, it re- 

tracts them into darkness. By doing so, the museum makes and 

remakes the anthropophagic process, which constitures a cycle 

thar rransforms the work's life and its perception in the same 

extent in which ir acquires a historical dimension and is subject 

to a critical analysis. 

In the work Belford Roxo [Fig 1, p. 92-93] we see wild 

cannibalism in operation, in which the urban violence devours 

its offspring leaving not many survival possibilities. Take for 

example the conception of this equivalent reality demonstrat- 

  

1. Peggy Reeves Sanday, Divine Hunger: Cannibalism as a Cultural Sys- 

tem (New York and Sydney: Cambridge University Press, 1986), 45. 

ed by the return of the daughter to the mother's womb, in an 

attempt of retirement in the safe interior of the womb that has 

been used as shelter. The works are also exposed to “insecure” 

interpretations in their institutional public life, when taken to 

exhibition. Our of the sheltered stora ge space, they are not only 

devoured by the museological apparatus, as they are swallowed 

by the viewer in an attempt to absorb its vocation or conceptu- 

al disposal. The cultural anthropophagy is primarily a discur- 

sive process of "mastication”. Thus, the production of this texr 

is equally transformed in one anthropophagic process. 

In the work Autorretrato com Filhos it is possible to ob- 

serve that there are three planes on which the painting unfolds: 

the first of the (real) artist painting, the one where the artist 

is the painting's motif (6), and the one of the figure which is 

painted by the artist's character, the larrer a shadow (7). It is 

worth raising the following question: the name "self-portrair” 

is assigned to this painting because the artist —Gilda Vogt- is 

painting it or because the figure of rhe artist (painted in the 

painting) (6) is painting her self portrait, the one that turned 

into a shadow of her figure with the daughter on her lap (7)? 

Or could we say that what the figure of the artist chose to paint 

(L.e., her own shadow, the silhouerte of her figure) is a portrait 

of observation and, therefore, the artist painted (6), the char- 

acter, looks to the outside of the canvas, or what we see on can- 

vas, inside the painting, is actually the shadow the character's 

actual body representing the artist painted in the picture? We 

also observe that the figure on the canvas looks away to the 

left side in relation to the viewer, deviation thar seems to lead 

to an opening to the outside of the scene, leaving ir exposed to 

the viewer. 

There is a cut on the painting, marked out by the end of 

the canvas painted in blue (8), on the righe, which outlines the 

planes” disjuncrion of these two spheres of reality (the painting 

canvas and the images inside the canvas that do not belong to 

that plane, such as the image of the son Rafael on the right), 

which is maintained in another plane. This cut corresponds to 

an epistemological cut, once it points to the entrance to the 

plane of the fictional canvas over the real canvas, determining 

that this painting is rather a combination of planes and tem- 

poralities that do not correspond. Backgrounds and shadows do 

not correspond to reality. For example, the child's hand painted 

in red tones, on the right (9), has the same color of the open 

space that covers the bottom, berween his legs (10). There is 
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still an autonomy of the head's shadow of the boy's figure (11), 

which is projected on the fictional painting plane inside the 

canvas, disregarding not only the ficrional logic, bur also the 

planes that the painting, as a tool of representation, would have 

given itself. This head's shadow even mingles with char shadow 

on the painted canvas and with a small passageway formed by 

the edge of the canvas between the figure's shadow and the 

(shadow) painted. 

Therefore, by "painting her selÉ portrait painting,” the 

artist does it in a way thar the figure (which is Gilda's char- 

acter we see portrayed in this painting and who is painting) 

is strangely a shadow. This shadow causes transformation and 

generates the presence of another figure, like a doppelgânger, a 

double. The artist Tarsila do Amaral had already discovered 

and demonstrated the strength of this condensed strange- 

ness that a flat mass, like a shadow, is capable of causing and 

modifying our sense of looking, as in the paintings À Negra 

(1923) or Antropofagia (1929). Each figure condenses the total 

strength of the presence of its mass by also incorporating the 

mark of color intensity. 

There are other artifices that deny the reality portrayed 

in the painting, for example, the outlined shadow of the art- 

ist's figure, which is painted on the canvas we see inside the 

painting. (7) Even being strongly realistic, the painting that 

the figure is painting doesn't correspond to the verisimilitude, 

clearly visible by the artist's hair thar in the painting (paint 

ed inside the picture) appears tied up. There is even a con- 

tamination of the materiality of the painting being painted 

by the character (the fictional artist) and her figure, indicated 

by the brown color thar covers the underside of rhe "artist's 

arm” which gets close to the canvas (13). This color resembles 

the mestizo skin, which, flartened and plain on the canvas 

(the one painted ficrionally), acquires a symbolic strength re- 

inforced by the presence of rhe figure, as a kind of essential 

closeness that reinforces the sense of touch. 

This brown echer, which imitates a tanned brown skin, 

turns the artist into a creole character, as if the soul had grant- 

ed her such possibility and the picture allowed representing 

it thar way. The children also have the same color, with their 

tanned bodies. The youngest daughter has white skin, but one 

of her hands, painted in brown, berrayed this origin, although 

we see that under the brown there was a camouflage of the 

skin, just like on rhe girl's face, whose white skin surface seems 

more like a mask. The shadow of the painted child — in the 

picture — is also brown. We wonder if this brown shadow that 

clearly appears on the artist's arm and on the children's skin 

is a refex of what the artist chose to paint, which is herself 

(painting herself), through this shadow, or if the shadow is 

there to demonstrate an apparent correspondence between 
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“real” image and the portrait is a fake one, once the artist's 

left hand which paints should have been placed in front of the 

body, a signal that the artist is painting her image with her 

back turned — and not facing forward as it seems. 

The conclusion is thar the outline of the right arm (14), 

which appears as a line in pencil, is only a previous drawing 

done during the execution of the work. The figu re'sarm, inter- 

rupted on the wrist by the drawing, is another anthropophagic 

bias thar appears in the painting. The fact thar the artist paints 

her own picture with her back turned becomes evident be- 

cause, even though we see the outline of the right arm, we also 

see the painted shadow of the daughter's head in her lap (15). 

Here we observe another strange fact: the artist, who is shown 

as being left-handed in the painting, has her arm stuck in the 

shadow of the figure, turning these two images into two con- 

joined figures. It might be possible to consider that the figure 

in stain format was facing forward, but to do so, we would 

have to disregard the shadow of the figure in her lap. 

This contamination of brown transforms the artist into 

a woman made of clay, as a form emerging from the depths of 

the earth. It is not known if the pictorial mass that gives shape 

and outline to the shade invades her body and imbues the fea- 

ture of her face, hands and arms, or if what occurs is the op- 

posite. Actually, in presenting these mestizo traces the figure 

paints her self-portrair as a way to "portray” this doppelginger 

that largely determines the condition of the woman-artist in 

her double journey of caring for children and of home life 

and still producing art, as another being inhabiting the same 

body, divided by the work and the desire for the realizarion 

of an artistic production. This painting of Gilda Vogt finds 

matching in various traditions of the art history, such as in the 

Baroque painting. 

The Mexican Baroque, for example, incorporated the 

miscegenation through the image of the Virgen de Guada- 

lupe, with its dark color and the narrative of her apparition 

to an Indian— known as Juan Diego Cuauhtlatoatzin — from 

the Nahua tribe in Tepeyac, northwest of Mexico City. 

The apparition gives rise to the appearance of a “Creole con- 

sciousness, heart of the Mexican national identity"? The im- 

age of the virgin represents the transformation of European 

baroque into a neo-baroque — now mestizo — in Larin America 

through its indigenous influences. The asymmetry of the ba- 

roque meets equivalency at the confluence of race and its in- 

clusive potential, determining the consolidation of an aesther- 

  

2. Janice Theodoro, América Barroca: Tema e Variações (São Paulo: 
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ic capable of including native components. Thus the Creole 

virgin becomes an iconographic possibility for thinking about 

the values of cultural absorption in the field of domination 

and the inclusion of subaltern narratives, such as the one of 

the indigenous. 

The fact thar the artist has chosen to paint this creole he- 

ure with the clay color, especially highlighting a discrepancy 

berween the body representation and its projected shadow, al- 

lows us to think the inclusion ofthe Other through the mani- 

festation of a baroque possibility thar the masses loaded, dense 

and somewhat blurred with paint — of the painting — seem to 

demarcate all the time. The inclusion of the daughter's sketch 

in the cradle, at the bottom of the picture, and her image in 

the lap, already in a grown up stage, introduces a relationship 

of genealogical continuity in the painting. The painting itself 

is in charge of redefining a sense in which past and present 

exist simultaneously on ir. 

In another portrait from 1974 [p. 151), the artist is be- 

ing “painted” through a selfportrait and being observed by 

someone from off the canvas. Although this is the logic, im 

this particular painting from 1974 the artist's figure looks at 

this person who is outside, clearly indicating the presence of 

someone on this side of the painting, positioned more to the 

left. Just like many figures from self-portraits who look to the 

viewer, in this case, the figure looks at someone in particular, 

shown by the look deviating to the left, not to the center. One 

question that emerges is: to whom the artist in Autorretrato 

com Filhos is looking at while she is painting, once she is paint- 

ing her selÊportrair? It seems, then, thar she looks ar someone 

to answer to a call. However, at the same time, she seems to 

observe the motif which lies outside the canvas and that she 

herselfis portraying. 

There is, indeed, a coincidence berween this portrait and 

the calling to an attentive and instant view of readiness capable 

of responding to the multiple and divergent female roles that 

a female artist has to perform in order to balance and make 

choices every moment. This is a sort of improvisarion that one 

must practice. This is also about intentional deviations in arti- 

tude or actions, which take place as improvisations thar even- 

tualky become part of life in a constant performativity of the 

daily reality. Would this be a representation of the artist's look 

in a mirror while she paints? Or would it just be a sign that 

domestic tasks fill her in tribularions, distracting her from the 

task of painting? Or even, that this painting is measured by 

the overlapping of conflicting realities that confuse us enough 

until we can no longer distinguish the painted motif, the ma- 

terial reality of the painting and the “real” figure of the artist? 

À series of other evidences shows that the planes do not 

meet each other in this painting, marking a disjuncrion be- 

tween real and virtual space, in a way that the story told in the 

painting is essentially fictional, from the point of view of the 

portrait construction. On the other hand, this artwork of Gil- 

da resizes the specificity of painting on a new platform of veri- 

similitude investigation and, at the same time, reconsiders the 

prospect of a new way of articularing the pictorial space from 

the reorganization of experience through a transformation of 

the canvas into a reflective tool of things and objects existing 

in the world. This painting is specially characterized by the 

possibility of testing the limits ofthe painting as a possibility of 

realization of the portrait and its potential for representation. 

As with other genres of painting, as landscape and still 

life, for example, the portrait and its sub-genre (the self-por- 

trait) have become dererminant for the formation of the various 

orientations of the painting: the horizontaliry of the landscape, 

the horizontal rectangle of still life and che vertical rectangle 

of portrait. Such conventions are hardly subverted, although 

we can characterize this painting as having a little variation 

once the square is adopted as the work's format of execution. 

The square format offers the passibility to save space for the 

surroundings and reconsider the viewing in a more direct ap- 

proach within a context that imprints a clearer direction, for 

both the portrayed and the viewer. The self-portraits of the 

artist MP |, IH, and IH were also made in square formats. 

In 1984, Gilda Vogt painted another self portrait 

[Fig. 2], this time looking directly at the viewer who is hypo- 

thetically looking at the center of the canvas. Once again the 

shape is square, and the look of the figure shows a slighr devia- 

tion to the left, a recurring situation in her selfportraits. There 

is a certain distrust of the surroundings, which is expressed 

by the artist's gaze. The painting has an extremely thin and 

transparent layer of paint. In this painting, the artist appears 

alone, in a time she had moved to a new studio. The posture of 

the portrait seems to indicate certain distrust of the place. In 

a portrait painted by the artist in 1983 [Fig. 3], we also see her 

with one of the children in her arms, Marcelo, the youngest 

child, this time. Painted as a close-up portrait, a detail of the 

artist's hand while holding the child is shown. 

The painting Autorretrato com Filhos makes a significant 

contribution to the portrait genre and grants it the status of a 

painting whose relevance deserves to be taken into account. Its 

political aspect resides equally in the potential to include the 

domestic world, the affective relationships and the inclusive 

predisposition into a single painting, highlighting the sophisti- 

cated formal completion that the painting reaches in junction 

with its conceptual aspects. 
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Sem título | Untitled, 1968 

Colagem, quache e grafite sobre papel | Collage, gqouache and 
graphite on paper 
324x23,3 cm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 

Fotografia: VivaFoto - Fabio Del Re e Carlos Stein 

  

Sem titulo | Untitled, 1970 

Carvão e acrílica sobre papel | Charcoal and acrylic on paper 

32,6 x 23,6 cm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 

Fotografia: VivaFoto - Fabio Del Re e Carlos Stein 

  
Sem título | Untitled, 1971 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
64,7 x 64,7 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi



  

Sem título | Untitled, 1970 Sem título | Untitled, 1970 

Grafite, nanquim e acrílica sobre papel | Graphite, India ink and Colagem, Fotografia e nanquim sobre papel | Collage, photograph 
acrylic on paper and India ink on paper 

31,7 x 45 cm 23,2. x 30,5 cm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 

Fotografia: VivaFoto - Fabio Del Re e Carlos Stein Fotografia: VivaFoto - Fabio Del Re e Carlos Stein 

  

Sem título | Untitled, 1970 
Colagem, quache e grafite sobre papel | Collage, gouache and 
graphite on paper 

20,2 x 28 cem 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 

Fotografia: VivaFoto - Fabio Del Re e Carlos Stein 
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Auto-retrato, 1971 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120x100em 

Coleção | Collection Rafael Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi



  
Natureza Morta, 1971 

Acrilica sobre tela | Acrylic on canvas 
105 x 105 cm 

Acervo | Collection Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo [MAC USP) 

Fotografia: Juan Guerra 

1ál



  
Severina, 1971 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x120 em 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Felipe Bertarelli 
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Sem título | Untitled, 1971 
Acrílica e colagem sobre papel | Acrylic and collage on paper 
20x 49 cm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 
Fotografia: VivaFoto- Fabio Del Re e Carlos Stein 

Sem título | Untitled, 1971 
Colagem sobre papel | Collage on paper 
35,5 x 47,3 em 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 
Fotografia: VivaFoto - Fabio Del Re e Carlos Stein 
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Sem título | Untitled, 1971 

Acrílica e colagem sobre papel | Acrylic and collage on paper 
234x31 cm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoki (MARGS) 

Fotografia: VivaFoto - Fabio Del Re e Carlos Stein 

Sem título | Untitled, 1971 

Acrílica e colagem sobre papel | Acrylic and collage on paper 
24,9x 22,5 em 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoki (MARGS) 

Fotografia: VivaFoto - Fabio Del Re e Carlos Stein



  

Sem título | Untitled, 1971 

Lápis de carvão Wolff e guache sobre papel | Wolff's carbon pencil 
and gouache on paper 
32A4x474cm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 

Fotografia: VivaFoto - Fabio Del Re e Carlos Stein 
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Escola Brasil:, 1972 

Acrílica sobre tela [Acrylic on canvas 
180 x 299 cm 

Coleção Particular | Private Collection 
Fotografia: Felipe Bertarelli  



 



  
Monica e Namorado, 1972 
Óleo sobre tela | Oil on canvas 
100 x 100 cem 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 

Fotografia: Raul Holtz 

148



  
Sem título | Untitled, 1973 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
100 x 100 cm 

Coleção | Collection Marília e João Cartos Vogt 
Fotografia: Paulo Risi 
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Sem título | Untitled, 1974 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
119,5 x 90 em 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Felipe Bertarelh 
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Autorretrato, 1974 

Óleo sobre tela | Oil on canvas 
100 x 100 em 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 

Fotografia: Raul Holtz 
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Pombo no Lago, 1975 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 

130 x 130cm 

Acervo | Collection Pinacoteca do Estado de São Paulo 

Fotografia: Isabella Matheus



  
Sem título | Untitled, 1975 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120x90 em 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 

Fotografia: Felipe Bertarelli 
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Claudia, 1979 
Acrílica e grafite sobre tela | Acrylic and graphite on canvas 
100 x 100 cem 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS| 

Fotografia: Raul Holtz 
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Sem título | Untitled, 1984 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150x172ecm 
Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 
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Adonis, 1984 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 

139x229em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Felipe Bertarelli   
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Sem título | Untitled, 1984 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150x 150 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 
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Lago Marcelo, 1986 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
149,5 x 199,7 em 

Coleção | Collection Marilia e João Carlos Vogt 

Fotografia: Paulo Risi 
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L6D 

  
Sem título | Untitled, 1989 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120x 140 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi



  
Sem título | Untitled, 1990 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
144% 150 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Rafael tocando cello, 1990 

Acrílica sobre tela | Acrylicon canvas 
160 x 140 cm 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Armaldo Pappalardo



  
Sem título | Untitled, 1990 
Óleo sobre tela | Oil on canvas 
40x29,7x1,5cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Felipe Bertarelhi 
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L6á 

  
Sem título | Untitled, 1991 
Acrilica sobre tela | Acrylic on canvas 
160x 160 cm 

Coleção | Collection Marilia e João Carlos Vogt 
Fotografia: Paulo Risi



Sem título | Untitled, 1995 
Grafite sobre papel | Graphite on paper 
27 x 20,2 em 

Coleção | Coliection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

Sem título | Untitled, 1995 

Grafite sobre papel | Graphite on paper 
27x 20,2 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

  
Sem título | Untitled, 1995 
Grafite sobre papel | Graphite on paper 
27 x 20,2 em 

Coleção Particular | Private Collection 
Fotografia: Paulo Risi 

Sem título | Untitled, 1995 

Grafite sobre papel | Graphite on paper 
27x20,2 cm 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Paulo Risi 
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Sem título | Untitled, 1996 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 

141x 160,5 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi



  
Sandra, 1996 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
160x 140 em 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Felipe Bertarelli 
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Meu Irmão, 1997 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150x 150 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi



  
La Mêre Engloutie, 1997 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 

145x 150cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Sem título | Untitled, 1997 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 

180 x 151 cm 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Paulo Risi



  
Gentil do Orocongo, 1998 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
160 x 140 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Sem título | Untitled, 2000 
Acrílica sobre tela | Acrylicon canvas 
100 x 140 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Largo 13, 2000 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120 x 120 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

173



 
 

155 x 190 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
Sem título | Untitled, 2000 

I7á



  
Pescador de Antonina, 2000 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150 x 190 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 
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Sem título | Untitled, 2000 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
100 x 140 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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, 2000 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x 160 cm 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Mauro Chinen 
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Serra da Graciosa, 2000 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150 x 200 em 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Bob Toledo 
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Sem título | Untitled, 2000 
Acrilica sobre tela | Acrylic on canvas 
155x 190 em 

Coleção Particular | Private Collection 
Fotografia: Mauro Chinen 
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O menino e o caranguejo, 2000 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
159x 160 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Felipe Bertarelli 
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Sem título | Untitled, 2000 
Aquarela sobre papel |Watercolor on paper 
25,1 x 324 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

Sem titulo | Untitled, 2000 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
25,9% 35,9 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 
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  Sem título | Untitled, 2000 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
24,9 x 32,5 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

Sem título | Untitled, 2000 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
24,8x 32,5 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

Sem titulo | Untitled, 2001 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
25,1x324cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi



  
Sem titulo | Untitled, 2000 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x 190 em 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Mauro Chinen 
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Sem título | Untitled, 2001 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x 150 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi



  
Sem titulo | Untitled, 2001 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150 x 200 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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A filha, 2001 

Acrílica sobre tela |Acrylic on canvas 
131x 101 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi



  
Sem titulo | Untitled, 2001 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150x 180 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Sem título | Untitled, 2001 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x130 cm 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Paulo Risi



  
Limpador de vidro, 2001 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120x 140 cm 

Coleção Particular | Private Collection 
Fotografia: Felipe Bertarelli 
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Limpador de peixe, 2001 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130 x 170 em 

Acervo | Collection Centro Cultural São Paulo (CCSP) / Acervo Municipal de São Paulo 

Fotografia: Bob Toledo



  
Caronte, 2001 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x170em 

Coleção Particular | Private Collection 
Fotografia: Bob Toledo 
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Vidigal, 2002 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
148% 199 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Luzia, 2003 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120 x 100 x 4,5 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Sem título | Untitled, 2002 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150x110cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi



  
Sem título | Untitled, 2002 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x170 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paubo Risi 
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Sem título | Untitled, 2002 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
25x324 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

Sem título | Untitled, 2004 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
25x35 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

  
Pintor, 2003 

Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
25x33 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

Sem titulo | Untitled, 2004 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
24,9x35 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi



  
Sem título | Untitled, 2003 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
100 x 120 em 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 

Fotografia: Paulo Risi 
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Sem título | Untitled, 2003 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 

100 x 130,3 x 3 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi



  

Sem título | Untitled, 2003 
Sanguinea sobre papel | Sanguine on paper 
27x20,4 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

Sem titulo | Untitled, 2003 
Sanguinea sobre papel | Sanguine on paper 
27x 204 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

Luzia, 2003 
Sanguinea sobre papel | Sanguine on paper 
27x20,3 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi   
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Sem título | Untitled, 2003 
Sanguinea sobre papel | Sanguine on paper 
47,1x32,3 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

Sem título | Untitled, 2003 
Sanguinea sobre papel | Sanguine on paper 
20,4x27 cem 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 

Fotografia: Paulo Risi 

Sem título | Untitled, 2003 

Sanguinea sobre papel | Sanguine on paper 
204x27 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Rksi



Sem título | Untitled, 2003 

Sanguinea sobre papel | Sanguine on paper 
27x20,4cm 

Coleção | Coliection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

Sem título | Untitled, 2003 
Sanguínea sobre papel | Sanguine on paper 
27x20,4 cm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 

Malagoli (MARGS) 
Fotografia: Paulo Risi 

  
  

  

  
Sem título | Untitled, 2003 

Sanguinea sobre papel | Sanguine on paper 
27 x 20,4 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

Leblon, 2003 

Sanguinea sobre papel | Sanguine on paper 
27 x20,4 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Sem título | Untitled, 2004 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150x110em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi



  

  
Sem título | Untitled, 2004 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x170em 

Acervo | Collection Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) 

Fotografia: Paulo Risi 
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Sem título | Untitled, 2004 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120 x 160 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi



  
Sem titulo | Untitled, 2004 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130 x 170em 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Paulo Risi 
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Sem título | Untitled, 2004 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 

25x35 cem 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

Sem título | Untitled, 2004 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 

24,8x35,1 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

Sem título | Untitled, 2004 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 

25x35 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi  



Sem título | Untitled, 2005 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
24,1x33 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

Sem título | Untitled, 2005 
Aquarela sobre papel |Watercolor on paper 
24,1x33 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

  
Sem título | Untitled, 2005 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
24,1x33cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

Sem título | Untitled, 2005 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
24,1x33 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 
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Ibereia, 2005 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150x186em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi



  
Sem título | Untitled, 2005 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x 170ecm 

Coleção | Collection José Antonio e Hieldis Martins 

Fotografia: Paulo Risi 
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Sem título | Untitled, 2005 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 

140 x 190 em 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Paulo Risi



  
Auto-retrato MP I, 2005 

Acrílica sobre tela 

120 x 120 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

  Acrylic on canvas 

21



  
Auto-retrato MP II, 2005 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120 x 140 cm 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Paulo Risi 
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Auto-retrato MP III, 2005 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120 x 120 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Sem título | Untitled, 2005 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x 170 em 
Acervo | Collection Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) 

Fotografia: Paulo Risi



  
Sem título | Untitled, 2005 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130 x 170cm 
Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Sem título | Untitled, 2005 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
140x 100 em 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 

Fotografia: Paulo Risi



  
Sem título | Untitled, 2006 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
140x 120 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Samuraya, 2006 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 

160x 120 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Aleijadinho, Claudia, 2007 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
170x 130em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Rachel, 2007 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
140 x 120 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi



  
Mona, 2007 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 

190 x 140 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia 
Rosa 

Fotografia: Paulo Risi



  
Ciça, 2007 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
140 x 120 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi



  
Cida, 2007 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150x 130 em 

Coleção | Collection Vogi Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Rési 
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Sem título | Untitled, 2007 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150x 130 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi



  
Sem título | Untitled, 2007 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
190 x 140 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 
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Mineira, 2007 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
140x 120 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi



  
Sem título | Untitled, 2007 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
140 x 120 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 
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Sabiá, 2008 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
130x 130 em 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Paulo Risi



  
Mariana e Monica, 2008 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
140 x 190 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Sem título [Untitled, 2008 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
170x 130 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi



  
Modista, 2009 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120x 100 cm 

Coleção Particular | Private Collection 
Fotografia: Paulo Risi
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Sem título | Untitled, 2009 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120 x 160 cm 

Colação | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Felipe Bertarelli



  
Sem título | Untitled, 2009 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120 x 100 cm 
Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 
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Sem título | Untitled, 2011 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
119,5 x 100 cm 
Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 
Fotografia: VivaFoto « Fabio Del Re e Carlos Stein 
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Acrílica sobre tela | Acrylicon canvas 
120x 100 cm 

Coleção Particular | Private Collection 

Sem título | Untitled, 2011 

Fotografia: Felipe Bertarelli 
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Retrato psicológico, 2012 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
119,5 x 159,5 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Felipe Bertarelh



  
Sem título | Untitled, 2012 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 

140x 189% 4 em 

Coleção | Collection José Antonio e | and Hieldis Martins 

Fotografia: Felipe Bertarelli 
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Sem título | Untitled, 2012 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120 x 160,5 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Felipe Bertarelli



 
 

Sem título | Untitled, 2013 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120x 120 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Felipe Bertarelh 
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Sem título | Untitled, 2013 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120x 100 cm 
Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Felipe Bertarelhi



  
Sem título | Untitled, 2013 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
150x 150x3 em 

Coleção Particular | Private Collection 

Fotografia: Felipe Bertarelhi 
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Sem título | Untitled, 2013 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
120x100cm



  
Sem título |Untitled, 2013 

Acrilica sobre tela | Acrylicon canvas 
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bronze de sua autoria | Gilda Vogt in her house garden 
next to one of her bronze sculptures. 
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Uma CoOnvERSA Com GILDA VOGT 

O ateliê de Gilda Vogt fica na parte de trás de sua casa. 

Passa-se por dentro da casa e por um jardim para al- 

cançá-lo. A iluminação natural ajuda a ver os trabalhos 

e confere ao lugar um caráter aberto, uma comunicação 

permanente com o exterior [Fig. 1]. Nesse espaço, ao mes- 

mo tempo isolado e aberto, o que se vê é um trabalho 

continuo. Além da produção de novos quadros, desenhos 

e aquarelas, no ateliê de Gilda presenciamos um grande 

esforço de catalogação e conservação. Em meio a tudo 

isso, observa-se também a formação de configurações, de 

grupos de obras que se aproximam e se distanciam em um 

movimento que busca tornar visível os diversos sentidos 

de sua produção de mais de 40 anos. Em uma das paredes, 

fica um grande mural que contém fotos impressas de algu- 

mas das obras [Fig. 2). O lugar que cada uma delas ocupa 

nesse grande diagrama é provisório, mas há ali uma busca 

por linhas de pesquisa que permitam leituras do trabalho 

em muitas direções. 

  

1.0 estúdio da artista, com algumas de suas pinturas à vista. Fotografia: Felipe 
Bertarelli | The artist's studio with some of her paintings in sight. 
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2. O estúdio, visto por outro ângulo, com os murais com imagens de obras 
organizadas pela artista. Fotografia: Felipe Bertarelli | The studio, seen from 
another angle, with the murals of images of artworks organised by the artist. 

A conversa que tivemos, no fim do ano de 2013, 

deu-se nesse ambiente, diante do mural e de algumas 

obras que estavam à vista, descobertas. Assim como o dia- 

grama diante do qual nos postamos aponta para várias di- 

reções, também é dificil alinhar as pontas da conversa. Os 

temas vêm, colocam-se, são esquecidos e depois retornam 

por outro caminho. A conversa com a artista é repleta de 

cortes abruptos e indefinições. Mas também repleta de re- 

ferências, citações e formulações densas. Passa-se com na- 

turalidade da história da arte para a filosofia, da técnica da 

aquarela à vida doméstica, em discurso bastante peculiar 

em que os temas propostos são tangenciados e, às vezes, 

até mesmo desviados. Há, na artista, uma desconfiança so- 

bre a capacidade de o discurso dar conta da experiência do 

trabalho e, mais além, da própria vida. À filosofia, campo 

a que ela recorre muitas vezes em sua fala, aparece nesse 

contexto como discurso que, consciente de sua própria li- 

mitação, consegue enunciar algo sobre o mundo. 

 



Os trabalhos figurativos, retratos e paisagens podem, 

à primeira vista, fazer supor que Gilda seja herdeira de 

um problema artístico clássico: “como representar a reali- 

dade”. Não nos enganemos, porém. À ideia de realidade 

como algo estanque, preciso e limitado não serve para a 

artista. Para Gilda, a noção de experiência é soberana. Por 

meio de um mergulho na experiência do mundo, deixan- 

do para trás as ideias de ordem, sentido e tempo linear, 

bem como questionando o pressuposto da integridade dos 

corpos, é que chegamos ao trabalho. Ele se propõe, so- 

bretudo, a olhar o mundo novamente com olhos de uma 

criança que se impressiona com a cabeça de uma javalina 

morta, que beija um peixe, que observa as galinhas. Mas 

não há aí nenhuma nostalgia bucólica, nenhuma idealiza- 

ção da natureza. 

Um pouco como o ovo de Clarice Lispector (1925- 

1977), que serve de disparador para reflexões diversas, sem 

nunca deixar de ser o foco central em seu conto “O Ovo 

ea Galinha”!, aquilo que aparece nos trabalhos de Gilda 

são disparadores de grandes digressões. Pode-se dizer que, 

quando está pintando, as coisas e pessoas estão e não es- 

tão diante dela. Como exterioridade plena, seus referentes 

nunca são capturados pelo gesto artístico. O que vemos é 

uma tentativa de aproximação deles que, mesmo quando 

partido o ovo, mesmo quando temos acesso a seu con- 

teúdo interior, ele ainda permanece incompreensível. A 

comparação com Clarice vem à mente com a observação 

de Gilda: “Hoje em dia eu me identifico com a galinha 

choca. À galinha está choca, ela não sai do ninho. Não 

vai nascer nada, mas ela está lá esperando. Eu acho que 

já passaram os vinte e um dias e ela não sai desse estado”. 

  

1. LISPECTOR, Clarice. Felicidade Clandestina. Rio de Janeiro: Roc- 

co, 1998. 

THAIS RIVITTI: Estou vendo aqui, no seu mural, uma 

série de trabalhos [Fig. 3]. Você pode explicar a disposi- 

ção deles? 

GILDA VOGT: À primeira questão é que ele acabou não 

ficando lincar, da esquerda para direita, ficou mais de 

cima para baixo. Na verdade, ele permite várias relações, 

agrupamentos marginais. Se você me perguntar as datas 

das obras, eu não sei nenhuma. Eu faço à minha moda, à 

moda antiga. Para mim, o negócio funciona no A4 [as có- 

pias dos trabalhos, independentemente do tamanho real 

deles, são sempre feitas em A4 quando vão para o mural). 

Então, vai o Aá para cá, para lá, em pé (retrato) e deitado 

(paisagem), e eu vou fazendo assim. E aí o negócio entra 

numa mutação interminável. Mas, ao mesmo tempo, vai 

dando uma apurada. Às vezes eu penso: “Puxa, que chato 

isso aí...” porque eu estou forçando a barra dos tópicos 

[que classificariam o trabalho]: e eles são mutantes. 

  

3. Painel no estúdio da artista, com imagens de obras impressas em papel ta- 
manho A4. Fotografia: Felipe Bertarelli | Mural in the artist's studio, with images 
of artworks printed on Ad sized paper. 

TR: Você quer dizer que um mesmo trabalho pode estar 

em vários grupos? 

GV: Às vezes sim. Por exemplo, tem um autorretrato de 

1971 que aparece no mural junto com outro trabalho, 

bem mais recente. Se você vir a postura da perna da pes- 

soa, da mulher, ela meio desmontada, é a mesma pose do 

trabalho de 1971. E aquele ali é uma xilogravura que tem 

uma alface d'água no aquário (no meu estúdio, lá na Bri- 

gadeiro Luís Antônio, tinha um aquário), se olhar bem, 

a pincelada e a cavoucada na madeira são idênticas. Uma 

coisa esquisita, um fazer parecido em técnicas diferentes. 
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Tem pinturas que eu faço como desenho, tem pinturas 

que eu faço mais moles, como as xilos... 

Mas, paralelamente a essas mutações, depois de montar 

esse painel, me dei conta de uma dicotomia, de dois lados 

da minha produção: um muito delicado e outro muito 

forte. Assuntos como a morte e outras coisas graves, com 

uns coloridos fortes, de um lado, e esse aspecto de aquare- 

la, de sonho, de delicadeza, do outro. 

TR: Tentando abordar de uma vez os trabalhos, eu di- 

ria que o que mais me chama a atenção, olhando para o 

painel, é esse conjunto central de retratos de mulheres. É 

uma série? 

GV: Eu os enxergo como uma série sim, acho que eles 

precisam ficar juntos. São retratos, mas o retrato, para 

mim, não é apenas retratar outra pessoa. É também um 

autorretrato, de certa forma. Eu acho que eu fiz essas cinco 

mulheres aí, por exemplo, também como uma maneira 

pra me fazer ver de novo. Eu sempre tive essas tentativas 

de autorretrato. Exagerados. Sérios. 

TR: Sim, mas, embora também sejam você, quem são elas? 

GV: Uma delas é a mulher que trabalhou na nossa casa 

a vida toda. É como se o retrato tivesse ela, a filha dela 

e a irmã dela. Coloquei três mulheres no quadro, depois 

fiquei mexendo e viraram uma. Um pouco como as figu- 

ras de [Francis] Bacon (1909-1992)2. E como a leitura de 

  

2. Em entrevista ao crítico de arte inglês David Sylvester (1924 -2001), 

Francis Bacon responde à pergunta “Por que, normalmente, você pinta 

apenas uma única figura no quadro?” da seguinte forma: “Eu tenho 

a impressão de que, no momento em que se passa a jogar com várias 

figuras, cria-se imediatamente uma faceta novelística, com as figuras 

estabelecendo uma relação entre elas. Isso imediatamente constrói uma 

narração. Eu sempre espero poder pintar várias hguras sem esse lado 

narrativo” tp. 63). Ainda falando sobre os retratos, ele afirma: “A [mi- 

nha] obsessão é justamente essa: como posso fazer essa coisa com o 

máximo de semelhança da maneira mais irracional possível? Que não 

se traté somente de reconstituir a aparência da imagem, mas de re- 

constituir todas as áreas de sentimentos por ela inspirados” (p. 26) e 

mais adiante: “Sempre espero poder deformar as pessoas no sentido 

da aparência delas. Não me é possível pintá-las literalmente” tp. 144), 

SYLVESTER, David. Entrevistas Com Francis Bacon. São Paulo: Cosac 

Naify, 2007. 
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Bacon no livro de [Gilles] Deleuze (1925-1995) Lógica da 

Sensação 2. O que me interessou aqui foi uma mistura de 

etnias. Ela é uma brasileira que tem traços indígenas, ne- 

gros e olhos verdes (uma herança europeia). Quando digo 

que pintei três mulheres nessa figura, tem a ver com isso € 

também com a passagem do tempo, pois a figura contém a 

mesma pessoa mais nova e mais velha. De certa forma, ela 

condensa a experiência do envelhecimento. Considero o 

rosto meio dramático, não é aquele Brasil bonito, o clichê 

da brasileira. 

A outra figura é a Mona, uma moça que foi assistente 

e trabalhou no nosso arquivo de imagens. Ela é artista, 

trabalha com vídeo. À terceira é uma colega minha do 

coral. Eu chamo esse trabalho de Aleijadinho, porque ela 

é mineira e tem a cara das esculturas do Aleijadinho, uma 

cara toda rebuscadinha. Esse daí foi uma terceira tenta- 

tiva. Fiz outros que deram errado. Ele ficou um retrato 

enviesado que eu gosto, tem a ver novamente com o de- 

formado do barroco. 

TR: Esses três, que você chama de “gigantas”, são retratos 

bem próximos dos rostos dessas mulheres. 

GV: Eu encontrei esse assunto da ampliação do rosto bem 

claro no livro do Deleuze sobre cinema, especificamente 

quando ele fala do [Ingmar] Bergman (1918-2007). Ele 

falava que, quando o cineasta põe o rosto em primeiro 

  

3. DELEUZE, Gilles. Francis Bacon: Lógica da Sensação. Rio de Janei- 

ro: Jorge Zahar Editora, 2007. Nesse livro, Deleuze analisa a obra do 

pintor irlandês defendendo seu trabalho como uma fguração não figu- 
rativa, distante do paradigma da representação, próximo ao conceito 

deleuzeano de “lógica dos sentidos”. 

 



plano, você mergulha: falta um limite e você entra num 

outro plano. Você não está olhando mais a pessoa. Você 

passa pela pessoa.“ 

TR: Todas elas têm esse olhar um pouco vazio, elas não en- 

frentam a pintora, mas parecem estar olhando para o hori- 

zonte a perder de vista. 

GV: Estava lendo a biografia da [fotógrafa] Diane Arbus 

(1923-1971). Ela conta que [o fotógrafo] August Sander 

(1876-1974), cuja obra ela estudou, procurava que as pes- 

soas ficassem com um olhar completamente neutro para 

que você, quando estivesse olhando para o retrato, conse- 

guisse fazer essa coisa “bergmaniana” ou “deleuziana” de 

olhar é. Projetar o que você está sentindo. A Diane Arbus 

  

4. Nesse sentido, ao analisar o filme Persona (1966), de Bergman, De- 

leuze afirma: “Em Persona é inútil se perguntar sé são duas pessoas que 

se pareciam antes, OU que passam a se parecer, ou, ao contrário, uma 

única pessoa que se duplica. Não é nada disso. O primeiro plano ape- 

nas impeliu o rosto até essas regiões onde o princípio de individuação 
deixa de reinar. Eles não se confundem porque se parecem, mas porque 

perderam a individuação, bem como a socialização e a comunicação. 

É a operação do primeiro plano. O primeiro plano não duplica um 

indivíduo, assim como não reúne dois individuos — ele suspende a indi- 

viduação. Então, o rosto único é devastado une uma parte de um a uma 

parte de outro. À esta altura, ele não reflete nem ressente mais nada, 

apenas experimenta um medo surdo. Ele absorve dois seres e os absor- 
ve no vazio. E no vazio elé é o próprio fotograma que queima, tendo 

o Medo por único afeto: o primeiro plano-rosto é ao mesmo tempo 
a face (face) e seu apagar (effacement)”. Em nota da edição brasileira, 

a tradutora Stella Senra comenta sobre essa passagem: “Deleuze joga 

aqui com os termos face (face, rosto) é effacement (apagar, desmanchar, 

desfazer). À tradução de effacer, effacement por apagar, apagamento ou 
o apagar-se não conserva o mesmo poder de sugestão do francês, que 

permite ao autor invocar, através do termo effacement, a privação do 
rosto (face). Note-se que, em seu Logique de da Sensation, Deleuze tra- 

balha detalhadamente esse desaparecimento do rosto ou do corpo nos 

quadros de Francis Bacon, como se ambos tivessem sido, “apagados”; 
nesse caso, entretanto, o autor não se fixa num termo para designar a 

operação: o sorriso desses personagens terá “a função de assegurar o 

desaparecimento do corpo; ou o rosto pode se desfazer em proveito de 

um sorriso, “como sob um ácido que consome o corpo”; ou o corpo 
pode “apagar” ou o rosto se dissipar em proveito de certas coordenadas 

espaciais que preservam o sorriso tgrifos meus)”. DELEUZE, Gilles. 

Cinema 1: À Imagem-Movimento. São Paulo: Brasiliense, 1985. p.129. 

5. “Todos os retratos [de Sander] são diretos e confrontam, mas nunca 

amedrontam [os retratados). Ele não queria fazer ninguém aparecer 

mal. “O retrato é seu espelho, ele dizia. Ele é você. Então, as pessoas 
que posavam para Sander olhavam para ele sem expressão é devolviam 

a ele o sentido de autorreflexão que ele queria, Diane foi lembrada 

por Sander de que a câmera tinha uma capacidade infinita de revelar”. 

BOSWORTH, Patricia. Diane Arbus: À Biography. Nova York: Open 

Road, 1984. p.128. (tradução da autora). 

ainda fala uma coisa linda, fala do infinito mistério sedutor 

do olhar (endlessly seductive puzzle of sight). Essa é a questão. 

TR: E você procurou essa espécie de neutralidade? Porque, 

para mim, embora distantes, são olhares expressivos, são de 

uma tristeza, de uma melancolia... 

GV: Sim. A questão da melancolia existe. Você pode ficar 
nesse lugar [da melancolia] sem saber o que vai acontecer, 

o que vai fazer, é uma aflição. As questões embutidas aí são 

várias. Tem a feiura, a loucura, a opressão, deslocamentos 

psicológicos, alienação, entre outras. 

Teve uma moça que esteve aqui posando para mim que 

ficou doente. Fui visitá-la e descobri que ela estava passan- 

do por muitos outros problemas. Era uma pessoa educada, 

delicada, linda e frágil emocionalmente. Aquilo me deu 

muita aflição porque, sem querer, eu constatei que talvez 

ela precisasse de ajuda. Eu fiquei envolvida, essas questões 

sempre me comovem. Eu não escolho pessoas assim. Mas a 

proximidade da relação que eu crio com elas me leva a des- 

cobrir essas encrencas que estão na vida de todo mundo. 

Há uma relação muito próxima com essas pessoas, há con- 

versas que eu tenho que guardar, que ficam restritas àquele 

momento. “Cuidar com o olhar”, é um pouco isso que eu 

faço. Respeitar a pessoa é olhar, guardar. É por isso que há 

uma série de seguranças e vigias também no meu trabalho. 

TR: Então esses retratos foram posados? Você convidou as 

pessoas pra virem ou foi até o lugar delas? 

GV: Elas vieram aqui e ficaram na minha frente. Mas nem 

sempre é assim. Há retratos que faço apenas com a lem- 

brança, com a memória visual. E tem trabalhos que sur- 

gem a partir de fotos de jornais, por exemplo. Há casos 

em que inverto a situação e acabo me convidando para ir 

à casa da pessoa. É uma invasão, tem sempre um constran- 

gimento. Eu crio esse constrangimento pra mim mesma. 

Tem a ver com criar uma intimidade que talvez não exista. 

Eu invento um artifício para criar uma intimidade e algu- 

mas pessoas resistem a isso, o que é compreensível. 

  

6. Convém ressaltar que as palavras “olhar” e “guardar” mantêm entte 

si certa afinidade. O verbo olhar é muitas vezes usado como prestar 

atenção ou mesmo cuidar (por exemplo, na frase: Vou pedir para ela 
olhar meu filho hoje à tarde) é o verbo guardar tem, em sua origem, o 

sentido de “colocar os olhos sobre algo”. 
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TR: Por que o retrato interessa tanto a você? 

GV: Quando estou fazendo esses retratos, não estou ven- 

do o que eu estou fazendo. Isso acontece muito. Eu não 

sei se herdei isso de um exercício do começo da minha 

experiência no qual eu tinha que cobrir a mão e ficar com 

o olhar encostando, aprofundando, entrando nas pessoas. 

Quando estou trabalhando, uma das questões que vêm 

é: “O que eu vou fazer?”. É quase como se eu fizesse em 

meio a essa dúvida. Eu faço o trabalho para impregná-lo 

de questões. Ele acaba soltando pra mim o que é depois. 

TR: Você escolhe pintar mulheres? 

GV: É mais fácil, porque tem uma questão sexual. É mais 

fácil trazer uma mulher aqui ou ir à casa de uma mulher 

para pintá-la do que pedir para um homem “Posso fazer 

um retrato seu?”. Não é tão simples assim. Tem gente que 

tem medo de posar, tem gente que simplesmente não 

quer. Os homens, comigo, são, em geral, mais resisten- 

tes. Novamente me lembro de Diane Arbus, que falava de 

como a cabeça dela foi se formando conforme ela recebia 

olhares das pessoas com as quais convivia. Ela fala do as- 

censorista com quem ela convivia quando era menina: ela 

entrava no elevador e se sentia presa. Isso acontece com 

a mulher principalmente. 

TR: Nessc sentido, você acredita que é possível ter uma 

leitura mais social do seu trabalho? Como se ele falasse de 

uma condição feminina? 

GV: Alguns trabalhos tocam nesse tema. À poltrona que 

aparece neste quadro era a do [Carlos] Fajardo (1941) na 

Escola Brasil:. Eu coloquei a modelo que trabalhava lá na 

poltrona dele. Terminei o quadro em casa e acabei transfe- 

rindo as figuras para esse ambiente. A modelo, na minha 

casa, Tornou-se um pouco eu mesma. Essas posições sem- 

  

7. A biógrafa Patricia Bosworth transcreve o relato de Diane em que 

ela conta que se lembrava do ascensorista “que se tornou uma pista 
peculiar daquilo [gue de fato aconteceu na vida real). Ele costumava 

parar entre os andares e Hertar bastante comigo e eu olhava para ele 

de um jeito... Ele era bastante lascivo, quer dizer, ele nunca fez nada 

errado, mas ele fazia com que eu mé sentisse presa, com que eu me 

sentisse alerta; [quando você está crescendo] você opera com pequenas 

dicas como essas, pois são tudo o que você tem para seguir em frente 

e, em certo sentido, você constrói o mundo a partir desses terríveis pe- 

daços minimos de evidência”, BOSWORTH, Parricia, Diane Arbus: A 

Biograpty. Nova York: Open Road, 1984. p.222. (tradução da autora). 
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pre são intercambiáveis ou trocadas. De maneira indireta, 

o trabalho fala da minha condição [feminina]: eu às ve- 

zes era a modelo, outras eu pintava modelos, as modelos 

eram, geralmente, mulheres, ou então filhos de mulheres, 

que posavam de cueca para nós, como nessa aquarela. Tem 

uma questão feminina sexual dificil de lidar aí. 

E a questão social de que falou está sempre no trabalho. 

Às personagens que eu pinto são a sociedade em que eu 

vivo. Tem a minha colega, minha amiga, a empregada, a 

vizinha, a filha da vizinha, há uma sociedade aqui. Tem 

também retratos de pessoas da minha família, mas, hoje 

em dia, estou mais voltada para fora da família. E tem as 

oficinas que a gente faz... As aulas, que eu sempre dei, 

revelam um lado maternal, que eu nunca escondi, até de- 

fendo. Eu comparo com a família dos índios, nas quais 

os filhos aprendem trabalhando junto, fazendo junto. Há 

um grupo de pinturas minhas que são mães e filhas. É 

curiosa essa ênfase ao lado feminino no meu trabalho. 

Tem um período da minha vida que eu chamaria assim: 

A Minha Vida Com Picasso,8 o título do livro da Françoise 

Gilot (risos). 

TR: Você está falando da relação com o seu marido, o 

Dudi Maia Rosa (1946), que também é artista? 

GV: Não sei, o Dudi é mais “matisscano” do que “picas- 

siano”. É um homem bem feminino. Acho que o meu pai 

é mais “picassiano”. Falei em 4 Minha Vida Com Picasso 

porque é um livro da minha geração. Eu acho que, na 

minha cabeça, queria casar com um artista e ser como a 

Françoise Gilot. Mas, quando mudei para São Paulo e, 

depois, quando casei com o Dudi, entrei em um mundo 

novo. Ganhei um pouco essa herança italiana da família 

dele. Minha sogra, Renée, era artista e foi minha colega 

na escola de experimentação do Frederico Nasser (1945). 

No filme Julieta dos Espíritos (1965), de [Federico] Fellini 

(1920-1993), tem uma personagem que carrega muitas 

coisas dentro dela: suas inibições, uma carga familiar e 

emocional... Eu me vejo nessa personagem que sofre com 

um machismo que atrapalha. 

  

8. GILOT, Françoise; LAKE, Carlton. A Minha Vida Com Picasso, Lis- 

boa: Editora Europa-América, 1965. 

 



TR: As referências ao cinema e à filosofia são constantes 

em sua fala. Há um fluxo constante de lembranças de fil- 

mes, de textos que você leu, de memórias... 

GV: Isso tem a ver com ficar sozinha, pensando. Para a 

cronologia deste livro, fui localizar quando é que cu fiquei 

ligada em filosofia. Porque, na Escola Brasil:, não se falava 

nisso. E, quando eu li o livro do [Maurice] Merleau-Pon- 

ty (1908-1961), O Visível e o Invisível ?, fiquei encantada 

com um assunto que me era muito familiar, visto pelo 

lado filosófico. E percebi depois que as aulas que tive na 

Escola Brasil: com o Frederico Nasser, me ajudaram a en- 

tender melhor a filosofia. Se eu não fosse uma desenhista 

observadora ou, como se diz, uma “artista visual”, teria 

mais dificuldade. Os filósofos têm sempre esse trabalho de 

conceituar as coisas. Já os artistas têm o trabalho de conse- 

guir fazer uma coisa nova, têm essa vocação. Mas eles têm 

uma incerteza total o tempo todo. Acho que eu também 

vivenciei bastante essa incerteza, uma fragilidade, talvez, 

de ter que fazer tudo e não conseguir. A filosofia trata 

desse assunto, desses abismos, desses lugares, então eu me 

sinto, pelo menos, acompanhada, o que me deixa bem 

contente. Eu fico impressionada em como o Deleuze des- 

creve cada filme, com total sabedoria, só fala do essencial 

de cada filme, aborda até mesmo as questões mais visuais. 

Eu tenho grande admiração pelos filósofos que têm a ha- 

bilidade de colocar em palavras certas impressões. Outro 

dia, eu estava lendo o filósofo italiano [Giorgio] Agamben 

(1942) falando sobre a inspiração no livro Ninjas !º. Ele 

fala do momento da inspiração como um pensamento for- 

mulado que tem a ver com imagens. Porque as imagens 

já têm uma ligação com a imaginação e já carregam uma 

noção de mobilidade: as imagens são móveis. Por isso, tal- 

vez, tenha tanto cinema na História da Arte hoje. Mas 

parece que, no olhar da gente, na memória, a gente tem 

Hashes variados, você está olhando uma coisa, mas tem 

outra em mente, e é tão parecido com desenho isso! Um 

emaranhado de traços, a tentativa de unir numa figura. Eu 

fico olhando para alguns dos meus trabalhos, eles têm algo 

mole, em movimento. 

Isso também me lembra outro filósofo (e matemáti- 

co), [Gottfried Wilhelm] Leibniz (1646-1716). 

  

9. MERLEAU-PONTY, Maurice. O Visível e o Favisivel. São Paulo: 

Editora Perspectiva. 1971. 

10. AGAMBEN, Giorgio. Ninfas. São Paulo: Hedra, 2012. 

No livro 4 Dobra: Leibniz e o Barroco !!, Deleuze fala nas 

“dobras”, que têm a ver com sensações, são “cavernas den- 

tro de cavernas”. Então tem uma coisa bem psicológica aí. 

Pensando nessas sensações, elas ficam no desenho quando 

eu estou pintando uma pessoa. É claro que tem uma carga 

de emoção que eu fico traduzindo para o que eu estou 

pintando. A pessoa está na minha frente, eu estou preocu- 

pada com ela, mais preocupada com a pessoa do que com 

meu trabalho, às vezes. Tem muitas coisas acontecendo 

junto. Quando eu desenho, desenho a forma das pessoas, 

mas, ao mesmo tempo, é como se desenhasse mais coisas 

envolvidas na cena, é como se eu desenhasse as entranhas. 

Eu estou vendo o que está fora — que é a forma —, mas fico 

mexendo, mexendo, escolhendo o que desenhar... Certas 

coisas fazem mais sentido de onde eu estou enxergando. 

Não é um transe, eu preciso da pessoa ali na minha frente. 

Mas parece um transe, pois algo se passa dentro de mim, 

é uma coisa sentida. Isso é parecido com os fotógrafos: 

olhar para a pessoa que está na minha frente, no presente, 

mas vem a memória junto, sempre carregamos a memória, 

esses planos que vão aparecendo na hora em que estou 

fazendo o trabalho. E isso fica visível quando, aqui no dia- 

grama, vemos que há fortes relações entre um trabalho 

que eu fiz em 1979 e outro de 2004, por exemplo. 

TR: O papel da memória nos seus trabalhos: esse seria ou- 

tro tema para falarmos. 

GV: O meu pai forografava bastante, tirava fotos minhas. 

Eu via as fotos e aí acontece esse fenômeno da memória: 

você tem mais memória da fotografia. 

TR: Do que do momento. 

GV: Pois é. Isso é do [filósofo e crítico literário] Roland 

Barthes (1915-1980)... A minha vida virou aquela foto- 

grafia [Fig. 4] em que eu estava sentada na mesma posição 

da escultura [Fig. 5] que ficava na casa dos meus avós. Essa 

se tornou a minha postura. Esquisito, não? Uma escultura, 

que foi fotografada, virou uma imagem e ficou dentro de 

mim. Outro dia, minha irmã mandou uma foto da minha 

neta na praia... Nessa mesma postura! Minha irmã disse: 

“Olha como lembra você”. Uma coisa assim, familiar... 

  

11. DELEUZE, Gilles. A Dobra: Leibniz e o Barroco. Campinas: Papi- 

rus Editora, 2009, 
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Claro que isso explicita bem essa minha formação muito 

visual. Algo que diz respeito ao modo como eu fui forma- 

da. Fico tentando explicar, mas há algo misterioso aí. 

  

da 

4. Gilda fotografada na praia, por seu pai, João Carlos Vogt, no início da década 
de 1960. Reprodução: Fernanda Fink | Gilda photographed at the beach, by her 
father, João Carlos Vogt, at the beginning of the 1960s. 

  

5. Gilda posa ao lado de escultura na casa de seus avós em Petrópolis, Rio de 
Janeiro, em 1962. Reprodução: Fernanda Fink | Gilda poses beside an sculpture 
at her grandparents' house in Petrópolis, Rio de Janeiro, in 1962. Photograph: 

João Carlós Vogt. 

TR: Uma memória visual que vem para o seu corpo, que é 

atualizada todos os dias... 

GV: Ela vem para o corpo e para a cabeça também. Por- 

que aí eu acabo tentando fazer no meu trabalho. Fiz vá- 
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rias esculturas de sereias. Sereias não, pessoas com peixes. 

Eu fazia com argila, gesso, cerâmica... Fazia o molde, as 

peças, colocava no jardim da minha mãe. Uma coisa es- 

quisitíssima. Minha coluna sofreu bastante e eu tive que 

parar de fazer as esculturas. Eu tenho lembrança das dores 

que eu tive. Fica gravado. 

TR: Ainda sobre a memória, vejo nesse painel muitas pin- 

turas de paisagens. Elas são memórias de viagens? 

GV: Eu e o Dudi, desde a nossa lua de mel, em que fo- 

mos para a Europa, desenhamos e aquarelamos muito em 

viagens. Íamos para Santa Catarina e Ilhabela. Muitos dos 

meus trabalhos vieram dessas aquarelas feitas na praia. 

Como somos artistas, essa prática é repleta de trocas, de 

conversas, de alegria. O ambiente da praia é recorrente no 

meu trabalho, sim. 

Tem um colecionador que chama esses trabalhos de O Ve- 

lho e o Mar, o título do romance de [Ernest] Hemingway 

(1899-1961), que é mais da geração do meu pai do que da 

minha. Alguns dos trabalhos que fiz dessa “série” do mar 

partem de um sonho que eu tive com o meu pai, que é 

uma pessoa que gosta de aventura, gosta de pescar, tenho 

muitas lembranças dele no Rio de Janeiro. Na época, ele 

estava com um problema de saúde, e eu estava preocupa- 

da. Sonhei com ele, acordei e fui para a peixaria. Fiz um 

desenho de umas garoupas e de outros peixes. Depois, fiz 

um quadro que tinha uma pessoa pescando e imitando 

aqueles filmes italianos, em que se retira do mar um peixe 

monstruoso. Isso está em uma matéria que o jornalista 

Fabio Cypriano publicou na ocasião. 

Outro exemplo que envolve esse mesmo universo: eu re- 

cebi uma foto do meu neto beijando um peixe. Ele adora 

pescar. Eu tenho certeza de que vou fazer um trabalho 

com aquilo! 

TR: Você falou do seu pai no Rio de Janeiro. Foi onde 

você passou a sua infância? 

GV: Infância e adolescência. Eu morava no Cosme Velho e 

passava as férias em Petrópolis. Tenho uma mãe que traba- 

lha com jardim. À vivência que eu tinha com plantas, com 

as coisas vivas, com bichos, era uma vivência muito forte 

e plástica. É esse lado colorido do trabalho. 

 



TR: Da sensação, da luz... Poderíamos falar um pouco so- 

bre a sua técnica. Muitos trabalhos têm uma luz especial, 

como esses da praia, por exemplo. 

GV: Meu trabalho é difícil de fotografar porque as cores 

mudam muito nas imagens. Tem uma pessoa que trabalha 

com isso aqui no ateliê. Muitas das minhas fotos ficaram 

sub iluminadas e as imagens acabam passando a cor erra- 

da. Então, tem que tratar. 

Tive uma fase toda colorida. Toda listrada, vibrante. E 

tem algo de desenho nessa paleta também. Se for para fa- 

lar da técnica, não é só aquarela... Eu trabalho, nas pintu- 

ras, com gesso, tinta acrílica, que funciona para eu tampar 

e destampar, passar por cima, apagar, algo que [o artista] 

Sergio Romagnolo (1957) caracterizou como uma aparên- 

cia “leirosa”. 

Acho que isso a que o Sérgio se refere como aspecto leitoso 

acontece quando eu misturo mais gel (que é o medium 

da tinta acrílica). Eu coloco bastante água e gel na tinta 

para ela escorrer. Eu levo o mesmo tempo pra fazer uma 

pintura ou uma aquarela. É uma coisa de atitude, de re- 

solver fazer desse jeito. É claro que na série das mulheres 

de 2005, nesses retratos, a velocidade é diferente. Mas, às 

vezes, faço retratos rápidos como esses mais recentes. Não 

que eu seja muito rápida, pois mesmo essas pinturas com 

aspecto mais escorrido levam um tempo. 

Esses trabalhos que cu fazia na casa das pessoas não têm 

massa, são quase uns instantâneos. Eu preparo antes as 

cores que eu vou usar. Então, para fazer aquarela, eu só 

levo três cores. Porque tem tantas cores... E acho inútil 

carregar o que você não está usando. Eu mudei para [a tin- 

ta em] tubo, não tem mais o quadradinho [da aquarela]. 

Aí eu carrego num tupperware. Porque tem aquela coisa de 

fingir que não está aquarelando, para a pessoa não reparar 

que estou pintando... 

TR: Para disfarçar. 

GV: É... Quando vou à casa da pessoa, é sempre uma for- 

çada de barra cu pintar, então procuro ser sintética. É um 

desafio que eu faço pra mim mesma. 

Esse aqui é o meu Diirer (risos). A pele da mulher era 

branca. Ela parecia essas pinturas de rainhas, coisa de gen- 

te muito branca. Então, a minha memória me levou para 

esse lugar. Isso também acontece. A memória do que a 

gente viu nos livros de arte, por exemplo, também vem 

na hora em que estou pintando. Eu me lembro bastante 

quando vi o fundo da tela num quadro do [Paul] Cézanne 

(1839-1906) na Europa. Eu falei: “Olha essa pincelada, 

que ralinha!”. Eu já pintava ralinho e achei legal ver no 

Cézanne essa pincelada que permitia ver também o fundo 

do quadro. Tem a ver com a aquarela. Nas aquarelas eu 

deixo espaço em branco. Agora, na pintura, tem sempre 

uma conversa com o desenho. Ela é toda misturada, tem 

muitas camadas. Eu uso tinta acrílica, mas muitos traba- 

lhos parecem [feitos com tinta] óleo. Talvez pelo fato da 

minha cultura visual ser formada por pinturas a óleo, cu, 

mesmo inconscientemente, tente incorporar esse efeito. 

Tem uma coisa muito estranha na pintura [com tinta] 

acrílica. Parece que tem gente que fica muito nervosa com 

isso. É que o acrílico é leitoso e, quando seca, fica como 

se fosse uma cola branca. Ele engana a cor! Você não sabe 

direito o que está fazendo. Quando seca, vira outra cor. 

Sempre escurece. E tem uma coisa mole na tinta acrílica 

que eu gosto. 

TR: Ao lado dessa aparência leitosa, eu vejo algo que pa- 

rece uma massa, algo que confere um caráter quase es- 

cultórico, meio pesado, para alguns retratos. Rostos com 

carne mesmo. E junto tem uns escorridos, uma tinta mais 

aguada que dá um movimento, uma instabilidade... 

GV: Tem pinturas quase “aquareladas” e, ao mesmo tem- 

po, desenhadas. Como os trabalhos com sanguínea, por 

exemplo. Acho que essa coisa, essa conversa minha com 

desenho e com aquarela, é muito esquisita. Não sei ex- 

plicar. 

Tem os trabalhos de apagamento, que eu chamo de tarko- 

vskianos (Andrei Tarkovski, cineasta, 1932-1986). A 

aquarela não dá para apagar, então eu tento ser sintética. 

Mas, na pintura acrílica, eu apago. Tenho sempre esse ob- 

jetivo de simplificar c falar as coisas mais diretamente. No 

apagamento da pintura, eu às vezes misturo a tinta com o 

gesso e a pintura fica meio enevoada. Desde os primeiros 

trabalhos, eu fazia isso, nem sempre com gesso, às vezes 

com tinta branca ou gel. Não deixa de ser uma tentativa 

de fazer um desenho com a pintura. Nas telas mais recen- 

tes, eu gosto de preparar bem a tela. Passar umas duas ou 

três camadas de tinta branca antes. Deixar ela bem fecha- 

da, a ponto da tinta até escorrer. Tem muitos trabalhos 

que são perdidos nessa hora do apagamento. Vejo que apa- 

guei trabalhos de que gostava, dos quais hoje só resta foto, 

o que é uma pena. 
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TR: Há rambém alguns que parecem mais escuros, en- 

velhecidos, como esses dois rerraros do Dudi em Santa 

Catarina. 

GV: É isso aí. Embora tenha aquele problema de que já 

falei, das fotos serem mais escuras, há aqui um envelheci- 

mento que eu fiz, pintei de amarelo a tela antes. E, nessa 

época, eu usei mesmo um papel creme. 

O ambiente é bem determinante para eu escolher a técni- 

ca. Santa Catarina, Ilhabela, esses lugares são mais inspi- 

radores para as aquarelas. Mas são aquarelas diferentes das 

que eu fiz em Santo Amaro. Essas últimas têm uma enle- 

vação, embora tenham uma aflição também. Eu poderia 

colocá-los junto com o vazio que tem em muitos trabalhos 

que só têm o mínimo necessário. Em relação ao vazio, que 

é uma presença forte, ele não pode ser atribuído apenas à 

aquarela. Ele está em todo ripo de trabalho: nas pinturas 

e nos desenhos. As pessoas, às vezes, têm a impressão de 

que eles não estão acabados. Mas, para mim, há um ponto 

claro onde o trabalho acaba. O perigo é mais fazer demais 

do que a menos. 

TR: Então, nas diversas técnicas, você acaba fazendo coisas 

parecidas... 

GV: Acho que a técnica não é tão importante. Aquela pin- 

tura ali que eu fiz do [meu filho] Marcelo, eu pensei muito 

na ardósia e no giz. Isso levaria a um desenho, mas eu fiz 

uma pintura. Ela veio de um desenho, que está aqui. Mas 

o desenho é o oposto da pintura, quase um negativo. O 

raciocínio é um pouco ambíguo... 

Eu me lembro muito de um episódio lá do início. Aos 12 

anos, pintei a casa dos meus avós € tive que usar guache. 

Guache é difícil, porque não dá para pintar por cima. Mas 

são essas tentativas precárias que eu gosto. Gosto da apa- 

rência sem brilho no trabalho, da cor matte e não brilhante. 

TR: De qualquer modo, parece-me que os seus trabalhos 

são sempre muito “soltos”, muito gestuais, não importa a 

técnica. 

GV: Acho que uma das coisas fundamentais do meu traba- 

lho é uma característica orgânica. Esse trabalho aqui tem 

uma criança e um lago. Eu tenho muitos peixes na minha 

história. E os peixes funcionam como a coisa orgânica, 

que têm várias coisas dentro. Vão “pondo ovos”, que são 

coisas redondas que têm outros órgãos dentro. Eu li o li- 

vro À Dobra, do Deleuze, em que ele fala do Leibniz e do 
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barroco. Ele diz algo que eu acho que tem a ver com isso 

que estou chamando de orgânico. Tenho que ver a citação 

correta... [pega o livro] Olha aqui: “O meio exterior não é 

certamente um vivente, mas é um lago ou tanque, isto é, 

um viveiro de peixes. À invocação do lago ou do tanque 

ganha aqui novo sentido, pois o tanque, assim como a 

placa de mármore, remete não às ondulações elásticas que 

o percorrem como dobras inorgânicas, mas aos peixes que 

o povoam como dobras orgânicas”.!2 

A coisa viva, sensível, é algo que conta para mim e está 

dentro do meu trabalho, faz parte dele. Eu fico ensinando 

a criança a ficar olhando, estou louca para o meu neto 

descobrir como é um piolho. Ele faz anos quinta-feira, eu 

vou dar uma lupa para ele, um binóculo. Ele vem para cá, 

observa os sapos, acho legal esse contato com os bichos. 

Nos meus trabalhos tem a cabrita, a vaca... O apelido dela 

é “Vaca de Chernobyl”, porque era uma história estranha, 

a vaca tinha comido capim envenenado da beira da es- 

trada do trem. Eu fiz a vaca pelos ossos, pois ela estava 

muito magra mesmo. E era meio “tarkovskiana”, uma vaca 

do final do mundo. O Tarkovski é um bom representante 

dessa ideia porque, em seus filmes, você vê aquela coisa 

enevoada, linda e horrorosa ao mesmo tempo. Há uma 

decadência, ainda com certa esperança. Para mim, o tra- 

balho de arte tem essa vontade de superação, embora fale 

de algo que não tem solução. Uma existência sem futuro. 

TR: É engraçado você falar de futuro, porque o passado é 

muito evidente na sua produção. A memória, essa espécie 

de sedimentação que vai conformando os quadros... 

GV: Não sei se é futuro, mas tem uma persistência, uma 

coragem, um enfrentamento. Essas crianças aqui, por 

exemplo. Eu chamo esse trabalho de Vidigal. Tem uma 

música do Celso Viáfora que fala dessas pernas tortas do 

Brasil, a questão da desigualdade social.!? Quando eu fiz 

aquela montanha, que seria a favela, o morro do Vidigal, 

coloquei uma luzinha ali. Em outro trabalho, a negra está 

  

12. DELEUZE, Gilles. A Dobra: Leibniz e o Barroco. Campinas: Papi- 

rus Editora, 2009. p.25. 

13. A música de Celso Viafora chama-se “A cara do Brasil”. Em seus versos, 

o compositor pergunta-se “Qual é a cara do Brasil”: “Quem vê do Vidigal 
o mar c as ilhas? / Ou quem das ilhas vê o Vidigal?”. E, no refrão, cle diz: “A 

gente é torto igual Garrincha c Aleijadinho / Ninguém precisa consertar”. 

 



olhando para o mar. Fico pensando, eles foram trazidos da 

África e estão aqui, olhando para o mar, que é o mesmo 

mar da África, o mar é de todo mundo. 

TR: Essa moça parece feliz. 

GV: Ela está... Eu sempre faço essas tentativas das pesso- 

as manterem uma dignidade. Não é bem felicidade, mas 

uma perspectiva de futuro. Eu a chamo de “Luzia”, a pri- 

meira mulher. À primeira mulher é africana, o feminino 

e o africano, a origem, volta e meia eu chego nesse lu- 

gar. Essas mulheres com filho são trabalhos que nem todo 

mundo gosta. Vamos dizer que é um lado mais rejeitado 

da minha produção. 

TR: Esse da maternidade? Do feminino? 

GV: Ou do social. No livro Estorvo !4, de Chico Buarque, 

ele fala de uma chacina, um tema que eu também pintei, 

naquele trabalho que nasce da foto do jornal. O livro me 

marcou muito por falar da questão social, por descrever 

muito bem o Rio de Janeiro. Eu tenho um trabalho que 

fiz no Rio, no apartamento do meu cunhado no Leblon. 

Aquele calor absurdo, a gente não aguenta ficar muito 

tempo na rua, fiquei fazendo aquarela lá. E percebi que 

sempre tem uns rapazes limpando vidros dos prédios por 

causa da maresia. Tem sempre um empregado limpando, 

varrendo, pintando... No meu quadro, o cara está pintan- 

do. E, como tinha o Morro Dois Irmãos do lado, eu fiz 

uma montagem. 

Tenho um trabalho com um homem negro cuidando do 

próprio filho. Quando vi essa cena, pensei: “Que bom, em 

vez da babá vestida de branco, é um negro, um pai, cui- 

dando do filho”. É, talvez, uma situação nova que hoje em 

dia vai ficando mais comum. Eu também tenho uma série 

de mulheres lavando louça. O [pintor holandês] Vermeer 

(1632-1675) tem esse interesse pela intimidade, pelo ser- 

viçal, por aquilo que está acontecendo dentro da casa. Eu 

acho que tem esse lado da minha intimidade ser verificada 

no outro. Não sei se é bem isso. Tenho a lembrança de um 

livro que eu li, O Olhar !. Um dos textos fala sobre a pes- 

  

lá. BUARQUE, Chico. Estorvo. São Paulo: Companhia das Letras, 

1991, 

15. NOVAES, Adauto (org). O Olhar. São Paulo: Companhia das Le- 

tras, 1988. 

soa que se curva para o outro, essa imagem foi importante 

para mim. 

Acho que eu tento olhar para os que estão fora. Fora do 

padrão, fora da moda. Eu tenho essa tendência. Não tanto 

quanto a Diane Arbus, para citar alguém que já comen- 

tamos. Não me interessam os freaks. Mas, às vezes, acho a 

condição dessas pessoas que eu retrato pior ainda. 

Lá em Santa Catarina, tem um cara que chama “olheiro”, 

que fica olhando quando chega o cardume. Ele fica em 

cima do morro e, quando chega o cardume, ele avisa, uma 

coisa superprimitiva. E rem um cara que eu pintei, que eu 

chamo de “Pescador do Jardim de Alah”. Ele está naquele 

canal podre, no Rio de Janeiro, com uma rede. A atitude 

dele é bonita: ele está lá esperando dar alguma coisa. À ati- 

tude da pescaria pode ser vista como uma atitude artística 

ou filosófica. De persistência. 

Como os guardinhas de Santo Amaro, que são obrigados 

a ficar numa minúscula casinha olhando, olhando, olhan- 

do, olhando... 

São Paulo, dezembro de 2013. 
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A CONVERSATION WiTH GILDA VOGT 

Gilda Vogr's studio is at the back of her house. To get there one 

goes through the house and a garden. The natural light helps 

to see the paintings and gives the space an open character, a 

permanent communication with the outside [Fig. 1]. In this 

space, open and isolated, what one sees is continuous work. 

In addition to the production of new paintings, drawings and 

watercolors, in her studio one can also see a big effort in cat- 

aloging and conservation. Amidst all of rhis, there is also the 

formation of configurations, of groups of works thar ger close 

and move away in a movement thar aims to make visible the 

different aspects of her production that extends for more than 

40 years. In one wall, a large panel containing printed photos 

of some of her works [Fig. 2]. Each one of them occupies a 

temporary place in this huge diagram, but there is an attempt 

for lines of research that would enable one to look at the work 

from many directions. 

It was in this atmosphere that we had a conversation at 

the end of 2013, in front of the wall and some of the works that 

could be seen, uncovered. In the same way thar the diagram in 

front of us points to many directions, it is also difficult to put 

together all the topics of the conversation. The themes come 

up, are presented, are forgotten and later come back in another 

way. The conversation with the artist is full of abrupt cuts and 

uncertainties. But it is also full of references, quotes and dense 

formulations. It moves naturally from art history to philosophy, 

from watercolor technique to daily life, in a very peculiar man- 

ner in which the proposed themes are touched and sometimes 

left aside. There is a suspicion in the artist abour the capacity of 

the speech to account for the experience in her work and even 

for life itself. Philosophy, a field that the artist uses often in her 

speech, appears in this context: as a discourse thar, aware of its 

own limitation, can articulate something abour the world. 

258 ACONVERSATION WITH GILDA VOGT 

By THAIS RIVITTI 

Figurative works, portraits and landscapes may at first 

sight imply that Gilda inherits a classic artistic problem: “how 

to represent reality?” Make no mistake. The idea of reality as 

something fixed, precise and limited does not serve the artist. 

For Gilda, the notion of experience is supreme. Diving in the 

experience of the world, leaving behind rhe ideas of order, of 

sense and linear time, and also questioning the assumption of 

integrity of the bodies, is how we get to the work. It intends, 

above all, to look at the world through the eyes of a child who 

is impressed with rhe head of a dead javelin, who kisses a fish, 

who observes the chickens. But there is no bucolic nostalgia 

there, no idealization of nature. 

Similar to the egg of Clarice Lispector (1925-1977) thar 

serves as a trigger for several reflections without ever ceasing to 

be the central focus of her short story “The Egg and the Chick- 

en," whar appears in Gilda's works triggers large digressions. 

One can say that when she is painting, people and things are 

and are not in front of her. The artistic gesture never captures, 

as complete externaliry, whar she refers. Whar we see is an at- 

tempt to ger close to them that even when the egg is broken, 

even when we have access to its inner content, it still remains 

incomprehensible. The comparison with Clarice comes to 

mind with Gilda's observation: “Nowadays | identify myself 

with a hen. The hen is there, it does not leave the nest. Nothing 

is going to be born, but it is there waiting. Twenty one days are 

maybe gone bur it does not leave that place”. 

  

1. LISPECTOR, Clarice. Felicidade Clandestina. Rio de Janeiro: Roc- 

co, 1998. 

 



THAIS RIVITTI: I'm seeing here, in your wall, a series of 

works [Fig. 3]. Can you explain their disposition? 

GILDA VOGT: The first thing is thar it ended up not being 

linear from left to right, it is rather more top to bortom. In 

fact, it allows various relationships, marginal groups. IF vou 

ask me the dates of the works, I do not know any. T do it my 

way, old fashioned. For me, it works in an A4 [copies of the 

work, regardless of their actual size, always are in Aá size when 

they go to the wall]. So the Ad sized paper is posted here, over 

there, vertically (portrait) and horizontally (landscape), and 

that is how 1 do it. And it goes into an endless mutation. But 

at the same time it gets more consistent. Sometimes 1 think: 

“Humm, this is boring...” because I'm forcing the subject [to 

classify the work]: and they can be changed. 

TR: Do you mean that one work can be part of many groups? 

GV: Yes, sometimes. For instance, there is a self-portrait from 

1971 thar shows up in the wall with a much more recent work. 

Ifyou observe the posture of the person's leg, the woman, she 

is half collapsed, in the same pose of the 1971 work. And that 

woodcut with a water lettuce in the aquarium (in my studio 

in Brigadeiro Luis Antônio there was an aquarium), if you 

look closely, the stroke and the carving marks on the wood 

are identical. It is something strange, to do something similar 

in different techniques. There are paintings that 1 do as draw- 

ings, there are paintings that 1 do softer, like the woodcuts.... 

But parallel to these changes, after setting up this panel, 1 

realized there was a dichotomy, two sides of my production: 

one very delicate and another very strong. Subjects like death 

and other serious matters, with strong colors on one hand, 

and on the other, this watercolor aspect, of a dream, some- 

thing delicate. 

TR: Trying to take in all your works, | would say that looking 

at the panel what strikes me most is that central set of women 

portraits. Is it a series? 

GV: Yes, 1 do see them as a series. T believe they have to stay 

together. They are portraits, but for me a portrait is not just to 

paint another person. In a way it is also a self portrait. I believe 

I painted those five women there, for instance, also as a way to 

make me look ar myself again. 1 always had these artempts at 

self-portrair. Exaggerated. Serious. 

TR: Yes, bur although they are also you, who are they? 

GV: One of them is a woman who worked in our home my 

whole life. tis as ifthe portrait included her, her daughter and 

her sister. 1 put three women in the painting, then | worked 

on it and it became one. À little like the figures of [Francis] 

Bacon (1909 - 1992).? It is like reading abour Bacon in the 

book by [Gilles] Deleuze (1925 - 1995), The Logic of Sensa- 

tion? Whar interested me here was the mixture of erhnicíiries. 

She is Brazilian with native and black traits and green eyes 

(a European heritage). When I say I painted three women in 

this portrait, it has to do with this and also with the passing 

oftime, because the figure contains the same person, younger 

and older. In a way, she condenses the experience of aging. | 

consider rhe face as a little dramatic; it is not that beautiful 

Brazil, the Brazilian clichê. 

The other figure is Mona, a woman who was our assistant and 

worked in our image archives. She is an artist working with 

video. The third is a choir colleague. I call this work Aleijadi- 

nho because she comes from Minas and looks like the faces of 

Aleijadinho's sculptures, really exquisite faces. That was a third 

attempt. 1 did others thar went wrong. This is skewed bur 1 

like ir, again it refers to the deformation in the Baroque. 

TR: These three, which you call “giants”, are portraits very 

close to the faces of these women. 

GV: In Deleuze's book on cinema, I found this subject of en- 

larging the face, especially when he mentions [Ingmar] Berg- 

man (1918-2007). He said thar when the filmmaker puts a 

  

2. In an interview to the English art critic David Sylvester (1924-2001), 

Francis Bacon answers the question “Why do you normally only paint 

one figure in the painting?” the following way: “I have the impression 

thar when you start to play with various figures, immediately you cte- 

ate a novelistic facet, with the figures establishing a relationship among 
them. This immediarely constructs a narrative. | always hope to be able 

to paint various figures without this narrative side” (p. 63). Talking 

further about portraits, he says: “The [mine] obsession is exactly that: 

how can | do this extremely similar thing in the most irrational manner 

possible? Nor that it is only to reconstrucr the appearance of the image, 

but to reconstitute all the areas of feelings inspired by ir” (p. 26) and 
further on: “1 always hope to be able to deform people in the sense of 

their appearance. lt is not possible for me to paint them literally” (p. 

144). SYLVESTER, David. Entrevistas com Francis Bacon. São Paulo: 

Cosac Naify, 2007. (Translated from the Brazilian edition). 

3. DELEUZE, Gilles. Francis Bacon: Lógica da Sensação. Rio de Janei- 
ro: Jorge Zahar Ed., 2007. In this book, Deleuze analyzed the work of 

the Irish painter, defending his work as a non-figurative figuration, dis- 

tant from the paradigm of representation, near the Deleuzean concept 

vF “logic of the senses” 
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ace in the foreground, you give into it: there is no limit an f the foreground, you g to it: th limit and 

you enter into another plane. You are no longer looking at the 

person. You go through the person. 

TR: All of them have the same somewhatr empty gaze; they 

do not face the painter, but seem to be looking at the endless 

horizon. 

GV: 1 was reading the biography of [photographer] Diane 

Arbus (1923-1971). She says thar [the photographer] August 

Sander (1876-1974) whose works she studied, looked for peo- 

ple to have a totally neutral gaze so that when you look at the 

portrait you could do the same as a “Bergman” or “Deleuzian” 

look. To project what you were feeling. Diane Arbus mentions 

something beautiful, the endlessly seductive puzzle of sight. 

This is the issue. 

  

4. In this sense, when analyzing the film Persona (1966) by Bergman, 

Deleuze says: “In Persona it is useless to ask if they are wo people who 

looked alike before or that became similar, or, on the contrary, only 

one person that duplicated himself. lr is none of this. The close-up 
shot only impelled the face to these regions where the individuation 

principle no longer reigns. They do not mix because they are alike but 
because they have lost individuation, as well as socialization and com- 

municarion. lt is the close-up operation. The close-up does not dupli- 

cate an individual, as well as it does not gather two individuals — it sus- 

pends the individuation. So the one and devastated face unites a part 

of one and another part of the other. At this point, it does nor reflect 

nor tesents anything further, only experiments a deaf fear Tt absorbs 

wo beings and absorbs them in the emptiness. And in the emptiness 
it is the photogram that burns, having Fear as the only affection: the 

close-up of the face is at the same time the face and its effacement. In a 
note of the Brazilian edition, Stella Senra, the translator, comments on 

this passage: Deleuze here plays with the words face and efacement 

(to erase, undo). The translation of effacer, efacement for erase, erasing 

does not have the same strength suggested in the French thar allows 
the author to invoke through the word effacement the deprivation of 

the face. Note that in its Logique de la Sensation, Deleuze works in 

detail with this disappearance of the face or the body in Francis Bacon's 

paintings, as though both had been “erased”; in this case, however, the 

author does not use just one word to designate the operation: the smile 
ofthese characters will have “the function of ensuring the disappearance 

of the body; or the face may undo itself in a smile, “as though under an 

acid that consumes the body”; or the body may “crase” or the face can 

dissipate in favor of certain spatial coordinates that preserve the smile 
(my italics)”. DELEUZE, Gilles. Cinema |: a imagem-movimento. 

São Paulo; Brasiliense, 1985. E 129. 

5. “All [Sanders] portraits are direct and confront, but they never 

frighten, [those portrayed]. He never wanted anyone to seem bad. 

“The portrait is a mirror, he said. Tr is you”. So, people who posed 

for Sander looked at him expressionless and returned to him the sense 
of self-reflection that he wanted. Diane was reminded by Sander that 

the camera had the infinite capacity to reveal” BOSWORTH, Parri- 

cia. Diane Arbus: À Biography. New York: Open Road, 1984. p. 128. 

(Translated to English from the authors Portuguese translation). 
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TR: And you looked for this kind of neutraliry? Because to 

me, though distant, they are expressive eyes, of sadness, mel- 

ancholy... 

GV: Yes. There is the question of melancholy. You may stay in 

this place [melancholy] nor knowing whar will happen, whar 

will You do, it is Very distressing. Here there are many hidden 

issues. There is ugliness, madness, oppression, psychological 

displacement and alienation, among others. 

There was a woman posing for me here that became sick. 1 

went to visit her and discovered that she was having many oth- 

er problems. She was polite, delicate, beautiful and emotionally 

fragile. That really touched me because without wanting to, 1 

realized thar maybe she needed help. 1 became involved; these 

situations always moved me. 1 do nor choose people like rhis. 

Bur 1 create a close relationship with them that leads me to 

discover these problems that are part of everyone's life. I have 

a very close relationship with rhese people; there are conversa- 

tions that 1 have to keep, that are restricted to that moment. 

“To take care with the look,” this is something of what I do. To 

respect the person is to look, to keep.º And for this reason there 

is a series of security guards in my work. 

TR: So these portraits were posed? You invited these people to 

come or did you go to their places? 

GV: They came here and were in front of me. But it is nor al- 

ways like this. There are portraits thar 1 do only by memory, a 

visual memory. And there are works that come from newspaper 

phoros, for instance. There are cases when I reverse the situa- 

tion and end up inviting myself to go to the person's house. It 

is an invaston; there is always an embarrassment. I create this 

embarrassment for myself. It is about creating an intimacy that 

may not exist. I devise a scheme to create an intimacy and some 

people resist this, which is understandable. 

TR: Why does portrait interest you so much? 

GV: When 1 do these portraits, 1 do not see whar 1 am doing. 

This happens a lot. I do nor know if I inherited this from an 

exercise 1 used to do at the beginning, when 1 had to cover the 

hand and stay with my eyes touching, going deep, going into 

people. One of the issues when [ am working is: “What will I 

do?” It is as though I did it in the midst of this doubr. I do the 

work to impregnate it with questions. Then later, ir ends up 

releasing its meaning to me. 

  

6. lt should be pointed out thar the words “look” and “keep” have a 
certain afinity. The verb to look is used many times as to pay attention, 

or even to look after (for instance in the phrase: | am going to ask her to 
look after my son this afternoon) and the verb ro keep, guardar in Por- 

tuguese, in its Latin origin has the sense of “put the eyes on something”. 

 



TR: Do you choose to paint women? 

GV: Kis easier, because there is a sexual connotation. It is easier 

to bring a woman here or to go to a woman's house to paint 

her than to ask a man, “May I do your portrait?”. It is not so 

simple. Some people are afraid of posing, and others simply do 

not want to. In general men are more resistant with me. Again 

[am reminded of Diane Arbus who said how her mind was be- 

ing formed according to the way people with whom she related 

looked at her She mentioned the elevator man who she met 

when a child: she entered the elevator and felt trapped.” This 

happens mainly with women. 

TR: In this sense, do you think ir is possible to have a more 

social reading of your work? As though ir talked abour a certain 

feminine condition? 

GV: Certain works touch on this topic. The armchair in this 

painting belonged to [Carlos] Fajardo (1941) in Escola Brasil; 

on his armchair sat the model who worked there. 1 finished 

the painting at home and ended up transferring the figures to 

this environment. In my home the model became a bit myself. 

These situations are always interchangeable, or exchanged. In- 

directly, the work talks about my condition [feminine]; some- 

times [ was the model: other times 1 painted models; generally 

the models were women, or children of women who posed in 

their underwear for us, like in this watercolor. There is a femi- 

nine sexual issue here that is difficult to deal with. 

The social issue that you mentioned is always in the work. The 

characters thar 1 paint are the society 1 live in. There is my col- 

league, my friend, the maid, the neighbor and the neighbor's 

daughter; there is a society here. Also there are portraits of peo- 

ple in my family, but nowadays my focus is more outside the 

family. And there are the workshops we do... The classes that 1 

have always given reveal a maternal side that I never hide, and 

even defend. 1 compare it to the family of natives, in which 

the children learn by working together, doing together. There 

is a group of my paintings thar are mothers and daughrers. Ir is 

curious this emphasis on the feminine side of my work. There is 

  

7. The biographer Parricia Bosworth transcribes the report from Diane 

in which she tells thar she remembered the elevator man “who became 
a peculiar trace of that [which in fact happened in real life]. He used 

to stop berween Hoors and fire with me a lot and | looked at him in 
a way... He was really lascivious, that means, he never did anything 

wrong, but he made me feel trapped, made me feel alert; [when you are 

growing up] you operate with small tips like these, as they are all you 

have to continue forward and, in a certain way, you build the world 

from these terrible minimum pieces of evidence” BOSWORTH, Pa- 

tricia. Diane Arbus: À Biography. New York: Open Road, 1984. P 222, 

(Translated to English from the aurhor's Portuguese translation). 

à period in my life thar 1 would call: My life with Picasso *, the 

title of Françoise Gilot's book (laughs). 

TR: Are you talking about the relationship with your husband, 

Dudi Maia Rosa (1946), who is also an artist? 

GV: 1 dont know. Dudi is more “Matissean” than “Picassean”. 

He is a very feminine man. I believe that my father is more “Pi- 

cassean”. I talked about My life with Picasso because it is a book 

of my generation. 1 believe thar in my head, I wanted to marry 

an artist and be like Françoise Gilor. But when I moved to São 

Paulo and later married Dudi, 1 entered a new world. 1 inherited 

some of that Italian way from his family. Renée, my mother- 

in-law was an artist and was my colleague at Frederico Nass- 

ers (1945) experimental school. In the film frliet of the Spirits 

(1965), by [Federico] Fellini (1920-1993), there is a character 

that holds many things inside: her inhibitions, her family and 

emotions... 1 see myself in thar character thar suffers with a 

certain macho way that is disturbing. 

TR: When You speak, references of cinema and philosophy 

are constant. There is a constant Aow of memories of films, of 

things you read, memories... 

GV: This has to do with being alone, with thinking. For the 

chronology in this book, I went back to see when I connected 

to philosophy, because we did nor talk abour ir at Escola Brasil:. 

And when 1 read the book by [Maurice] Merleau-Ponty (1908- 

1961), The Visible and the Invisible º, 1 was blown away with a 

very familiar subject from a philosophical point of view. And lat- 

er I noticed that the classes I had at Escola Brasil: with Frederico 

Nasser helped me to understand philosophy better. If 1 were 

not an observing artist, or as they say, a “visual artist”, | would 

have had more dificulty. Philosophers always have to conceptu- 

alize things. The artists on the other hand, have the hard work 

of being able to do something new: they have this vocation. 

But all the time they have complete uncertainty. I believe that 

[also experience this uncertainty, maybe fragility, having to do 

everything and not being able to. Philosophy addresses this is- 

sue. These abysses, these places, so 1 feel | have company, which 

makes me really happy. [ am impressed with how Deleuze de- 

scribes each film with complete knowledge, mentioning only 

whar is essential in each film, approaching even the most visual 

issues. [have a great admiration for philosophers who have the 

ability to put certain impressions into words. The other day 1 

  

8. GILOT, Françoise; LAKE, Carlton. A Minha Vida com Picasso. Lis- 
bon: Editora Europa-América, 1965. 

9. MERLEAU-PONTY, Maurice. O Visvel é à Iavisível São Paulo: 

Editora Perspectiva. 1971. 
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was reading the Italian philosopher [Giorgio] Agamben (1942) 

talking about inspiration in the book Nymphs.'º He talks about 

the moment of inspiration as a formulated thoughr related to 

images. Images already have a connection to imagination and 

already carry a notion of mobiliry: images are movement. Per- 

haps that is why there is so much of cinema in today's History 

of Arr. But, it seems in our eyes, in our memory, we have varied 

flashes, you are looking at one thing but there is another in your 

mind, and this is so close to a drawing! An entanglement of 

strokes, an attempt to unite that in a figure. I keep looking at 

some of my works; they contain something soft, in movement. 

This also reminds me of another philosopher (and mathemati- 

cian), [Gotthred Wilhelm] Leibniz (1646-1716). In the book 

The Fold: Leibniz and the Baroque 1 Deleuze talks about the 

“folds”, which are connected with feelings: they are “caves with- 

in caves”. So, there is something very psychological here. Think- 

ing about sensations, they are in the drawing when 1 paint a 

person. Ir is obvious thar there is a load of emotion thar I keep 

translating while 1 paint. The person is in front of me, and [am 

concerned about her; sometimes | am more concerned with the 

person than with my work. There are many things happening 

at the same time. When I draw, 1 draw the form of the person, 

but at the same time, it is as though I drew more things in- 

volved in the scene, as drawing what is inside. 1 am looking at 

what is outside — the form — bwr Lam stirring, choosing what to 

draw... Certain things make more sense than what [ am seeing. 

It is not a trance; I need the person there, in front of me. But it 

seems to be a trance, as if something is happening inside me, it 

is something that 1 feel. It is similar to photographers: to look 

at a person standing in front of me, in the present, but together 

comes memory, we always carry the memories, these ideas that 

keep appearing when [ am doing the work. And this is visible 

when, here in the diagram, we see there are strong relationships 

berween a work 1 did in 1979 and another in 2004, for instance. 

TR: Another theme to talk abour would be the role of memory 

in your work. 

GV: My father photographed a lot, he took photos of me. I saw 

the photos and then this phenomenon of memory happened: 

you have more memory of the photo. 

TR: Than of the moment. 

GV: Yes. This is by [philosopher and literary critic] Roland Bar- 

thes (1915-1980)... My life became that photograph [Fig. 4] in 

  

10. AGAMBEN, Giorgio. Ninjits. São Paulo: Hedra. 2012. 

1. DELEUZE, Gilles. À Dobra: Leibniz é o Barroco. Campinas: Papirus 

Editora, 2009. 
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which I was seated in the same position as the sculpture [Fig. 

5] at my grandparenr's house. Thar became my posture. Funny, 

right? A sculprure that was photographed became an image and 

remained inside myself. Another day my sister sent a photo of 

my granddaughrer on the beach... in thar same posture! My 

sister said: “Look how it reminds us of you”. Something so fa- 

miliar... Of course this explains very well my own visual train- 

ing. Something related to the way | was trained. | am trying to 

explain bur there is something very mysterious here. 

TR: À visual memory thar comes to your body, which is updat- 

ed every day... 

GV: It comes to the body and to the mind also. Then I end 

up trying to do it in my work. [ did many sculptures of mer- 

maids. Not mermaids, people with fish. I did it in clay, plaster, 

ceramic... 1 did the cast, the pieces; put them in my mother's 

garden... A very strange thing. My back suffered a lot and 1 had 

to stop making sculptures. I have the memory of the pain I felt. 

It is recorded. 

TR: Still abour memory, I see many paintings of landscapes in 

this wall, are they travel memories? 

GV: Since our honeymoon when we went to Europe, Dudi and 

1 draw and make a lot of watercolors in our travels. We used to 

go to Santa Catarina and Ilhabela. Many of my works resulted 

from these watercolors done at the beach. As we are artists, this 

practice is full of exchanges, talks, joy. The atmosphere ar the 

beach is recurrent in my work, yes. 

There is a collector who calls these works 7he Old Man and the 

Sea, the title of [Ernest] Hemingway's novel (1899-1961) thar 

belongs more to my father's generation than mine. Some of the 

work 1 did in this “series” of rhe sea come from a dream thar 

I had with my farher, someone who likes adventure, fishing; 

[ have many memories of him in Rio de Janeiro. Ar the time, 

he had a health problem, and 1 was worried, 1 dreamt of him, 

woke up and went to the fishmonger. 1 did a drawing of some 

groupers and other fish. After, Idida painting that had a person 

fishing and imitating those Italian movies, getting a huge Ash 

out of the sea. It is in an article thar the journalist Fabio Cypri- 

ano published ar the time. 

Another example thar involves the same universe: 1 have re- 

ceived a photo of my grandson kissing a fish. He loves fishing. | 

am sure that [ am going to do something with it! 

TR: You mentioned your father in Rio: is that where you spent 

your childhood? 

GV: Childhood and adolescence. T lived in Cosme Velho and 

spent the holidays in Petropolis. [ have a mother who works 

with gardens. My experience with plants, with living things, 

 



with animals, was a very strong and plastic experience. This is 

the colorful side of the work. 

TR: Of feeling, oflight... We could talk a litrle about your tech- 

nique. Many works have a special light, for instance these ones 

on the beach. 

GV: It is difficult to photograph my work because the colors 

change a lot in the images. There is a person who works with 

this in the studio. Many of my photos were sub-lit and the 

images end up showing the wrong color, so, they have to be 

processed. 

I had a colerful phase. Lots of stripes, vibrant. And there is 

something of a drawing in this palette as well. If 1 have to talk 

about the technique, it is not only watercolor... In the paint- 

ings 1 work with plaster, acrylic paint, that works for me for 

covering and uncovering, going over the paint, erasing, some- 

thing that [the artist] Sergio Romagnolo (1957) characterized as 

a “milky” appearance. 

[ believe thar what Sergio refers to as milky aspect happens when 

[mix more gel (thar is a medium of acrylic paint). 1 put a lor of 

water and gel in the paint, so that ir runs. | take rhe same time 

to doa painting as to do a watercolor. It is a matter of attitude, 

of solving it in the same way. Of course in these portraits of the 

2005 women series, the speed is different. But, sometimes, 1 do 

quick portraits like these recent ones. Not that 1 am very quick, 

as these runnier paintings take time. 

There is no mass in these works that 1 did in the houses of the 

people, they are almost instantaneous. [ first prepare the colors 

[ will use. To do a watercolor 1 only use three colors. Because 

there are many colors. 1 think it is useless to carry what you are 

not using. I changed to [paint in] tube; there is no longer the 

lirle square [of the watercolor]. Then I pur itin a mpperware. 

So I pretend that [ am not doing a watercolor, for the person 

not to realize that | am painting... 

TR: À disguise. 

GV: Yes... When I go to someone's house, it is always a kind 

of imposition, so | try to be synthetic. It is a challenge I have 

with myself. 

This one here is my Diirer (laughs). The skin ofthe woman was 

white. She looked like the paintings of queens, people with very 

white skin. So, my memory took me to that place. This also 

happens. The memory of what we have seen in the art books, 

for instance, also comes when [ am painting. I remember well 

when I saw the back of a [Paul] Cézanne painting (1839-1906) 

in Europe. 1 said, “Look at this stroke, how very thin!” 1 al- 

ready painted thin and thought it was cool to see this stroke 

in Cézanne that enables to see also the raw canvas. This relates 

to watercolor. In watercolors I leave a white space. Now, in the 

painting, there is always a conversation with the drawing. k is 

all mixed, there are many layers. 1 use acrylic paint, but many 

works seem [to be done with] oil paint. Maybe because of my 

visual culture is with oil paintings, 1 try unconsciously to in- 

corporate this effecr. There are a lor of very strange things in 

painting with acrylic [paint]. It seems that some people get very 

nervous with this. Because acrylic is milky and, when dried, it is 

like white glue. It disguises the color! You do not know exactly 

whar you are doing. When ir dries, it becomes a different color. 

It always gets darker. And there is something soft in the acrylic 

paint that | like. 

TR: Besides this milky appearance, | see something that looks 

like a mass. Something that gives almost a sculptural character, 

somewhat heavy, for some portraits. Faces with Hesh, really. And 

together with them, some running paint, a more watery paint 

thar provides a certain movement, an instabiliry... 

GV: There are some paintings that are almost watercolors and, 

at the same time, they are drawn. Such are the works with san- 

guine, for instance. 1 think that rhis, my conversation with 

drawing and with watercolor is very odd. I cant explain ir. 

There are the erasing, works that 1 call tarkovskians (Andrei 

Tarkovski, filmmaker, 1932-1986). The watercolor cannot be 

erased, so 1 try to be synthetic. But, on the acrylic painting, 

I erase. 1 always have this objective of simplifying and saying 

things more directly. In erasing from the painting, 1 sometimes 

mix the paint with the plaster and the paint becomes cloudy. 1 

did this since the first works, not always with plaster, sometimes 

with white paint or gel. It is nonetheless an attempt to make a 

drawing with the painting. In the most recent works, | like to 

prepare the canvas well. First, to put two or three layers of white 

paint. To leave it really sealed, to the point that the paint runs. 

There are many works that are lost during this erasing moment. 

I see thar 1 have erased works | liked, and today only a photo of 

them remains, which is a shame. 

TR: Also there are some that seem very dark, old, like these two 

portraits of Dudi in Santa Catarina. 

GV: Yes, thar is it. Although 1 have the problem I mentioned, 

of the photos being darker, there is an aging that | did; firse, 1 

painted the canvas yellow. And ar that time, 1 even used a cream 

colored paper. 

The atmosphere is very crucial for me to choose the technique. 

Santa Catarina, Ilhabela, these places inspire more watercolors. 

But different watercolors from those 1 did in Santo Amaro. The 

later have a feeling of rapture, though they also have a sense of 

distress. I could put them together with the empty space that 

exists in many of the works that have only the necessary mini- 

mum. Regarding the empty space, which is a strong presence, it 
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cannot be attributed only to watercolor. It is present in all kinds 

of work: in the paintings and drawings, people sometimes have 

the impression that they are unfinished. But for me, there is a 

clear point when the work is finished. The danger is to overdo 

rather than do less. 

TR: So, with the different techniques, you end up doing similar 

things... 

GV: | believe thar the technique is not so important. Thar paint- 

ing there that 1 did of [my son] Marcelo, 1 thought a lot about 

the slare and the chalk. This would lead to a drawing, but T did 

a painting. It came from a drawing that is here. But the drawing 

is the opposite of the painting, almost à negative. The thought 

is a bit ambiguous... 

[| remember very well an episode right at the beginning. At age 

12, 1 painted my grandparents house and had to use gouache. 

Gouache is difficult because you cannot paint over ir. Bur these 

are poor attempts that 1 like. 1 like the dull appearance in the 

work, the matte and mor brighr color. 

TR: In any way, it seems to me thar your works are all very 

“loose”, very gestural, independently of the technique used. 

GM: I believe that one of the basic things about my work is the 

organic characteristic. This work here is a child and a lake. 1 

have many fish in my history. And the fish act as organic things 

that have many things inside. They “lay eggs”, round things that 

have other organs inside. 1 read the book The Fold by Deleuze, 

in which he talks about Leibniz and the Baroque. He mentions 

something that I think is related to this that 1 call organic. 1 

have to check the correct quote ... [gets the book]. Look here: 

“The external part is not actually a living thing, but is a lake or 

tank, thar is, a fish nursery. The invocation of the lake or tank 

gets a new meaning, as the tank, like the marble slab, refers not 

to the elastic undulations that run as inorganic folds, but ro the 

fish that live in it as organic folds.”"'? 

The living, sensitive thing is something that counts for me and 

is within my work, it is part of it. 1 continue to teach the child 

to keep looking; 1 am dying for my grandson to discover what 

a louse looks like. Thursday is his birthday and 1 will give him a 

magnifying glass, binoculars. He comes here, observes the frogs; 

[ think this contact with the animals is great. In my works there 

is the goat, the cow... This one is nicknamed “Chernobyl cow” 

because it was à strange cow, it had eaten poisoned grass from 

the side of the railroad. | painted the cow from its bones, be- 

cause it was really skinny. It was somewhat “tarkovskian”, a cow 

  

12. DELEUZE, Gilles. A Dobra: Leibniz e o Barroco. Campinas: Papirus 
Editora, 2009. p. 25. (Translated from the Brazilian edition). 
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from the end of the world. Tarkovski is a good representative of 

this idea because in his films you see that cloudy thing, beauti- 

ful and horrible at the same time. There is decadence, suill with 

some hope. For me, the arrwork has this desire to overcome, 

though talking abour something thar has no solution. An exis- 

tence without future. 

TR: It is funny you are talking about the future. Because the 

past is very clear in your production. The memory, this kind of 

sedimentation that gives shape to the paintings... 

GV: 1 dont know ifir is furure, but there is persistence, cour- 

age, coping. These children here, for instance. 1 call this work 

Vidigal. There is a song by Celso Viáfora"? thar talks about the 

crooked legs in Brazil, the question of social difference. When 

[ did this mountain that would be the slum, the mountain in 

Vidigal, 1 also put a lirtle light there. In another work, the black 

person is looking at the sea. 1 keep thinking, they were brought 

from Africa and here they are, looking at the sea thar is the same 

sea in África, the sea belongs to everybody. 

TR: This girl looks happy: 

GV: She is... 1 always make these attempts for people to keep 

their dignity. It is not really happiness, but a perspective of the 

future. 1 call this one “Luzia”, the first woman. The first woman 

is African, the feminine and the African, the origin, and from 

time to time 1 arrive at this place. These women with children 

are works that not everyone likes. Let's say it is a more rejected 

part of my work. 

TR: This [side] of materniry? Of the feminine? 

GV: Or the social. In the book Estorvo!é by Chico Buarque, he 

talks about slaughrering, a theme that 1 have also painted, in 

that work that originated from a newspaper photo. The book 

really touched me because it talked abour the social issues, de- 

scribing Rio de Janeiro very well. 1 have a work done in Rio, in 

my brother-in-law's apartment in Leblon. That absurd heat, we 

couldn't stay long on the streets, | stayed in doing my watercol- 

ors. And I noticed that there always were guys cleaning the win- 

dows of the buildings because of the salty air. There was always 

an employee cleaning, sweeping, painting... In my painting, 

  

13. Celso Viáfora's song is called “A cara do Brasil”. In its verses, the 
composer asks himself “Whar is the face of Brazil?” “Who can see the 

sea and the islands from Vidigal? / Or who can see Vidigal from the 
islands?”. And in the chorus he says: “We are crooked like Garrincha 

and Aleijadinho / Nobody needs to be healed”. (Translated from the 
original lyrics in Portuguese). 

14. BUARQUE, Chico. Estorvo. São Paulo: Companhia das Letras, 
1991. 

 



the guy is painting. And, as the Morro Dois Irmãos was near, | 

put ir together. 

[have a work with a black man looking after his own son. When 

I saw this scene, 1 though, “good, instead ofa nanny in white, 

itisa black person, a father, taking care of his son”. It is perhaps 

a new situation that nowadays is becoming more common. | 

also have a series of women washing the dishes. Vermeer [Dutch 

painter]) (1632-1675) was interested in intimacy, the worker, 

what is happening inside the house. believe thar there is this 

side of intimacy that is verified in the other. 1 don't know very 

well. [ have the memory of a book I read, O Olhar ** One of the 

texts talks about a person that leans in the direction of the other 

person, this is an important image for me. 

[think 1 try to look at those who are on the outside. Outside 

the norm, out of fashion. I have this tendency. Not as much as 

Diane Arbus, to name someone we have already mentioned. 

Freaks do not interest me. Bur, sometimes, [ think I see the 

conditions of these people I paint to be even worse. 

In Santa Catarina there is a guy known as “the onlooker” who 

keeps looking for the fish to arrive. He stays on top of the hill 

and when the fish arrive he calls out. À super primitive thing. 

And there is a guy 1 called “Jardim de Alah's fisherman”. He is 

in that rotten canal in Rio de Janeiro, with a net. His attitude 

is beautiful: he is there waiting for something to happen. The 

fishing atritude may be seen as an artistic and philosophical ar- 

titude. Of persistence. Like the lirtle security guards in Santo 

Amaro that are obliged to stay in a tiny house looking, looking, 

looking, looking. sã 

São Paulo, December 2013. 

  

15. NOVAES, Adauto (org.) O Olhar. São Paulo: Companhia das Le- 

tras, 1988. 
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GILDA Vogt: UMA CRONOLOGIA 

Gilda Vogt nasceu no Rio de Janeiro, 

a mais velha de três filhos de Marilia 

Graça Couto e João Carlos Vogt [Fig. 1 

e 2). Sua mãe trabalha com paisagismo 

eo pai, inicialmente, no mercado ata- 

cadista de tecidos. Sobre a mãe, lem- 

bra: “Ela tinha uma sócia no Rio de 

Janeiro e uma chácara em Jacarepaguá, 

era o melhor ambiente para plantas. 

Fizeram muitos jardins, trabalhavam 

em várias casas, sítios, fazendas. À gen- 

te visitava muitos lugares aqui em São 

Paulo também, todos os criadores de 

planta a gente conhecia. Sempre me 

senti ligada a esse ambiente”! 

João Carlos [Fig. 2] tem a fotografia, 

especialmente a voltada para o retrato, 

como passatempo e, na infância, Gilda 

costumava acompanhá-lo num estúdio 

fotográfico montado na garagem de 

sua casa: “Meu pai fotografava muito, 

fotografa até hoje. Meus pais sempre 

foram muito ligados à imagem.” 

  

1. Salvo disposição em contrário, todas as ci- 
tações da artista são de: VOGT, Gilda. São 
Paulo, 8 set. de 2013 a 23 fev. de 2014. De- 
poimentos à Deborah Moreira. 

1953 - 1969 

  
1. Gilda, com o cachorro no colo, posa ao lado 
dos irmãos João e Monica e de sua mãe, Marilia, 

em 1965. A foto é de seu pai, João Carlos Vogt. 
Reprodução: Fernanda Fink | Gilda, with the dog 
on her lap, poses with her siblings João e Monica 

and her mother, Marilia, in 1965. The photograph 

was taken by her father, João Carlos Vogt. 

Por DEBORAH MOREIRA 

  
2. Autorretrato de João Carlos Vogt com sua Rollei- 

flex A fotografia é o passatempo do pai de Gilda e a 
influencia fortemente. Reprodução: Fernanda Fink | 
Self-portrait of João Carlos Vogt with his Rolleiflex. 

Photography is the hobby of Gildas father and stron- 

gly influences her. 

 



  
3. Gilda, aos 12 anos, na época em que inicia suas aulas com Misabel Pedroza. Na 

foto, aparece ao lado de seu primo, desenhando a chácara de sua família em Pe- 

trópolis. Fotografia: João Carlos Vogt. Reprodução: Fernanda Fink | Gilda, at twelve 

years old, at the time she started having classes with Misabel Pedroza. In the photo- 

graph, she appears beside her cousin drawing the farm of her family in Petrópolis. 

Seu interesse mais intenso pelas artes plásticas surge aos 12 anos. 

[Fig. 3] Uma litogravura, com a qual convive durante as temporadas 

na casa de seus avós, é uma de suas primeiras referências: “Eu me 

vejo nesse trabalho. la dormir na casa dos meus avós e havia uma 

obra da Marie Laurencin.” 

Na mesma época, outra experiência significativa foi a de posar, com 

sua irmã, para o pintor Emeric Marcier, vizinho de sua prima. Pro- 

cura, então, as aulas de xilogravura com Misabel Pedroza, artista co- 

nhecida por suas obras inspiradas em cenas cotidianas e temas tipica- 

mente nacionais: “A Misabel fazia trabalhos primitivos, como se fosse 

uma literatura de cordel. Ela fez um amplo trabalho sobre a história 

do Amazonas. Isso me envolveu.” 

Aos 15 anos, em 1968, frequenta as aulas de Anna Bella Geiger e 

Ivan Serpa no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Nesse 

novo contexto, é cultivada uma “liberdade completa de expressão” 2: 

“com a Anna Bella, a gente trabalhava com muito material de revista 

e ilustração. Cada um propunha sua pesquisa. Eu fz um trabalho 

  

2. PEDROSA, Mário. Crescimento e Criação. Forma e percepção estética: tex- 
tos escolhidos 11. São Paulo: Edusp, 1996. p.76. 

sobre índios, descobri os índios com as revistas dela. Vamos 

dizer que esse lado de reparar no outro, em outra condição, 

aconteceu lá com ela. Eu passei a prestar atenção em quem 

é que mora no lugar.” 

A oportunidade que se apresenta nessas atividades, contrasta 

com sua atitude reclusa, mais limitada ao contexto familiar. 

Seus desenhos, até então, se concentram nos cantos das fo- 

lhas de papel [Fig. 4]: “não faz muito tempo, me mandaram 

do Rio uma foto da formatura. Eu olhei a foto e falei 'gen- 

te, eu já era uma pessoa alienada”, fora do grupo. Lembro 

muito de ficar olhando pela janela. Tinha uma questão da 

timidez excessiva que [talvez] tenha me forçado a fazer esse 
" = Ê » 

caminho que não é pela palavra. 

  

4.GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1968 
Tinta preta e PVA sobre folha pautada de caderneta espiralada | Black 
paint and PVA on a ruled page of a spiral-bound notebook. 

15,6x 11,1 cm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 

Fotografia: VivaFoto « Fabio Del Re e Carlos Stein 

À artista passa a produzir de forma continuada e prolífica, 

tendo as sutilezas e a fluidez que começam a surgir em seus 

desenhos estimuladas por Serpa. 

Seu pai considera inseri-la nos negócios com a produção de 

estamparia para tecido. No entanto, uma tendência à acom- 

panhar padronagens europeias a faz se distanciar do projeto. 
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Ainda em 1968, uma mudança de pers- 

pectiva profissional de João Carlos leva a 

família a mudar-se para São Paulo. Pouco 

tempo depois, através de amigos, Gilda 

entra em contato e passa a ter aulas de de- 

senho com Frederico Nasser, um dos ar- 

tistas fundadores do Grupo Rex, formado 

por José Resende, Carlos Fajardo, Nelson 

Leirner, Geraldo de Barros e Wesley Duke 

Lee. “Vamos dizer que foi um caminho 

para eu me virar. Eu me dei muito bem 

aqui [em São Paulo] porque fiz esse per- 

curso artístico, mas ao mesmo tempo eu 

o usei como uma fuga, talvez, um refúgio 

das questões familiares.” 

  

3. LOPES. Fernanda. À experiência Rex: éramos 

o time do rei. São Paulo: Alameda, 2009, p. 18. 

  

1970 - 1990 

Através de Nasser, intensamente envolvido com a vanguarda artística paulista- 

na, Gilda passa integrar a Escola Brasil: em 1970, ano de sua criação. A escola 

é denominada pelos idealizadores como “centro de experimentação artistica” 4. 

A escola, fundada pelo próprio Nasser ao lado de Carlos Fajardo, José Resende 

e Luiz Paulo Baravelli, é extremamente progressista: “Arte (...) não é passível de 

ser ensinada. (...) Arte pode ser apre(e)ndida” (...) “Os complicados currículos, 

ao desmembrarem a experiência artística em cadeiras e matérias estanques, des- 

troem a visão de que o processo criativo é um todo, contínuo. À divisão da edu- 

cação artística causa danos ao aluno, dificultando e prolongando a possibilida- 

de de apreensão do todo, da estrutura, das relações”*, anunciam as propostas da 

Escola. [Fig. 5] Lá, as ideias sobre desenho de Wesley Duke Lee, que tem como 

filosofia uma espécie de inversão da metodologia tradicional, são amplamente 

difundidas. Como relata Resende: “Não era para você desenhar, era para você 

ver arte, para você ver o mundo, você acreditar mais no seu próprio olho (...) 

a razão dessa prática não é pelo que você faz, mas pelo que você se surpreende 
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5. As propostas lançadas pela Escola Brasil: em 1970, são reproduzidas em edição especial da re- 
vista Arte em São Paulo (outubro de 1984). Reprodução: Fernanda Fink | The proposals launched 
by Escola Brasil: in 1970 are reproduced in a special edition of the magazine Arte em São Paulo 
(October, 1984). 

  

4. Das propostas. Retranscrição do catálogo da Escola Brasil: Arre em São Paulo, São Paulo, 
n. 26, sem paginação, out. 1984. Edição Especial. 
5. Ibidem. 

 



de que você, olhando lá e trançando aqui, de repente traz uma 

profundidade que se estiver tentando 'copiar você tem menos. 

(...) E uma possibilidade, um artifício não para desenhar, mas 

para você ver que seu olho vê."é 

O funcionamento da Escola Brasil: tinha uma estrutura formal 

mínima. [p. 146] Com o tempo, cada integrante recebia acom- 

panhamento próximo e exclusivo de um dos professores — no 

caso de Gilda, que se inicia à pintura, o de Carlos Fajardo. 

Em São Paulo, seu irmão Joãozinho começa a desenvolver um 

trabalho artístico próprio. Às trocas passam, assim, a se estabele- 

cer, paralelamente à escola, também no ambiente doméstico. À 

intensidade desse diálogo entre os irmãos fica evidente na esco- 

lha da varanda da casa como tema para pinturas. [Figs. 6 e 6a] 

Gilda Vogt expõe seu trabalho publicamente pela primeira vez 

e, em 1971, ganha o prêmio aquisição na V Jovem Arte Con- 

temporânea, realizada pelo Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo. Idealizada por Walter Zanini, a JAC 

é uma nova forma de “apresentar os valores emergentes” que, 

“diferentemente dos salões consagratórios, (...) teve a função de 

colocar em evidência o que já era preocupação de todos: as no- 

vas tendências da produção artística brasileira. Revelou artistas. 

Referendou nomes” ? 

A pintura Natureza Morta (1971) [p. 141), escolhida para in- 

tegrar o acervo do MAC USP reúne temas e interesses que se 

tornariam característicos de sua produção. À propósito dessa 

obra, a artista comenta: “aos meus 18 anos, o campo da arte era 

uma maneira de lidar com a minha libido. As frutas ajeitadas na 

frureira, com o menino embaixo, de louça, segurando tudo...” 8 

No mesmo ano, decide abandonar o ensino básico no tradicio- 

nal colégio paulistano Dante Alighieri, após ter experimentado 

o curso científico em arquitetura. 

  
6 e 6a. O diálogo entre os irmãos Gilda e João é também pictórico. Em 1972, 

Gilda pinta a varanda de seu apartamento. O mesmo ponto de vista é escolhido 
por João em obra criada um ano depois. Fotografias: Paulo Risi | The dialogue 
between the siblings Gilda and João is also pictorial. In 1972, Gilda paints the 

balcony of her apartment. The same point of view is chosen by João in a pain- 

ting created a year later. 

Em 1973, deixa a Escola Brasil: e casa-se com Dudi Maia Rosa 

[Fig. 7], que participa da escola como aluno, primeiramente, e 

depois como professor de gravura. Fixa residência no bairro de 

Santo Amaro, numa casa construída por seu sogro. Em outubro 

de 1974, nasce seu primeiro filho, Rafael. No ano seguinte, nas- 

ce sua filha, Joana. 

7. Gilda e Dudi casam-se em 1973. 

Fotografia: Manoel Dias Toledo 

Reprodução: Fernanda Fink | Gilda 
and Dudi get married in 1973. 

  

6. ROSA, Rafael Vogt Maia. Entrevista: José Resende. Celeuma, n. 
2, p. 13, 2013. Disponível em: Atp:lfemwm mariantonia.proeu.usp. br! 

celeumalg=revistal?/entrevistasto-resto-era-risco. Acesso em: 5 fev. 2014, 

7. VERNASCHI, Elvira. Novas pesquisas, novos conceitos. In: MUSEU 

DE ARTE CONTEMPORÂNEA DA USP (São Paulo). Arte brasileira: 

50 anos de história no acervo MAC USE 1920-1970: catálogo, São Paulo, 

1996. p. 14. 

8. Apresentação do site da artista. Disponível em: http: gildavogi.art. 
Br!. Acesso em 5 fev. 2014. 
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Em 1976, volta a expor seu trabalho na sétima edição do Salão Paulista de Arte Contempo- 

rânea, no Paço das Artes, na capital paulista. A comissão de seleção e premiação, constitu- 

ida por Evandro Carlos Jardim e Sheila Leirner, entre outros, decide pela aquisição da tela 

Pombo no Lago, de 1975, lp. 152) para a coleção da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

A relação com a esfera pública coincide com uma tentativa de afirmar uma poética pró- 

pria em relação à do marido, Dudi Maia Rosa, que realiza sua primeira individual no 

MASP e desponta na cena artística. Um autorretrato, feito em 1976 e exibido no Salão 

Paulista, documenta que Gilda é agora mãe. [Fig. 8] Jacob Klintowitz descreve, em artigo 

de 1977 [Fig. 9], a proporção que a vida familiar toma na produção de Gilda: “Pinturas 

onde ela inventaria o cotidiano, as crianças, a paisagem, as coisas caseiras. (...) Deixo-me 

ficar no ambiente sem status da moça, diante dessas telas (...) profundamente dedicadas 

às pequenas coisas de sua vida diária, de sua indagação que, disfarçadamente, surge tantas 

vezes: sou uma artista? Eu concorro com Dudi? À sua inquietação vaza em frases-textos 

sincopados, interrompidos para um suco de frutas que ela mesma prepara. Eles não sabem 

bem como levar-me para o atelier e Gilda, é possível, já se pergunta se não está estragando 

a festa do marido. Pois, afinal, trata-se também disso. Ela faz questão de afirmar que ele 

trabalha mais, é constante, inteligente (...) Vejo que Gilda está mais tranquila, sentada 

numa cadeira afastada onde colocou-se fora de cena. Há uma admiração dessa jovem mãe 

pelo seu marido, pela perseverança, pela força com que enfrenta uma situação nova” º. 
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9. Jacob Klintowitz visita o ateliê dos “Maia Rosa”, em artigo para a revista Arte Vogue, em 1977. Re- 

produção: Felipe Bertarelli | Jacob Klintowitz visits the atelier of the “Mala Rosa” in an article for the 
magazine Arte Vogue, in 1977. 

Em 1979, Gilda começa a dar aulas, atividade que mantém continuadamente. No estúdio, 

recebe principalmente crianças e adolescentes — em sua maioria as turmas são formadas 

por jovens com a idade de seus filhos, seus colegas de escola, eventualmente —, bem como 

por professores em busca de novas alternativas para o ensino de arte. [Fig.10, 10a e 10b] 

Representar o fogo aceso na lareira ou a água contida num aquário montado são alguns 

dos exercícios sugeridos nessas aulas. Em seus cursos, Gilda pretende passar às crianças a 

potência da arte como uma alternativa de expressão E autoconhecimento = aquela que 

  

9. KLINTOWITZ, Jacob. Os Maia Rosa pintores. Arte Vogue, São Paulo, n. 2, p. 102-103, [1977]. 

  

B GILDA VOGT 

Autorretrato com filhos, 1976 

Óleo sobre tela | Oil on canvas 
120,2 x 130,3 em 

Coleção particular | Private Collection, São Paulo. 

Fotografia: Paulo Risi 

ela mesma encontrou na arte: “acredito 

que a criança ou o adolescente que tem 

a prática e convive com as atividades de 

pintura, desenho e modelagem, pode 

adquirir um autoconhecimento, apren- 

dendo a lidar com seu íntimo. (...) É ne- 

cessário o mínimo de convivência com 

a natureza, o que pode ser feito como 

uma oficina montada em uma varanda, 

com mesas e bancos para a feitura, uma 

parede para a exposição de trabalhos, e 

assim as crianças reveriam e formariam 

uma visão com a continuidade das ativi- 

dades. Esse lugar seria como um refúgio 

cultural ambiental.”!º 

No mesmo ano!!, é fundada a Coope- 

rativa dos Artistas Plásticos de São Pau- 

lo. Além de Gilda, nomes como Carlos 

Fajardo, Guto Lacaz, Carmela Gross, 

José Carlos BOI Cezar Ferreira, Julio 

Plaza, Lothar Charoux, Luiz Sacilotro, 

Luiz Paulo Baravelli, Marcelo Nitsche, 

Regina Silveira, Sergio Fingermann e 

Tomie Ohrake dão corpo à organização 

  

10. Material de docência cedido pela artista. 

11. FABRIS, Annateresa. Antonio Lizárraga: 

uma poética da radicalidade. São Paulo: 

Edusp, 2000, p. 26. 
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10, 10a & 10b. Pinturas realizadas por alunos (crianças 

e jovens) em aulas ministradas por Gilda. Reproduções: 
Felipe Bertarelli | Paintings done by students (children 
and teenagers) at classes given by Gilda. 

que pretende “promover exposições coletivas 

de seus associados, participar de mostras or- 

ganizadas por outras instituições, desenvolver 

atividades de divulgação através de confe- 

rências E publicações, ampliar o mercado de 

trabalho de seus integrantes — funcionando 

como um representante junto às galerias sa 

fornecer assessoria jurídica e adquirir o ma- 

terial necessário à produção arrística”.!2 A 

mostra O Desenho Como Instrumento [Fig.11] 

inaugura as atividades da CAPSP e aconte- 

ce na Pinacoteca do Estado de São Paulo em 

agosto de 1979. Os trabalhos exibidos não 

estão disponíveis para a venda, mas é possível 

adquirir um tipo de estojo-moldura em ma- 

  

12. Ibidem, p. 29. 

  

deira que acondiciona e/ou exibe reproduções dos desenhos que integram a expo- 

sição. Gilda inclui nesse álbum a cópia fac-similar de um desenho a carvão feito 

em 1975, no qual duas figuras transversalmente opostas em seu enquadramento, 

em luz e sombra, em massa e contornos, colocam-se uma diante da outra — e uma 

delas, justamente, desenha [Fig. 12]. O exercício metalinguístico de Gilda ressoa 

em considerações de Sheila Leirner em um artigo para o jornal O Estado de São 

Paulo: o desenho é “o próprio processo e instrumento de si mesmo. (...) Expor o 

processo (...) é uma nítida e saudável reação (coerente, diga-se de passagem, com 

os ideais da Cooperativa) contra o mundo da arte sem paixão. (...) Um mundo 

dominado pelo mercado de arte especulativo e conservador, em que não entram 

13 questões como essa” 

  

11. O Desenho Como Instrumento é a primeira exposição organizada pela Coo- 

perativa de Artistas Plásticos de São Paulo (CAPSP) e acontece na Pinacoteca 

do Estado de São Paulo, de agosto a setembro de 1979. Reprodução: Felipe 
Bertarelli | O Desenho Como Instrumento is the first exhibition organised by 
Cooperativa de Artistas Plásticos de São Paulo (CAPSP), and it was held at the 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, from August to September, 1979. 

12. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1975 

Lapiseira carvão sobre papel | Charcoal on 
paper 

32,3x46,3cm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul (MARGS) 
Fotografia: VivaFoto « Fabio Del Re e Carlos Stein 

  

13. LEIRNER, Sheila. Mostra dos cooperados, a coletiva digna do nome. O Estado de São 

Paulo,19 de agosto de 1979. 
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Ainda em 1979, a CAPSP inaugura sua sede com a exposição 

Dois Metros e Uma Página. Gilda volta à gravura, comparti- 

lhando um ateliê com Regina Silveira e demais artistas da Co- 

operativa. “Não vejo diferença entre a gravura e o desenho. Às 

técnicas são todas iguais para mim. Tenho esse passeio mental 

entre processos — é uma pintura, mas é uma aquarela, mas é um 

desenho”, declara. 

Gilda exibe seus trabalhos sobre papel em 1981, em duas ocasi- 

des quase simultâneas. Seus desenhos são destacados na Galeria 

de Arte Clube Juvenil da Universidade de Caxias do Sul, em 

exposição coletiva cuja seleção de obras fica a cargo de José Car- 

los BOI Cezar Ferreira. À mostra reúne artistas que dialogam 

na Cooperativa de Artistas Plásticos de São Paulo — ao lado de 

Gilda, Guto Lacaz, Leila Ferraz, Carlos Fajardo, além do pró- 

prio BOI. [Fig. 13] Como parte do programa da mostra, um 

vídeo sobre seus métodos de criação é apresentado durante a 

abertura e, embora a produção das telas lhe seja mais lenta e 

pontual, o desenho e a aquarela servem para Gilda como diá- 

rios, anotações visuais de seu dia-a-dia. 

  
13. Exposição de artistas vinculados pela CAPSP, dessa vez na Galeria de Arte 

Clube Juvenil, Universidade de Caxias do Sul, em 1981. Reprodução: Felipe Ber- 
tarelli | Members of the artists cooperative [CAPSP) exhibit their works at the 
Galeria de Arte Clube Juvenil, Universidade de Caxias do Sul, in 1981. 

As aquarelas [Fig. 14] — que frequentemente servem como base 

para pinturas — ganham especial evidência em uma exposição 

conjunta com Dudi na Livraria Universo, em São Paulo, sob 

curadoria de Frederico Nasser. Nesse contexto, a relação de con- 

taminação e singularidade da poética de cada um, em um meio 

essencial para os dois por razões diversas, é exposta abertamente 

como uma espécie de experimento. 

  
14. Gilda aquarelando em Ilhabela, litoral paulista. Foto- 
grafia: Marina Overmeer. Reprodução: Fernanda Fink | 
Gilda watercoloring in Ilhabela, in the coast of São Paulo. 

Em 1982, aos 29 anos, Gilda tem seu terceiro filho, Marcelo 

[Fig. 15]. Nesse ano, deixa de usar definitivamente a tinta a óleo 

por não gostar de seu brilho e pela toxicidade do material 14. 

Gilda já buscava recursos de translucidez e liquefação da aqua- 

rela e passa a trabalhar com a tinta acrílica, solúvel em água. À 

secagem mais rápida também lhe permite a realização de di- 

versos retratos feitos com modelo vivo. Para todos os efeitos, a 

esse respeito Gilda afirma: “Não é que eu acredite na pintura, 

eu nem ligo para técnica nenhuma. Fazia também muito trabalho 

com guache, por exemplo” 

  

14. Declaração à Folha de São Paulo, 13 de setembro de 2000: “Não gos- 
to do brilho do ólco, há 18 anos parei de pintar com esse tipo de tinta”. 

(CYPRIANO, Fábio. Gilda revela seu diário colorido. Folha de São Paulo, 

São Paulo, 13 set. 2000. Ilustrada, Acontece, p. esp. 1.) 

 



A aquarela Barra da Lagoa [Fig. 16] é incorporada à coleção do 

Museu de Arte Moderna de São Paulo no ano de 1986 55. 

  
15. Visita da família à maternidade após o nascimento do 
filho Marcelo em agosto de 1982. Fotografia: João Carlos 
Vogt Reprodução: Fernanda Fink | A family visit to the 
maternity hospital after the birth of the son Marcelo in 
August, 1982. 

  

16. GILDA VOGT 

Barra da Lagoa, 1983 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
24,8 x 34,8 cm 

Acervo | Collection Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo 

Fotografia: Felipe Bertarelli 

  

15. MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO. MAM inventário: 

catálogo geral do acervo do Muscu de Arte Moderna de São Paulo. São Paulo: 

Lemos editorial, 2002. p. 274. 

A exposição À Trama do Gosto é inaugurada no prédio da Fun- 

dação Bienal de São Paulo em janeiro de 1987. Com curadoria 

de Sonia Fontanezi, a mostra é ousada em termos expográficos, 

propondo criar um simulacro da cidade dentro — e nas imedia- 

ções — do Pavilhão da Bienal. Com o objetivo de reinterpretar 

São Paulo lançando olhares inéditos sobre o cotidiano, a obra 

de Gilda é inserida pelo sub-curador Fernando Stickel no setor 

dedicado à natureza morta, humoradamente chamado Natureza 

Morta Limitada (cada setor da exposição correspondia a algum 

bairro, loja ou atividade da cidade 19). Em texto para a Revista 

AZ, Wesley Duke Lee nota que a exposição remete “à arrancada 

que meus poucos companheiros e eu realizamos: (...) meus qua- 

tro alunos — Baravelli, Resende, Nasser e Fajardo — e a escola que 

eles criaram, (...) que orientou centenas de alunos em uma nova 

maneira de ver. (...) Os estudos posteriores é que virão jogar luz 

sobre esta manifestação, mas os que participam trabalham mais 

no processo intuitivo. Não é inconsciente, é intuitivo, e intuição 

é coisa fina. É o nosso método mais refinado de associação de 

imagens, de ideias longínquas que você capta poeticamente no 

tempo, no espaço, no dia-a-dia 1º”, 

  

16. MORAES, Angélica de. Cidade de artistas. Revista Afinal, n. 110, p. 
44-45, 7 our. 1986. 
17. LEE, Wesley Duke. A Grande trama. Revista AZ, n. 94, p. 40-43, jun. 
1987. 
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Nos anos 1990, a obra de Gilda é expos- 

ta em mostras coletivas retrospectivas. À 

exposição O Que Faz Você Agora, Geração 

60º recupera, em 1991, artistas que parti- 

cipam da Jovem Arte Contemporânea no 

MAC USP — que, na ocasião, exibem sua 

produção recente. Uma pintura que retra- 

ta seu filho mais velho tocando violoncelo 

(1991) [p. 164] é exibida. O comentário 

de Maria Izabel Branco Ribeiro ressalta 

a preferência de Gilda por “situações do 

cotidiano e, em especial, com presença 

da figura humana. Seus personagens estão 

sempre empenhados em algo. Aproveita o 

ensaio da música, o instante de sono e a 

brincadeira no lago para captar imagens. 

(...) Chega à pintura transferindo para a 

tela recortes dessas situações. Trabalha em 

acrílica diluída, para manter a transparên- 

ciaeo gesto da aquarela” 18 

Na Pinacoteca do Estado de São Paulo, 

tem sua pintura exibida em Mulheres Ar- 

tistas na Pinacoteca do Estado (1992) e Arte 

Brasileira da Academia à Contemporaneida- 

de (1993). 

Sob curadoria de Stella Teixeira de Barros, 

a mostra Marinhas acontece na Galeria 

Nara Roesler em São Paulo, em 1994. Seis 

aquarelas de Gilda são exibidas na exposi- 

ção, todas produzidas entre 1991 e 1992 

[Fig. 17], com os seguintes comentários da 

curadora: “a obra pode manter-se reconhe- 

  

18. RIBEIRO, Maria Izabel Branco. Gilda Vogt 
Maia Rosa. In: MUSEU DE ARTE CONTEM- 
PORÂNEA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO. O que você faz você agora, Geração 607: 
jovem arte contemporânea revisitada: catálogo. 

Curadoria de Gabricla Suzana Wilder. São Paulo, 
1991, 42 p. p. 33. 

1991 - 2014 

cível, desvelando-se com maior ou menor ênfase enquanto representação, concen- 

trando-se nas questões estéticas de sua materialidade enquanto espaço reflexivo. 

(...) Toda uma experiência do olhar vem a lume em certas imagens que colhem 

a magia desalinhada e o esplendor da luminosidade que rebrilha à beira-mar” 1º 

  

17. GILDA VOGT 
Sem título | Untitled, 1991 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
25,3 x 354 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi 

Em 1996, a importância das JACs é novamente relembrada, desta vez pela cura- 

dora Lisbeth Rebollo Gonçalves, em Arte Brasileira: 50 anos de história no acervo 

MAC USP (1920-1970). A exposição é dividida em núcleos que percorrem a 

coleção do museu desde o modernismo de 1920 até as “novas pesquisas/novos 

conceitos”, núcleo no qual o trabalho de Gilda é introduzido. No catálogo da 

exposição, Elvira Vernaschi enaltece a veia política das JACs, ocorridas durante a 

ditadura militar, e a relevância vanguardista dos que por elas passaram. 

O mesmo ano foi tristemente marcado pela morte de seu irmão, João Vogt. Quase 

um ano depois, Gilda o retrata na pintura Meu irmão (1997) [p. 168], em que 

fica clara a memória de seu corpo sendo velado. Rafael Vogt Maia Rosa, filho da 

artista, traça um paralelo com a Série Trágica (1947) de Flávio de Carvalho, em 

que “o artista desenha os últimos momentos de vida de sua mãe. Nela percebe- 

se, na individualidade de cada folha desenhada, uma coerência com as demais ao 

materializar um movimento mais extenso e impressionante da perda da vitalidade. 

(...) No quadro Meu Irmão, o tempo não é permanente e sintetiza o conflito de 

sua obra que retoma ciclicamente Os gêneros da natureza morta € do retraro. Mas 

  

19. BARROS, Srella Teixeira de.In: GALERIA NARA ROESLER. Marinhas: carálogo. São Pau- 

lo, 1994, 12 p. 

 



é um retrato em que da atitude meramente 

contemplariva desqualificaria uma relação de 

quarenta anos com um familiar.” 2º 

O trabalho é uma síntese reveladora da ques- 

tão da empatia que norteia e é necessária a 

toda a criação de Gilda, que Rafael relacio- 

na ainda a um fragmento de Roland Barthes: 

“sofrerei portanto com o outro, mas sem me 

apoiar, sem me perder. À essa conduta, ao 

mesmo tempo muito afetiva e muito vigiada, 

muito amorosa e muito policiada, pode-se 

dar um nome: ela é como a forma 'sã (civili- 

zada, artística) da compaixão.” 21 

Em 1998, a mostra Afinidades Eletivas 1, que 

Ocorre entre Os meses de março e maio, apre- 

senta na Casa das Rosas a coleção particular 

de Kim Esteve. [Fig. 18] 

  

18. Gilda retrata Dudi aquarelando. Uma variação des- 
sa aquarela é parte da coleção de Kim Esteve, em São 
Paulo. | Gilda portrays Dudi watercoloring. A variation of 
this watercolor belongs to the collection of Kim Esteve, 

in São Paulo. 

GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1979 

Aquarela e grafite sobre papel | Watercolor and 
graphite on paper 
22,58x 32,3 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Paulo Risi 

No ano seguinte, também na Casa das Rosas, seu diretor José Roberto Aguilar con- 

vida catorze artistas e propõe que estes convidem outros artistas a criar uma obra/ 

instalação colaborativa para a exposição United Artists V: Viagens de Identidades. 

As obras Sandra (1996) [p. 167] — um trabalho fundamental que dialoga direta- 

mente com À Negra (1923), de Tarsila do Amaral — e Meu irmão (1997) dividem 

espaço com trabalhos de Sérgio Romagnolo, que exibiu “duas esculturas de meni- 

nas, retratos de minhas filhas, em plástico e tamanho natural” **, Em depoimento, 

Romagnolo esclarece: “o trabalho da Gilda sempre foi muito importante pra mim. 

Quando comecei a pintar em 1975 não conhecia muitos artistas. (...) Em 1977 

mesmo vi o [VII] Salão Paulista [de Arte Contemporânea] e fiquei muito impres- 

sionado com algumas pinturas que vi lã, que tinham um viés que não entendi 

direito na época, depois identifiquei como sendo fruto da Escola Brasil:. (...) De 

1977 a 1980, fiquei muito influenciado pelo jeito da Gilda pintar”. Sobre a mostra 

na Casa das Rosas, o artista nota que trata-se mais de um “encontro” do que de 

uma exposição feita sob encomenda — as obras não foram especialmente concebi- 

das para a mostra conjunta —, e o encontro casual e irremediavelmente significativo 

é chave em toda a obra de Gilda Vogt. 

Em 2000, aos 47 anos, Gilda realiza sua primeira exposição individual, na ga- 

leria paulistana Adriana Penteado Arte Contemporânea. À curadoria da mostra, 

que contrapõe obras recém-produzidas a outras mais antigas, é da galerista com o 

artista Sérgio Romagnolo. Dividida em dois andares, a exposição tem telas rela- 

cionadas à temática do litoral em todo o primeiro pavimento. Os temas marinhos, 

dominantes na exposição, por um lado remontam à influência paterna. [p. 179] 

Além de fotógrafo amador, João Carlos escreve uma coluna sobre caça submarina 

no jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro — chega, inclusive, a acompanhar e 

mergulhar ao lado do explorador submarino Jacques Cousteau em uma viagem. ?º 

Gilda relembra com frequência, paralelamente, um episódio ocorrido em Copaca- 

bana, quando ela, sua irmã Monica e o pai escaparam por pouco de um naufrágio 

em uma embarcação de pequeno porte. 

Outro elemento da exposição é a classe dos pescadores, presentes em diversas aquarelas 
da década de 1980 realizadas em regiões diversas do sudeste e do sul do Brasil. Um outro 

setor da exposição apresenta retratos íntimos de sua família e autorretratos. Ao jornal Folha 

de São Paulo, Gilda explica: “tudo em meu trabalho tem uma história real, tem gente que 

está à minha volta” 2. 

  

20. ROSA, Rafael Vogr Maia. Texto referente à obra 

“Meu Irmão”, de Gilda Vogr Maia Rosa. [São Paulo), 
1999.1 p. Texto inédito. 

21. Ibidem. 

22. ROMAGNOLO, Sergio. Gilda Vogt [mensagem pessoal). Mensagem recebida em 6 jan. 
2014. 

23. CYPRIANO, Fábio. Gilda revela seu diário colorido. Folha de São Paulo, São Paulo, 13 ser. 

2000. Ilustrada, Acontece, p. esp. 1. Disponível em: Srpiliwunol, folha.uol com.brifiplacontecel 

aci309200002. htm. Acesso: 29 dez. 2013. 

24. Ibidem. 

 



Nos primeiros anos de 2000, as pinturas de Gilda passam a ser, em 

parte, releituras ampliadas de suas aquarelas — intervenções, acrésci- 

mos e diferenças entre elas são mínimos. Diferentemente da pintura, a 

aquarela permite uma mobilidade maior e uma observação derida da 

realidade, algo jornalístico. O enfoque de ambientes externos de pes- 

soas como guardas noturnos, marginais, vizinhos, costureiras, diaristas 

trabalhando, crianças pobres, tipos diversos ocupando-se em suas ati- 

vidades (trabalho ou lazer), é constante nas obras do período. Junta- 

mente à questão recorrente do círculo familiar, há uma crescente preo- 

cupação social: “Não vejo meu trabalho como um disfarce; porque ele 

tem uma carga. Esse trabalho aqui [Fig. 19], eu fz esses guaiamuns; 

tinha viajado para o Ceará e visto a miséria por lá. Mais recentemente, 

em Alagoas, tive aquela mesma percepção: que desigualdade. Eu sem- 

pre enxergo os dois lados. Então, é um trabalho contraditório, parece 

assim um sonho, mas ele traz a encrenca. Não é brincadeira... Tem a 

vida e tem a morte, tem um lugar de morte no meu trabalho.” 

19. GILDA VOGT 

O menino e o caranguejo, 2000 

Acrílica sobre tela | Acrylic om canvas 
159x 160 em 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Felipe Bertarelli 

  

Na exposição Obra Nova, que reinaugura o Museu de Arte Contem- 

porânea da Universidade de São Paulo em 2000, dirigido por Teixeira 

Coelho, a obra Meu irmão é novamente exibida. 

Em 2002, Gilda realiza sua segunda exposição individual. Florianópo- 

lis é uma cidade bastante visitada e retratada pela artista na década de 

1980. O Museu Victor Meirelles, na capital catarinense, a convida a 

exibir aquarelas nas quais são vistas diversas cenas da Ilha de Santa Ca- 

tarina. [Fig. 20] O texto de apresentação da mostra foi redigido pela 

própria artista, enaltecendo a função da aquarela em sua produção ar- 

20. GILDA VOGT 

tu. Sem título | Untitled, 1991 

Aquarela sobre papel | 
“E q Wiatercolor on paper 

25,5x35,5 em 

Acervo | Collection Museu Victor 

Meirelles, Florianópolis 
Fotografia: Eduardo Marques 

tística e em seu viver: “Aquarelar seria como se eu estivesse inventando 

uma linguagem com o ambiente, vivenciando essencialmente o que 

acontece no lugar. Como se meu olhar afundasse na paisagem e eu 

me marcasse com o que estou vendo. À aquarela se torna, assim, uma 

“vivência da intuição uma realização dos sentidos . Mas isso só me inte- 

ressa pela presença do ser humano e sua relação com o ambiente. Pois, 

um homem na paisagem cria o envolvimento. Tenho necessidade e 

prazer em me conscientizar disso da maneira mais direta e verdadeira 

que consigo. À sensação é a de que eu faço para não deixar acabar, para 

retomar o essencial dessa existência” * 

Ainda em 2002, Gilda tem seu trabalho exibido novamente na Casa 

das Rosas. Despedida de Aguilar no comando da instituição (então 

uma das mais visitadas em São Paulo *), Ópera Aberta — Celebração 

reúne artistas de diferentes gerações e obras das mais diversas mídias 

ao propor um balanço do elenco presente nas exposições ocorridas 

sob sua direção, que durou sete anos. Os expositores podem participar 

com o trabalho que quiserem — “a Casa das Rosas tem tradição de ser 

dirigida por artistas e por isso as atividades sempre abrangeram um 

leque muito grande de tendências e linguagens” 2” Gilda opta por 

exibir 4 Filha (2001) [p. 186], acrílica sobre tela de 131 x 101 cm. 

Como em pinturas anteriores e posteriores a ela [p. 229], A Filha re- 

trata mãe e filha unidas, tema muitas vezes retomado em seu trabalho. 

Mães e seus filhos (curiosamente, filhas em sua maioria) posam para 

Gilda em suas residências ou no ateliê da artista, conforme se sintam 

mais à vontade. [Fig. 21] 

  

21. Gilda aos 27 anos, ela mesma uma jovem mãe, 

com mais uma de suas obras sobre mães e filhas. Re- 

produção: Felipe Bertarelli | Gilda at 27 with another 

of her works on the subject of mother and children. 

  

25. ROSA, Gilda Vogt Maia. Aquarelas. In: MUSEU VICTOR MEIREL- 

LES (Florianópolis). Gilda Vogr Maia Rosa: aquarelas: folheto. Florianó- 

polis, 2002. 

26. Tempo de celebração. Revista Cultural, nov. 20402. 
27. MOLINA, Camila. Mostra celebra os sete anos da Casa das Rosas. O 
Estado de São Paulo, 23 out. 2002. Caderno 2, Visuais, p. D7. 

 



Esta prática quase anacrônica do retrato “en- 

comendado” passa a existir em sua obra es- 

pecialmente a partir dessa década, embora a 

artista deixe clara a necessidade de salvaguar- 

dar sua liberdade poética, definindo inclusi- 

ve quais personagens deverão ser deixados 

de fora da pintura, eventualmente. Sobre o 

retrato consentido ou solicitado, Gilda acha 

peculiar a relação gerada entre artista e objeto 

nessa “troca que não é troca, pedido que não 

é pedido, encomenda que não é encomenda”. Pº q 

É ainda nesse ano que Gilda tem nova expo- 

sição individual na capital paulista, desta vez 

no Centro Cultural São Paulo. Como artista 

convidada da Mostra do Programa de Expo- 

sições daquele ano, ela exibe 13 pinturas em 

acrílica sobre tela. À crítica Maria Hirszman 

comenta, em artigo para o jornal O Estado de 

São Paulo, que “o olhar de pintora (...) se as- 

socia a uma profunda e emotiva relação com 

seu País e as pessoas que aqui vivem. (...) As 

narrativas (...) foram captadas em vários mo- 

mentos e lugares e normalmente retratam o 

dia-a-dia de figuras anônimas e sofridas que, 

no entanto, sobrevivem. (...) É curioso notar 

que a figura humana e esse desejo de retratar 

os excluídos sempre esteve presente em Gil- 

da” 28 Sérgio Romagnolo assina o texto da 

exposição, no qual pondera: “as figuras se for- 

mam a partir de uma luz interna própria, não 

se vê o claro e escuro tradicionais. O que se vê 

são fantasmas coloridos que andam pela tela 

em um mundo de nuvens (...) À luz não re- 

flete em nada, tudo é fosco e as transparências 

aguentam só duas ou três camadas.” ?? Uma 

oficina de aquarela foi ministrada pela artis- 

ta por ocasião da mostra com a proposta de 

“demonstrar que a atividade da aquarela pode 

ser um veículo de compreensão da realidade 

cotidiana do local onde se vive ou para onde 

  

28. HIRSZMAN, Maria. Retratos de um Brasil que 

teima em sobreviver. O Estado de São Paulo, São Pau- 

lo, 5 nov. 2002. Caderno 2, Dá. 

29. ROMAGNOLO, Sergio. A estética do fluido. 

In: CENTRO CULTURAL SAO PAULO. II Mostra 

do programa de exposições 2002: folheto. São Paulo, 
2002. 

está se deslocando para a atividade em questão. (...) À atividade, sua experimen- 

tação e desenvolvimento estão ligadas ao entendimento da própria realidade em 

que se vive, não constituindo uma finalidade em si, mas uma maneira de enxergar 

o mundo.”*º À última atividade paralela à exposição é a mesa redonda com Gilda 

e Sérgio Romagnolo, na qual este reforça a afirmação do trabalho de Gilda como 

a síntese da estética da Escola Brasil: “a pintura a partir de modelos vivos, o limite 

entre abstração e figuração, o gesto caligráfico, representação em tamanho natural, 

a sombra e o fantasma (figuras transparentes) como signo, as cores fortes e a tinta 

diluída em forma de nuvem ou fumaça. Estes sete pontos eram originais e naturais 

para este grupo e não mantinham nenhuma relação direta com outras ideias vindas 

de outros países na mesma época”! BOI, presente na plateia, acrescenta: “o estilo 

da obra de Gilda é como o mergulho do bigu?”, pássaro mergulhador retratado 

na exposição. 

Romagnolo organiza no Espaço MAM Villa-Lobos 4 Estética do Fluido, na qual 

persiste em suas investigações sobre o tema. Barra da Lagoa integra a exposição. 

Gilda volta ao Centro Cultural São Paulo em 2004 na mostra Arte Contemporânea 

no Acervo Municipal, curada por Stella Teixeira de Barros. O trabalho escolhido é 

a pintura Limpador de Peixe [p. 190], que faz parte da coleção do Centro Cultural 

São Paulo/Acervo Municipal de São Paulo — a exposição inclui obras incorporadas 

ao acervo através de prêmios aquisitivos do Programa Anual de Exposições. 

Em 2005, Sérgio Romagnolo seleciona artistas e obras para a exposição O EFluido, 

na Galeria Marília Razuk, em São Paulo. Os artistas escolhidos têm passagem pela 

Escola Brasil: e são, além de Gilda, José Resende, Carlos Fajardo e Dudi Maia Rosa. 

Dois artistas de gerações mais recentes são incluídos como assimiladores da estética 

abordada pela curadoria. No texto de apresentação, Romagnolo defende polarida- 

des das artes, que são “o fluido que se manifesta através da ilusão” como “uma forma 

da obralidar coma representação e osólido”, enquanto que “o que não representa, o 

que não tem alegoria, seria uma forma da obra lidar com a apresentação”. 32 As pin- 

turas de Gilda “mostram o seu conhecimento específico de manipular os pigmentos 

transparentes e opacos. Suas pinturas transitam entre o transparente, o leitoso, indo 

até o opaco mais profundo” 33 Gilda opta por exibir dois autorretratos recentes, 

[p. 211-212] influenciados pela leitura do livro O Visível e o Invisível, de Maurice 

Merleau-Ponty. 

  

30. Material de docência cedido pela artista. 
31. ROMAGNOLO, Sergio. Acstética do Auido. In: CENTRO CULTURAL SÃO PAULO. III 

Mostra do programa de exposições 2002: folheto. São Paulo, 2002. 
32. ROMAGNOLO, Sérgio. O Auido. In:MARÍLIA RAZUK GALERIA DE ARTE (São Pau- 

lo). O Auido: catálogo, São Paulo, 2005. 8 p. 

33. Tbidem. 
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Em 2006, a exposição Rouxinol 51: Um 

Olhar Sobre a Escola Brasil, realizada 

pela Fundação Srickel, traz 60 fotogra- 

fias, exercícios e trabalhos desenvolvi- 

dos na escola. Gilda participa com uma 

aquarela de 1972, feira durante a aula 

de Maciej Babinski [Fig. 22], além de 

várias obras desenvolvidas nas aulas de 

Carlos Fajardo, José Resende e Frederi- 

co Nasser, em 1971. Rouxinol 51 é tam- 

bém mostrada no Museu de Arte Con- 

temporânea de Campinas, em 2007. 34 

  

22. GILDA VOGT 

Exercício, 1972 
Aquarela sobre papel | Watercolor on paper 
25x 23 cm 

Coleção | Coliection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Regis Sugaya 

Apelidada de Gigantas [p. 225], uma 

série de pinturas realizadas por Gilda 

em 2007 traz mulheres com quem ela 

convive no dia-a-dia do ateliê, nos en- 

saios do coral que integra, pessoas que a 

artista admira € homenageia pela pintu- 

ra, retratando-as de maneira sui generis: 

em close-ups no limite da distorção, 

inéditos na produção da artista. À cita- 

ção de Roland Barthes aplica-se a essas 

novas telas: “Tenho vontade de envol- 

  

34. MATTOS, Claudia Valadão de. Arre é 

muiras coisas: sobre a Escola Brasil: c o ensi- 

no da arte contemporânea. In:FUNDAÇÃO 
STICKEL (São Paulo). Rouxinol 51: um 
olhar sobre a Escola Brasil: catálogo. São Pau- 

lo, 2006. Disponível em: <hrrp://www.stickel. 

com.br/atc/arte/25141>. Acesso em: 24 fev. 
2014. 

ver com o pensamento o rosto amado, de 

fazer dele o único campo de uma observa- 

ção intensa; tenho vontade de ampliar esse 

rosto para vê-lo melhor, para compreendê- 

“lo melhor, para conhecer sua verdade (...). 

Creio que ao ampliar o detalhe (...) vou 

enfim chegar ao ser (...)” 5 

Em 2008, Gilda dá início à série Santama- 

rense [Fig. 23], lançando seu olhar sobre 

os varredores, vigias, guardas e faxineiras 

de seu bairro. Às séries de costureiras, re- 

tratadas por Gilda entre 1971 e 2009, e 

de mulheres lavando louças, criadas de 

1977 a 2000 [Fig. 24], juntamente com 

a pintura do vigia de sua rua, iniciada em 

2001 e finalizada em 2005, que integra o 

acervo do Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul (MARGS), demonstram o interesse 

continuado de Gilda pelo tema dos traba- 

lhadores. 

Cristina Freire, Helouise Costa e Ana Ma- 

galhães, responsáveis pela Divisão de Pes- 

quisa em Arte, Teoria e Crítica do Museu 

de Arte Contemporânea da Universidade 

de São Paulo, concebem, em 2011, a tri 

logia de exposições Um Dia Terá que Ter 

Terminado, que revê a produção artística 

e a constituição do acervo desse museu 

durante os anos de ditadura militar — as 

demarcações cronológicas são determina- 

das pela curadoria com base na situação 

política local, levando em consideração 

os períodos de implantação (1964/1968), 

recrudescimento (1969/1974) e distensão 

(1975/1978) do regime de exceção. A obra 

Natureza morta, de 1971, encaixa-se na se- 

gunda exposição da trilogia. 

Em 2011, Gilda participa de O Museu 

Sensível: Uma Visão da Produção de Artis- 

tas Mulheres na Coleção do MARGS. Com 

curadoria de Gaudêncio Fidelis, diretor do 

  

35. BARTHES, Roland. A câmara clara. São Pau- 
lo: Nova Fronteira, 1984. p. 148. 

  
23. Aquarelas da série Santamarense, desenvolvi 

da em 2008. Fotografias: Paulo Risi | Watercolors 
of the series Santamarense, developed in 2008. 

  

24. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 1977 

Xilogravura | Woodcut 
24,2x 19 cm 

Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Paulo Risi



Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, O Museu Sensível pretende ser 

a primeira exposição “feminista”** da história do museu. No texto de apresentação, a 

curadoria busca uma reflexão autocrítica, reconhecendo o fato dos museus terem negli- 

genciado a produção artística feminina, muitas vezes relegada a técnicas consideradas 

“menores”, artesanais e/ou tipicamente relacionadas ao gênero feminino (a exemplo da 

tapeçaria, do bordado, da gravura ou da cerâmica, delicadas e passíveis de ser criadas no 

e para o âmbito privado, domiciliar), como demonstra o próprio acervo do MARGS. 

Gilda apresenta então duas pinturas sem título, de 2003 e 2005, previamente adqui- 

ridas pelo museu. 

A obra de Gilda Vogt é incluída em três outras exposições no Rio Grande do Sul em 

2012. O Triunfo do Contemporâneo comemora os 20 anos do Museu de Arte Contem- 

porânea do Rio Grande do Sul (MAC RS) no Santander Cultural, em Porto Alegre. 

Na ocasião é exposta a obra Sem título (2004) [p. 203], que aponta para outra prática 

corrente na obra de Gilda: a utilização de imagens fotográficas encontradas como base 

para sua pintura. Nesse caso, a foto foi remetida por uma amiga. Sua pasta de recortes 

e alusões visuais vem sendo ampliada a partir de conexões pessoais entre essas imagens 

e obras já criadas por ela, e por outros artistas, num vaivém de uma busca fortuita. À se- 

gunda exposição, intitulada Mecanismos/Dispositivos, coloca obras contemporâneas ao 

lado de obras históricas que apresentam o que o curador chama de “sintomas do con- 

temporâneo”. A obra de Gilda presente na exposição é predominantemente vermelha 

e foi contraposta a uma obra de Iberê Camargo [Fig. 25]. Finalmente, Cromomuseu: 

Pós-Pictorialismo no Contexto Museológico, é a maior exposição de acervo já realizada 

pelo MARGS, da qual Gilda participa com outros 147 artistas expostos em paredes 

multicoloridas que intencionam quebrar os padrões do “cubo branco”. [Fig. 26] 

O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo sedia, no mês de setembro, a exposição 

Artes e oficios — Para todos. Para participar, basta que a obra passe pelas medidas da 

porta do Liceu e seja levada pessoalmente pelo artista, com o material necessário 

—— 

  

26. Cromomuseu: Pós-Pictorialismo no Contexto Museológico reuniu seis obras de Gilda no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, sob curadoria de Gaudêncio Fidelis, em 2012. Fotografia: Núcleo de 
Curadoria (MARGS) | Cromomuseu: Pós-Pictorialismo no Contexto Museológico gathered six works by Gilda 
at the Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, and was curated by Gaudêncio Fidelis, in 2012. 

  

36. À exposição é principalmente caracterizada pela participação exclusiva de artistas do gênero 
feminino no intuito de dar visibilidade à sua obra, mais do que abordar os temas da emancipação, 

empoderamento e igualdade da mulher. (Nota da autora) 

  

25. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 2011 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
19,5x100ecm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Ado Malagoli (MARGS), Porto Alegre 

Fotografia: VivaFoto - Fabio del Re e Carlos Stein 

à sua montagem. Influenciada pelos pro- 

jetos desenvolvidos pelo curador Walter 

Hopps nos EUA, a mostra se coloca como 

espaço democrático e colaborativo. Prin- 

cipalmente buscada por jovens artistas, a 

exposição atraiu também artistas em meio 

de carreira e já consagrados, a exemplo de 

Carlito Carvalhosa, Jac Leirner, Leda Ca- 

tunda, Nuno Ramos e Rodrigo Andrade. 

Segundo Gilda, a obra escolhida deve ter 

autonomia, uma vez que não é possível 

participar com um conjunto de obras. Na 

pintura que escolheu, Retrato Psicológico 

(2012) [Fig. 27], Gilda retrata uma jovem 

mãe com seu filho pequeno. 

  

27. GILDA VOGT 

Retrato Psicológico, 2012 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
119,5x 159,5em 
Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 
Fotografia: Felipe Bertarelhi 
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Em 2013, amplia-se o reconhecimento de seu trabalho no sul do pais através das mostras 

Pintura Brasileira e Faz Sentido. Depois de mais de uma década, o MARGS volta a realizar 

uma exibição com obras pertencentes a uma coleção particular com sede no Rio Grande 

do Sul. As obras de Gilda em coleções gaúchas são, coincidentemente, do mesmo período 

de uma observação rósea da natureza [Fig. 28], dos animais de sítio — a vaca que aparece 

em sua obra foi posteriormente associada a outra, feita por Rosa Bonheur [Fig. 29], com 

a qual o trabalho de Gilda divide o espaço expositivo em ocasião anterior. 

  

Em Faz Sentido, dez mulheres artistas de Santa Catarina, São Paulo, Irália e Finlândia 

apresentam seu processo criativo a partir das afinidades “nos conceitos que perpassam 

suas obras, que são: a sensação, o orgânico, a natureza, o sensorial e sensitivo”, conforme o 

material de divulgação da exposição. Apresentada pela primeira vez no Museu de Arte de 

Santa Catarina, em Florianópolis, amostra ganha itinerâncias pelo estado. Gilda participa 

da exposição com quatro retratos recentes, todos monocromáticos, feitos de contornos 

diferentes de composições presentes em suas obras anteriores, com campos de cor mais 

diluídos. A questão da síntese cromática na pintura é, também, de origem prática: para 

criar fora do ambiente de seu ateliê, Gilda leva recursos mínimos: “Esse é o momento [de 

poucas cores] de ir pintar à casa dos outros. As pessoas ficavam um pouco aflitas em vir 

aqui; vinham porque eu era uma artista, existia um constrangimento. Inventei de levar 

duas cores, uma... Eu queria uma coisa a mais direta e espontânea possível porque tinha 

essa coisa de você estar pintando o outro e de que, se ficasse feio, a pessoa podia ficar cha- 

teada — porque se é feio, se é bonito, é uma questão difícil de se lidar. Muitos não queriam 

nem ver o resultado. Mas eu fiquei fazendo experiências assim e as pessoas sentiam que 

estavam entendendo e sumia aquele peso da pintura, parecia que eu estava fazendo um 

desenho — e isso era muito prazeroso.” 

Ao final de 2013, o MARGS anuncia em sua agenda de exposições de 2014 uma ampla 

mostra retrospectiva da obra de Gilda Vogt. 

28. GILDA VOGT 

Sem título | Untitled, 2012 

Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 

140x 189cm 

Coleção | Collection José Antonio e | and Hieldis Martins, 

Caxias do Sul 

Fotografia: Felipe Bertarelli 

  

29. ROSA BONHEUR 

La petite mare dons la plaine et troupeau 
de moutons, s.d. 

Óleo sobre tela | Oil on canvas 
33,5x51,5cm 

Acervo | Collection Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul Ado Malagoli (MARGS) 

Aquisição | Aquisition, 1957 

Fotografia: Fabio Del Re e Carlos Stein - VivaFoto 

 



GILDA VogT: À CHRONOLOGY 

1953 - 1969 

Gilda Vogrwas born in Rio de Janeiro, the oldest of three chil- 

dren of Marilia Graça Couto and João Carlos Vogt. [Fig.1] Her 

mother has worked with landscaping and her father, initially, 

in the wholesale market of fabrics. About the mother, she re- 

calls: "She had a partner in Rio de Janeiro and a small farm 

in Jacarepaguá, it used to be the best environment for plants. 

They did many gardens, worked in several houses, ranches, 

farms. We used to visit many places here in São Paulo too, we 

knew all the plant breeders. I have always felt connected to this 

environment. | 

João Carlos [Fig.2] hobby has been photography, especially the 

one linked to portraits, and in her childhood, Gilda used to 

accompany him in the photo studio set up in their garage: "My 

father photographed a lot, and he still does today. My parents 

have always been very attached to image.” 

Her most intense interest in arts emerged at the age of 12. 

[Fig.3] A lithograph that coexisted with her during the seasons 

in her grandparents house is one of the earliest references: "I see 

myself in this work. I used to sleep in my grandparents' house 

and there was a work of Marie Laurencin." 

In the same period, another significant experience was pos- 

ing with her sister for the painter Emeric Marcier, her cousin's 

neighhor. “Then, she pursued woodcut classes with Misabel Pe- 

droza, artist known for her works inspired by day-to-day scenes 

and typically national issues: "Misabel used to do primitive 

By DEBORAH MOREIRA 

work, something like Cordel literature. She did extensive work 

on the history of the Amazon. That involved me." 

At age 15, in 1968, she attended classes by Anna Bella Geiger 

and Ivan Serpa at Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 

2 Was In this new context, à “complete freedom of expression” 

cultivated: “with Anna Bella, we worked with a lor of magazine 

material and illustration. Each one of us would propose some 

research. 1 did a work on Indians, 1 had discovered Indians with 

her magazines. Let's say thar this way of watching the other, in 

another condition, happened there with her. I started paying 

attention to who lived on the site.” 

The opportunity presented in these activities contrasted with 

her reclusive atitude, more limited to family context. So far, 

her drawings were concentrated in the comers of the paper: 

[Fig.4] "not long ago, they sent me a graduation photo from 

Rio de Janeiro. 1 looked ar the picture and said 'gee, 1 was al- 

ready an alienated person', out ofthe group. 1 remember a lot of 

staring out the window. There was an issue of excessive shyness 

that [perhaps] has forced me to follow this path which is not 

through words." 

She followed on to produce continuously and prolifically, hav- 

ing the subrleries and Auidiry thar started to emerge in her 

drawings stimulated by Serpa. 

Her father considered inserting her in the business of producing 

patterns for fabric. However, a trend to follow European pat- 

terns made her distance herself from the project. 

  

1. Unless otherwise specified, all quotarions are from the artist: VOGT, 

Gilda. São Paulo Scprember 8 2013 ro February 23 2014. Testimonies to 

Deborah Moreira. (Translated from the original in Portuguese). 

2. PEDROSA, Mário. Crescimento e Criação. Forma e percepção estética: 
textos escolhidos II. São Paulo: Edusp, 1996. p. 76. (Translated from the 

original in Portuguese). 
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Seillin 1968, a change in João Carlos" professional prospects led 

the family to move to São Paulo. Soon after, through friends, 

Gilda contacted and started drawing classes with Frederico 

Nasser, one of the founding artists of the Grupo Rex, formed 

by José Resende, Carlos Fajardo, Nelson Leirner, Geraldo de 

Barros and Wesley Duke Lee "Ler's say it was a way for me to 

get by. I did very well here [in São Paulo] because 1 followed this 

artistic path, but at the same time I used itas an escape, perhaps, 

a haven from family issues.” 

1970 - 1990 

Through Nasser, who was intensely involved with the artistic 

avant-garde in São Paulo, Gilda started to attend Escola Brasil, 

in 1970, the year of its creation. The school was called by its 

idealizers "center of artistic experimentation." 

The school, founded by Nasser with Carlos Fajardo, José Re- 

sende and Luiz Paulo Baravelli, was extremely progressive: “Art 

(...) is not likely to be taught. (...) Art can be seized by learn- 

ing” (...) "The complicated curricula, by dismembering the ar- 

tístic experience into departments and isolated subjects, destroy 

the idea that the creative process is a continuous whole. The di- 

vision of artistic education harms the student, complicaring and 

prolonging the possibility of seizure of the whole, of structure, 
5 of relations"*, announced the proposals of the school. [Fig.5] 

There, the ideas on drawing by Wesley Duke Lee, whose phi- 

losophy was a kind of inversion of the traditional methodology, 

were wide spread. As reported by Resende: "You were not sup- 

posed to draw, you were supposed to see art, to see the world, to 

believe more in your own eyes (...) the reason for this practice is 

not what you do, but what surprises you by looking there and 

tracing here, suddenly there's a deepness that if you're trying 

to 'copy' you have less. (...) It's a possibility, an artifice not for 

drawing, but for you to see that your eyescan see."$ 

The running of Escola Brasil: had minimal formal structure. 

[p. 146] Over time, each member received close and unique 

monitoring by one of the professors — in Gilda's case, who had 

started painting, it was Carlos Fajardo. 

  

3. LOPES, Fernanda. À Experiência Rex: éramos o time do rei. São Paulo: 

Alameda, 2009, p. 18. 

4. Das propostas. Re-writing of the catalog of Escola Brasil:. Arte cm São 

Paulo, São Paulo, n. 26, unpaginared, October 1984. Special Edition. 

(Translated from the original in Portuguese). 

5. Ibidem. 
6. ROSA, Rafael Vogt Maia. Interview: José Resende. Celcuma, n. 2, p.13, 
2013 Available ar: htp:/oww mariantonia, proen.vsp. brfcelewma/Pg=revis- 

ta/2/entrevistasto-resto-era-risco. Accessed on: February 5 2014. (Translated 

from the original in Portuguese). 

In São Paulo, her brother Joãozinho started to develop his per- 

sonal artwork. Thus, the exchanges happened parallel to the 

school, at home as well. The intensity of the dialogue berween 

siblings became evidenr in the choice of the home balcony as 

theme for paintings, for example. [Figs. 6 and 6a] 

Gilda Vogt exhibited her work publicly for the first time and 

in 1971 won the acquisition award in the V Jovem Arte Con- 

temporânea, held by the Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo. Idealized by Walter Zanini, JAC 

was a new way of “introducing' emerging values” thar, “un- 

like the consecratory salons, (...) had the function to highlight 

what was already the concern of everyone: the new trends in 

the Brazilian artistic production. It has revealed artists. It has 

endorsed names.” 

The painting Natureza Morta (1971) [p. 141], chosen to inte- 

grate the collection of MAC USP, garhered rhemes and inter- 

ests thar would become characteristic of her production. Abour 

this work, the artist has said: “ar age 18, the art held was a 

way of dealing with my libido. The fruits arranged in the fruit 

bowl, with the boy underneath, made of porcelain, holding on 

to everything..." 

In the same year, she decided ro abandon basic education in 

the traditional Dante Alighieri School, after experiencing the 

scientific course in architecture. 

In 1973, she left Escola Brasil! and married Dudi Maia Rosa 

[Fig. 7], who had participated in the school first as student, 

and rhen as professor of printmaking. They serled down in the 

neighborhood of Santo Amaro, in a house built by her father- 

indlaw. In October 1974, her first son Rafael was born. The fol- 

lowing vear her daughter Joana Was born. 

In 1976, she restarted to exhibit her work in the seventh edition 

of the Sabão Paulista de Arte Contemporânea, in Paço das Artes, 

São Paulo, The selection and award committee, constituted by 

Evandro Carlos Jardim and Sheila Leirner, among others, de- 

cided for the acquisition of the canvas Pombo no Lago, ftom 

1975, [p. 152] for the collection of the Pinacoteca do Estado 

de São Paulo. 

  

7. VERNASCHI, Elvira. Novas pesquisas, novos conceitos. In: MUSEU 

DE ARTE CONTEMPORÂNEA DA USP (São Paulo). Arte brasileira: 

50 anos de história no acervo MAC USP, 1920-1970: catalog, São Paulo, 

1996 p.lá. (Translated from the original in Portuguese). 

8. Introduction of the artist's website. Available at: hetpolfivm gildavogr. 

art.br!, Accessed on: 5 February 2014. (Translated from the original in 

Portuguese).



The relationship with the public sphere coincided with an at- 

tempt to asserr her own poetics in relation to her husband, 

Dudi Maia Rosa, who had held his first solo exhibition at 

MASP and had dawned in the arts scene. À self-porrrair, done 

in 1976 and exhibited in the Salon, documented thar Gilda was 

then a mother. [Fig.8] Jacob Klintowitz described in an article 

from 1977 [Fig. 9] the proportion that family life had in Gil- 

da's production: "Paintings in which she would make up the 

day-to-day, the children, the landscape, the homely things. (...) 

[ let myself get into the girl's ambiance without status, before 

these canvases (...) deeply dedicated to the lime things of her 

daily life, of her disguised questioning that has arisen so many 

times: Am [ an artist? Do | compete with Dudi? Her inquietude 

leaked in syncopated phrases-texts, interrupted by a fruit juice 

prepared by her. They did not know exactly how to take me to 

the atelier and Gilda possibly wondered if she was not spoiling 

her husband's party. For, after all, it was also about that. She 

made a point to state thar he worked harder, was constant, intel- 

ligent (..) T could see char Gilda was becoming quierer, sitting 

away ona chair ofEstage. There was an admiration of this young 

mother for her husband, for his perseverance, for his force in 

facing a new situation." 

In 1979, Gilda started teaching, activity that she has kept con- 

tinuously. In her studio [Figs. 10, 10a and 10b], she received 

mainly children and teenagers as students — most classes were 

formed by young people ar the age of her children, their class- 

mates, eventually — as well as by teachers in search of new alter- 

natives for teaching art. Representing the fire lit in the fireplace 

or the water contained in a mounted aquarium were some of 

the exercises suggested in these classes. In her courses, Gilda 

intended to pass on to the children the power of arr as an al- 

ternative of expression and self-knowledge — the one she her- 

self had found in art: "I believe that the child or teenager who 

practices and lives with the activities of painting, drawing and 

modeling can acquire self-knowledge, learning to cope with his 

innermost. (...) Minimal coexistence with nature is necessary, 

which may be done as a 'workshop' mounted on a balcony with 

tables and benches for the activity, a wall for exhibiting the 

work, and so the children can review and form a vision with 

continuiry of the activities. This place could be like an environ- 

mental cultural haven."1º 

In the same year, the Cooperativa dos Artistas Plásticos de São 

Paulo was founded. Apart from Gilda, names like Carlos Fajar- 

do, Guto Lacaz, Carmela Gross, José Carlos BOI Cezar Fer- 

reira, Julio Plaza, Lothar Charoux, Luiz Sacilorro, Luiz Paulo 

Baravelli, Marcelo Nitsche, Regina Silveira, Sergio Fingermann 

and Tomie Ohtake embodied the organization that aimed to 

“promote collective exhibitions by its associates, participate in 

exhibits organized by other institutions, develop dissemination 

activities through conferences and publicarions, expand the la- 

bor market for its members — acting as representative to the 

galleries — providing legal advice and acquiring the necessary 

material for artistic production."!? The exhibition O Desenho 

Como Instrumento [Fig 11] inaugurated the activities of CAP 

SP and happened at the Pinacoteca do Estado de São Paulo in 

August 1979. The exhibited works were not available for sale, 

but it was possible to purchase a kind of wooden frame-case 

that packaged and/or exhibited reproductions of the drawings 

in the exhibir. Gilda included in the album a facsimile copy of 

a charcoal drawing done in 1975, in which two transversely op- 

posed figures in their framework, in light and shadow, in mass 

and contours, are placed facing each other — and one of them is 

precisely drawing [Fig. 12]. Gildas metalinguistic exercise res- 

onated with considerations by Sheila Leirner in an article for 

the newspaper O Estado de São Paulo: the drawing is “process 

and instrument of itself. (...) Exposing the process (...) is a clear 

and healthy reaction (consistent,by the way, with the ideals of 

the Cooperativa) against the art world without passion. (...) A 

world dominated by the speculative and conservative art mar- 

ker, where issues like this do not belong."'ê 

Also in 1979, CAPSP inaugurated its headquarters with the ex- 

hibir Dois Metros e Uma Página. Gilda returned to engraving, 

sharing an atelier with Regina Silveira and other artists of the 

Cooperativa. “I see no difference between engraving and draw- 

ing. The techniques are all the same to me. 1 have had this men- 

tal stroll berween processes — it is painting, bu it is watercolor, 

but it is drawing,” she declared. 

Gilda exhibited her works on paper in 1981, in vwo nearly si- 

multaneous occasions. Her drawings were featured in the Ga- 

leria de Arte Clube Juvenil da Universidade de Caxias do Sul, 

in the collective exhibition whose selecrion of works was led by 

  

9. KLINTOWITZ, Jacob. Os Maia Rosa pintores. Arte Vogue, São Paulo, 
n. 2, p. 102-103, [1977]. (Translated from the original in Portuguese). 

10. Teaching material provided by the artist. (Translated from the original 

in Portuguese). 

11. FABRIS, Annatcresa. Antonio Lizárraga: uma poética da radicalidade. 

São Paulo: Edusp, 2000, p. 26. 
12. Ibidem, p. 29. 
13. LEIRNER, Sheila. Mostra dos cooperados, a colectiva digna do nome. 

O Estado de São Paulo, August 19, 1979. (Translated from the original in 

Porruguese). 
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José Carlos BOI Cezar Ferreira. The show gathered artists who 

dialogued in the Cooperativa de Artistas Plásticos de São Paulo — 

along with Gilda, Guto Lacaz, Leila Ferraz, Carlos Fajardo, and 

BOI himself. [Fig. 13] As part of the exhibition program, a vid- 

eo about their creative methods was shown during the opening, 

and although the production of the canvases was a bit slower 

and punctual, drawing and watercolors served to Gilda as dia- 

ries, visual notes of her day-to-day. 

The watercolors [Fig. 14] which often served as basis for paint- 

ings — gained special evidence in the joint exhibition with Dudi at 

the Livraria Universo, in São Paulo, curated by Frederico Nasser. 

In thar context, the relation of contamination and poetic unique- 

ness of each one, in an essential medium for both, for different 

ICasons, Was openly exposed ds d kind of experiment. 

In 1982, at age 29, Gilda had her third child, Marcelo [Fig. 15]. 

Thar year, she definitely stopped using oil paint for disliking its 

brilliancy and the toxicity of the material.!é Gilda was already 

seeking TESOUICES of translucency and liquefaction in watercolor, 

and started to work with water-soluble acrylic paint. The Faster 

drying also allowed her to accomplish several portraits made with 

live models. For all purposes, in this regard Gilda says: "It is not 

that 1 believe in painting, actually 1 do not care for any technique. 

[ used to do many works with gouache, as well.” 

The watercolor Barra da Lagoa [Fig. 16] was incorporated into the 

collection of the Museu de Arte Moderna de São Paulo in 1986.15 

The exhibition À Trama do Gosto was opened in the building of 

the Fundação Bienal de São Paulo in January 1987. Curated by 

Sonia Fontanezi, the show was bold in terms of exhibiting for 

proposing to create a simulacrum of the city within — and in the 

vicinity — of the Pavilhão da Bienal. Aiming to reinterpret São 

Paulo by launching unprecedented perspectives on daily life, 

Gilda's work was inserted by sub-curator Fernando Stickel in the 

sector dedicated to still life, humorously called Natureza Morta 

Limitada (each sector of the exhibit corresponded toa neighbor- 

hood, store or activity in the city !9). In the text for the magazine 

Revista AZ, Wesley Duke Lee observed thar the exhibition re- 

  

14. Statement to Folha de São Paulo, Seprember 13 2000: “1 do not like the 

brilliancy of oil, 18 ycars ago 1 stopped painting with this type of paint.” 

(CYPRIANO, Fabio. Gilda revela seu diário colorido. Folha de São Paulo, 

São Paulo, September 13 2000. Ilustrada, Acontece, p. esp. 1). 

15. MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO. MAM inventã- 

ro: catálogo geral do acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo. São 
Paulo: Lemos editorial, 2002. 340 p. p. 274. 

16. MORAES, Angélica de. Cidade de arristas. Revista Afinal, n. 110, p. 

44-45 7 October 1986. 

ferred “to the thrust that my few fellows and I have accomplished: 

(...) my four students — Baravelli, Resende, Nasser and Fajardo 

— and the school they created, (...) thar have guided hundreds of 

students through a new way of seeing. (...) Further studies will 

shed lighr on this manifestation, but those who took parr on it 

worked more through an intuitive process. It is not unconscious, 

it is intuitive, and intuition isa sophisticated thing. lt is our most 

refined method of associating images, of distant ideas that one 

poerically captures in time, in space, in the day-to-day.""” 

1991-2014 

In 1990, Gilda's work was exhibited in retrospective group exhib- 

its and on her first solo show. The exhibit O Que Faz Você Agora, 

Geração 60? recovered, in 1991, artists who participated in the Jo- 

vem Arte Contemporânea at MAC USP — who, on the occasion, 

were exhibiting their latest production. À painting that portrays 

her oldest son playing cello (1991) [p. 164] was exhibited by Gil- 

da. À comment by Maria Izabel Branco Ribeiro emphasized Gil- 

das preference for "day-to-day situations and, specially, with the 

presence of the human figure. Her characters are always engaged 

in something. She seizes the music rehearsal, the moment of sleep 

and the play in the lake to capture images. (...) She achieves paint- 

ing by transferring to the canvas clippings of these situations. She 

works with diluted acrylic to maintain the transparency and the 

gesture of watercolor."'8 

Ar the Pinacoteca do Estado de São Paulo, her painting was ex- 

hibired in Miheres Artistas na Pinacoteca do Estado (1992) and 

Arte Brasileira da Academia à Contemporaneidade (1993). 

Curated by Stella Teixeira de Barros, the exhibit Marinhas hap- 

pened at Galeria Nara Roesler in São Paulo, in 1994, Six water- 

colors by Gilda were featured in the exhibit, all produced berween 

1991 and 1992 [Fig. 17), with the following comments by the 

curator: "the work may remain recognizable by unveiling itself 

with greater or lesser emphasis as representation, concentrating 

on the aesthetic issues ofits materialiry as reflective space. (...) The 

whole experience of gazing comes to light in certain images thar 

carch the misaligned magic and splendor of the luminosiry thar 

shines out at the seaside."1º 
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In 1996, the importance of the JACs was recollected again, this 

time by curator Lisbeth Rebollo Gonçalves, in Arte Brasileira: 

50 anos de história no acervo MAC USP (1920-1970). The ex- 

hibir was divided into nuclei that ran through the museum's 

collection from modernism in 1920 ro rhe “new researches / 

new concepts"nucleus, in which Gildas work was introduced. 

In the exhibir catalog, Elvira Vernaschi praised the political vein 

of the JACs thar occurred during the military dictatorship, and 

the avant-garde relevance of those who took part in them. 

The same year was sadly marked by the death of her broth- 

er, Joãozinho. Almost a year later, Gilda portrayed him in the 

painting Meu Irmão (1997) [p. 168], where the memory of 

his body during his wake is clearly depicted. Rafael Vogt Maia 

Rosa, son of the artist, traced parallels with Série Trágica (1947) 

by Flávio de Carvalho, in which "the artist has drawn the last 

moments of his mother's life. In the individuality of each drawn 

paper, one can realize coherence with the others by materializ- 

ing a more extensive and impressive movement of the loss of 

vitality. (...) In the picture Meu Irmão, time is not permanent 

and synthesizes the conflicr of her work, which has cyclically 

repeated the genres of still life and portrait. But it is a portrait 

in which the merely contemplative attitude would disqualify 

the relation of forty years with a family member."?º The work 

is a revealing synthesis of the issue of empathy that leads and 

is necessary to the whole of Gilda's creation, which Rafael also 

related to a fragment of Roland Barthes: "so 1 will suffer with 

the other, but without supporting on it, without getting lost. To 

this conduct, at the same time very affective and very surveilled, 

very loving and very policed, a name could be given: ir is like 

the 'sound” (civilized, artistic) form of compassion."?! 

In 1998, the exhibir Afinidades Eletivas F occurred berweeéen 

the months of March and May, featuring the private collection 

of Kim Esteve at Casa das Rosas. [Fig. 18] The following year, 

also at Casa das Rosas, its director José Roberto Aguilar invit- 

ed fourteen artists and proposed that they invited other artists 

to create a work/collaborative installation for the exhibit Unit- 

ed Artists V: Viagens de Identidades. The works Sandra (1996) 

lp. 167] — a key work thar dialogues direcly with A Negra 

(1923), by Tarsila do Amaral — and Meu Irmão (1997) shared 

space with works of Sergio Romagnolo, who exhibited "wo girl 

sculprures, portraits of my daughters, in plastic and life-size."22 

In testimony, Romagnolo clarifes: "Gilda's work has always 

been very important to me. When 1 started painting in 1975 

I didnt know many artists. (...) In 1977 I saw the [VII] Salão 

Paulista [de Arte Contemporânea] and 1 was very impressed with 

some paintings 1 saw there, that had a bias that 1 didn't quite 

understand at the time, that later T identified as a result of Es 

cola Brasil:. (...) From 1977 to 1980, 1 was much influenced by 

the way Gilda paints."About the exhibir at Casa das Rosas, the 

artist has realized that it was more of an “"encounter” rather than 

an ordered exhibit — the works were not specially conceived for 

the collective exhibit- and the casual and completely significant 

encounter is the key element in the whole work of Gilda Vogt. 

In 2000, ar age 47, Gilda had her first solo exhibition, at the 

gallery Adriana Penteado Arte Contemporânea in São Paulo. 

The curatorship, thar contrasted newly produced works to pre- 

vious ones, was done by the gallerist along with artist Sergio 

Romagnolo. Divided into mwo floors, the exhibition fearured 

canvases related to the coast theme around the first floor. The 

sea themes, dominant in the exhibition, recollected the paternal 

influence. [p. 179] 

Besides being an amateur photographer, João Carlos used to 

write a spearfishing column in the Correio da Manhã newspaper 

in Rio de Janeiro — he had even accompanied and dived with 

underwater explorer Jacques Cousteau on a trip.?? Gilda often re- 

calls a parallel episode in Copacabana, when she, her sister Moni- 

ca and her father, narrowly escaped a shipwreck in a small vessel. 

Another element of the exhibition is the cast of fishermen, who 

are present in many watercolors of the 1980s accomplished in 

various regions of southeastern and southern Brazil. Another 

section of the exhibition featured intimare portraits of her fami- 

ly as well as self-portraits. To the newspaper Folha de São Paulo, 

Gilda explained: "Everything in my work has a true story, the 

people are actually around me." 

In the early 2000s, Gilda's paintings became, in part, enlarged 

reinterpretations of her watercolors — interventions, additions 

and differences between them were minimal. Unlike painting, 

watercolor allows for greater mobility and careful observation 

of reality, somehow journalistic. The focus on the outdoor 

environment of people like night guards, outcasts, neighbors, 

  

20. ROSA, Rafael Vogr Maia. Text referring to the mork “Mew Irmão”, by 
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seamstresses, housekeepers working, poor children, many types 

oÊ people engaging in their activities (work or leisure), was con- 

stant in the works of the period. Along the recurring issue of the 

family circle, there was a growing social concern: "I don't see my 

work as disguise; because it has a charge. This work here [Fig. 

19], 1 did these blue land crabs; T had traveled to Ceará and seen 

the poverty there. More recently, in Alagoas, I had thar same 

perception: what inequality. 1 have always seen both sides. So it 

is a contradictory work, it seems to be a dream, bur ir brings the 

trouble. Itis not children's play... There is life and there is death, 

death has a place in my work.” 

In the exhibit Obra Nova, which reopened the Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo in 2000, directed 

by Teixeira Coelho, the work Meu Irmão was shown again. 

In 2002, Gilda presented her second solo exhibition. Flori- 

anópolis was a much visited and portrayed city by rhe artist in 

the 1980s. Museu Victor Meirelles, in the capital of Santa Cata- 

rina, invited her to exhibit watercolors in which several scenes of 

the Island of Santa Catarina are seen. [Fig. 20] The text present- 

ing the show was wrltten by the artist herself, praising the role of 

watercolor in her artistic production and in her life experience: 

“Watercoloring is like making up a language with the environ- 

ment, experiencing essentially whar happens in loco. As if my 

gaze would sink in landscape and Td be marked by whar I see. 

Thus, watercolor becomes an 'experience of intuition, a realiza- 

tion of the senses'. But Fm only interested in that because of the 

presence of human beings and their relation with the environ- 

ment. For a man in landscape creates involvement. I need and 1 

am pleased to acknowledge thar in the most direct and real way 

I can. The sensation is thar T do ir not to ler ir end, to resume the 

essence of this existence. "25 

Seill in 2002, Gilda's work was again exhibited at Casa das Ro- 

sas. Aguilar's farewell in the charge of the institution (one of the 

most visited in São Paulo, then *º), Ópera Aberta — Celebração 

gathered artists from different generations and works from var- 

ious media by proposing a balance of the cast of the exhibitions 

thar had occurred under his direction, which lasted seven years. 

Exhibirors could participate with whatever work they wanted 

to selecr — "Casa das Rosas has a tradition of being managed by 

artists and therefore activities have always covered a very wide 

range of trends and languages"?”. Gilda decided to exhibir À 

  

25. ROSA, Gilda Vogr Maia. Aquarelas. In: MUSEU VICTOR MEIREL- 

LES (Florianópolis). Gilda Vogt Maia Rosa: aquarelas: leaflet. Florianópo- 
lis, 2002. (Translated from the original in Porruguese). 

26. Tempo de celebração. Revista Cultural, November 2002. 

Filha (2001) [p. 186], acrylic on canvas measuring 131 x 101 

em. Às in earlier and later paintings [p. 229], A Filha portrays 

mother and daughrer united, a recurrent theme in her work. 

Mothers and their children (curiously, mostly daughrers) posed 

for Gilda in their homes or in the studio of the artist, however 

they felt more at ease. [Fig. 21] 

This almost anachronistic practice of "commissioned” portrait 

came into existence in her work from that decade on, although 

the artist used to state the need to safeguard her poetic freedom, 

including defining which characters should be left out of the 

painting, eventually. About the consented or requested portrait, 

Gilda calls peculiar the kind of relation berween artist and sub- 

ject generated in this “exchange that is not exchange, request 
. = . - " ” 1 

that is not request, commiISSION that is not commission”. 

Also thar year, Gilda hada new solo exhibition in São Paulo, this 

time in Centro Cultural São Paulo. As guest artist of Mostra do 

Programa de Exposições that year, she exhibired 13 paintings in 

acrylic on canvas. Critic Maria Hirszman commented, in an ar- 

ticle for the newspaper O Estado de São Paulo, that “the gaze of 

the painter (...) is associated with a deep and emotional relation 

with her country and the people who live here. (...) The narra- 

tives (...) were collected from various moments and places and 

usually depicr the day-to-day of anonymous figures that have 

suftered, bur survived. (...) Ir is curious thar the human figure 

and the desire to portray the excluded have always been present 

in Gilda."?8 Sergio Romagnolo signed the text of the exhibition, 

in which he pondered: "the figures are formed from their own 

inner light, one does not see traditional chiaroscuro. What one 

sees are colored ghosts walking across the canvas in a world of 

clouds (...) the lighr does not reflect on anything, everything is 

matte and the transparencies can withstand only two or three 

layers."?º A watercolor workshop was taught by the artist, on the 

occasion of the exhibition, proposing to “demonstrate that the 

activity of watercolor could be a vehicle for understanding the 

day-to-day reality of where you live or where you're moving to 

for the activity in question. (...) The activity, its experimentation 

and development are linked to the understanding of the very 

realiry we live in and ir is not an end in itself, bur a way of see- 
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ing the world."º The last activity parallel to the exhibition was 

the round table berween Gilda and Sergio Romagnolo, where he 

reinforced the statement of Gildas work as the synthesis of the 

aesthetics of Escola Brasil: "painting from live models, the limit 

berween abstract and fAgurative, the calligraphic gesture, life-size 

representation, shadow and ghost (transparent figures) as sign, 

strong colors and paint thinned into the form of cloud or smoke. 

These seven points were unique and natural for this group and 

at the time, did not maintain any direct relarion with other ideas 

from other countries. >! Boi, present in the audience, added: 

“the style of Gilda's work is like the diving of the cormorant”, a 

diver bird portrayed in the exhibition. 

Romagnolo organized, in Espaço MAM Villa-Lobos, the show 

A Estética do Fluido, where he persisted in his investigations on 

the theme. The watercolor Barra da Lagoa integrated the exhibir. 

Gilda returned to Centro Cultural São Paulo in 2004 in che ex- 

hibir Arte Contemporânea no Acervo Municipal, curated by Stella 

Teixeira de Barros. The selected work was the painting Limpador 

de Peixe, [p. 190] which is part of the collection of Centro Cul- 

tural São Paulo/Acervo Municipal de São Paulo — the exhibit in- 

cluded works incorporated in the collection through acquisition 

awards of the Programa Anual de Exposições. 

In 2005, Sergio Romagnolo selected artists and works for the 

exhibition O Fluido in Galeria Marilia Razuk, in São Paulo. The 

selected artists had attended Escola Brasil, and besides Gilda, 

they were José Resende, Carlos Fajardo and Dudi Maia Rosa. 

Two artists fom newer generations were included as assimilators 

of the aestherics addressed by the curator. In the introductory 

text, Romagnolo defended the polarities of arts that are "the flu- 

id that is manifested through illusion” as “a way of the work 

to deal with the representation and the solid” whereas "what 

does not represent, what does not have allegory, would be a way 

of the work to deal with the presentation."*? Gilda's paintings 

“show her expertise in manipulating the transparent and opaque 

pigments. Her paintings transit berween the transparent, milky, 

going to the deepest opaque."* Gilda decided to exhibit rwo re- 

cent self-porrraits, [p. 211-212] influenced by reading the book 

The Visible and the Invisible, by Maurice Merleau-Ponty. 
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In 2006, the exhibition Rouxinol 51: Um Olhar Sobre à Escola 

Brasil:, held by Fundação Stickel, featured 60 photographs, ex- 

ercises and artworks done at the school. Gilda participared with 

a watercolor from 1972, done during a class taught by Masiej 

Babinski [Fig.22], and also various works done in the classes 

of Carlos Fajardo, José Resende and Frederico Nasser, in 1971. 

Rouxinol 51 was also exhibited ar the Museu de Arte Contem- 

porânea de Campinas, in 200731 

Nicknamed Gigantas [p. 225], a series of paintings by Gilda, 

done in 2007, featured women with whom she lived with on 

her day-to-day in the atelier, in the rehearsals of the choir that 

she integrated, people thar the artist admired and honored in 

painting, portraying them in a sui generis way: in close-ups on 

the edge of distortion, unprecedented in the production of the 

artist. À quote by Roland Barthes could be applied to these new 

canvases: "I feel like involving the beloved face with thinking, 

making it the only field of intense observarion; 1 feel like expand- 

ing this face to see it better, to understand it better, to know its 

truth (...). T believe thar by enlarging the detail (...) I shall finally 

reach the being (...)."35 

In 2008, Gilda began the series Santamarense [Fig. 23], casting 

her gaze on the sweepers, watchmen, guards and housckeepers 

in her neighborhood. The series of seamstresses, portrayed by 

Gilda berween 1971 and 2009, and of women washing dishes, 

created from 1977 to 2000 [Fig. 24], along with the painting of 

the watchman of her street, started in 2001 and completed in 

2005, which integrates the collection of the Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul —- MARGS, demonstrate Gildas continued 

interest in the theme of workers. 

Cristina Freire, Helouise Costa and Ana Magalhães, responsible 

for the department of research in art, theory and critique of the 

Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 

conceived in 2011, the trilogy of exhibitions Um Dia Terá Que 

Ter Terminado, revising the artistic production and the consti- 

tution of the museum collection during the years of the mil- 

itary dictatorship — the chronological demarcations were de- 

termined by the curators based on the local political situation, 

taking into account the periods of implantation (1964/1968), 
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recrudescence (1969/1974) and distention (1975/1978) of the 

state of emergency. The work Natureza Morta, 1971, firted in 

the second exhibition of the trilogy. 

In 2011, Gilda parricipated in O Museu Sensível: Uma Visão 

da Produção de Artistas Mulheres na Coleção do MARGS. Cu- 

rated by Gaudêncio Fidelis, director of the Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul Ado Malagoli, in Porto Alegre. O Museus 

Sensível aimed to be the frst "feminisr* exhibirion in che his- 

tory of MARGS. In the introductory text, the curator sought a 

selÊ-crirical reflection, recognizing the fact that museums have 

neglected women's artistic production, often relegated to tech- 

niques considered “minor”, artisanal and/or typically related 

to the female gender (like tapestry, embroidery, engraving or 

ceramics, delicate and likely to be created in and for the pri- 

vate, domestic sphere), as evidenced by the MARGS collection. 

Gilda, then, exhibited wo untitled paintings, from 2003 and 

2005, previously acquired by the museum. 

Gilda Vogt's work was included in three other exhibitions in 

Rio Grande do Sul, in 2012. O Triunfo do Contemporâneo 

celebrated the 20 years of Museu de Arte Contemporânea do 

Rio Grande do Sul (MAC R$) at Santander Cultural, in Porto 

Alegre. On the occasion, the work Untitled (2004) [p. 203] was 

exhibited, which points to another common practice in Gilda's 

work: the use of photographic images as the basis for painting. 

In this case, the photo was sent by a friend. Her portfolio of 

clippings and visual allusions has been increased from personal 

connections berween these images and the works she has crear- 

ed, or works of other artists, in a fortuitous search. The second 

exhibition, entitled Mecanismos/Dispositivos, put contemporary 

works alongside historical works thar had whar the curator 

called "symptoms of the contemporary”. The dominance of red 

present in the work exhibited by Gilda [Fig.25] was compared 

toa work oflberê Camargo. Finally, Cromomuseu: Pós-Pictori- 

alismo no Contexto Musecológico, was the largest exhibition ever 

held by MARGS, in which Gilda participated with other 147 

artists exhibited in multicolored walls that intended to break 

the patterns of the "white cube” [Fig. 26). 

The Liceu de Artes e Ofícios of São Paulo featured, in Seprem- 

ber, rhe exhibirion Artes e Ofícios — Para Todos. To participate, 

it was just necessary that the work could fit through the door 

of the Liceu and be brought by the artist personally, with the 

necessary material to assemble it. Influenced by the projects de- 

veloped by curator Walter Hopps in the U.S.A., the exhibition 

stood as a democratic and collaborative space. Mainly sought 

by young artists, the exhibition also attracted artists in mid-ca- 

reer and already established ones, like Carlito Carvalhosa, Jac 

Leirner, Leda Catunda, Nuno Ramos and Rodrigo Andrade. 

According to Gilda, the selected work had to have autonomy, 

since it was not possible to participate with a collection of 

works. In the painting she selected, Retrato Psicológico (2012) 

[Fig.27], Gilda portrayed a young mother with her lirtle son. 

In 2013, the recognition of her work in the South of the coun- 

try expanded through the exhibits Pintura Brasileira and Faz 

Sentido. After more than a decade, MARGS once again held an 

exhibition with works belonging to a private collection based 

in Rio Grande do Sul. Gilda's works in the gaucho (from Rio 

Grande do Sul) collections were, coincidentally, from the same 

period ofa rosy observation of nature [Fig.28], of farm animals 

— the cow that appears in her work was subsequently associated 

with another one done by Rosa Bonheur [Fig. 29], with whom 

Gilda's work shared the exhibiting space on an earlier occasion. 

In Faz Sentido, ten women artists from Santa Catarina, São 

Paulo, Italy and Finland presented their creative process from 

afinities “from concepts thar underlie their works, that are: 

sensation, organic, nature, sensorial and sensitive”, according 

to the advertising material of the exhibit. First exhibited at the 

Museu de Arte de Santa Catarina, in Florianópolis, the show 

gained itinerancies throughout the state. Gilda participated in 

the exhibir with four recent portraits, all monochromatic, made 

of contours different from compositions present in her earlier 

works, with more diluted helds of color. The issue of the chro- 

matic synthesis in painting had also a practical origin: to create 

outside the ambiance of her atelier, Gilda had to take minimal 

resources: “This is the moment [ofa few colors] of going to paint 

in the house of others. People were a bit distressed by coming 

here; they came because [ was an artist, there was a constraint. 1 

decided to take two colors, one... | wanted something as direct 

and spontaneous as possible because there was this thing about 

painting the other, and char ifit came out ugly, the person could 

be upset — because ifit's ugly, ifir's beautiful, it sure is a dificult 

issue to deal with. Many did not even want to see the result. But 

I kept having these experiences and people felt they could un- 

derstand and that weight would disappear and 1 felt like 1 was 

doing a drawing — and that was very pleasant”. 

At the end of 2013, MARGS has announced for its schedule 

of exhibitions of 2014 a large retrospective of the work of 

Gilda Vogt. 

  

36. The exhibir is mainly characterized by che exclusive participation of 

female artists in order to give visibility to their work, rather than address 

the themes of emancipation, empowerment and equaliry of women. (Au- 

thor's note).
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GILDA VOGT 
[Gilda Vogt Maia Rosa] 

Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1953. Vive e trabalha em São Paulo, SP, desde 1969. | 

Born in Rio de Janeiro, RJ, in 1953. Lives and works in São Paulo, SB since 1969. 

FORMAÇÃO | EDUCATION 

1965 Estuda xilogravura com Misabel Pedroza, Rio de Janeiro, RJ. | Studies woodcur with Misabel Pedroza, Rio de Janeiro, RJ. 

1968 Estuda com Ivan Serpa e Ana Bella Geiger no MAM RJ, Rio de Janeiro, RJ. | Studies with Ivan Serpa and Ana Bella Geiger at 

MAM/R]J, Rio de Janeiro, RJ. 

1969 Estuda com Frederico Nasser, São Paulo, SP. | Studies with Frederico Nasser, São Paulo, SP 

1970/1973 Integra a Escola Brasil:, São Paulo, SP | Studies at Escola Brasil:, São Paulo, SP 

1979 Estuda litogravura no Centro de Estudos e Artes Visuais Aster, com Regina Silveira, São Paulo, SP. | Studies lithography at 

Centro de Estudos e Artes Visuais Aster, with Regina Silveira, São Paulo, SP. 

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS | SOLO EXHIBITIONS 

2000 Pinturas, Adriana Penteado Arte Contemporânea, São Paulo, SP, de 12 de setembro a 14 de outubro. Curadoria de Sérgio 

Romagnolo e Adriana Penteado. 

2002 Aquarelas, Museu Victor Meirelles, Florianópolis, SC, de 30 de abril a 30 de junho. Artista Convidada da 1] Mostra do 

Programa de Exposições de 2002, Centro Cultural São Paulo, SP, de 5 de novembro a 8 de dezembro. Comissão de Seleção: Ivo 

Mesquita, Paulo Venâncio Filho, Sérgio Sister e Stella Teixeira de Barros. 

EXPOSIÇÕES COLETIVAS | GROUP EXHIBITIONS 

1971 V Jovem Arte Contemporânea, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP), SE de 25 de agosto 

a 26 de setembro. Júri de Seleção: Walter Zanini, Theon Spanudis, José G. Vieira, Anésia Pacheco e Chaves e Frederico Nasser. 

1976 VII Salão Paulista de Arte Contemporânea, Paço das Artes, São Paulo, SP, de 14 de dezembro a 30 de janeiro de 1977. Comissão 

de Seleção e Premiação: Evandro Carlos Jardim, Pedro Manuel, Luis Gregório Novaes Correa, Luiz Paulo Baravelli e Sheila 

Leirner Halbreich. 

1979 O Desenho Como Instrumento, Cooperativa dos Artistas Plásticos de São Paulo, Pinacoteca do Estado, São Paulo, SP, de 9 de 

agosto a 9 de setembro. 

1980 Dois Metros e Uma Página, Cooperativa dos Artistas Plásticos de São Paulo (Inaugurando a sede da CAPSP), SP 

1981 Aquarelas: Gilda Vogt Maia Rosa e Dudi Maia Rosa, Livraria Universo, São Paulo, SP 

Desenhos, Galeria de Arte Clube Juvenil, Universidade de Caxias do Sul, R$, de 25 de maio a 14 de junho. Curadoria de José 

Carlos Cezar Ferreira - Boi. 

1987 A Trama do Gosto: Um Outro Olhar Sobre o Cotidiano, Natureza Morta Limitada, Fundação Bienal, São Paulo, SP, de 25 de janeiro 

a 22 de fevereiro. Curadoria de Sonia Fontanezi, Sub-curadoria de Fernando Stickel. 

1991 O Que Faz Você Agora, Geração 60º, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP), SP de 14 de 

novembro de 1991 a 1º de março de 1992. Curadoria de Gabriela Suzana Wilder. 

1992 Arte Brasileira da Academia à Contemporaneidade, Pinacoteca do Estado, São Paulo, SP, abertura em 1º de janeiro. 

Mulheres Artistas da Pinacoteca, Pinacoteca do Estado, São Paulo, SP de 22 de agosto a 20 de setembro.



1994 Marinhas, Galeria Nara Roesler, São Paulo, SP Curadoria de Stella Teixeira de Barros. 
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27. GILDA VOGT 

Retrato Psicológico, 2012 
Acrílica sobre tela | Acrylic on canvas 
119,5 x 159,5 cm 
Coleção | Collection Vogt Maia Rosa 

Fotografia: Felipe Bertarelli 

Detalhe do estúdio com um mural de imagens de obras organizadas pela 
artista. Detail of the studio with a board of images displayed and organized 
by the artist. Ano | Year 2014. 
Fotografia: Felipe Bertarelli. 
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