


O REAL E O REPRESENTADO

Todos os elementos visuais têm capacidade de se modificarem uns 
relação aos outros. Este processo é em si mesmo o elemento 

chamado escala"
em

Dondis. D. A. — A Sintaxe da Imagem.

O fator mais decisivo para o estabelecimento da escala é a medida do próprio homem. As 
alterações de escala estabelecendo novas relações entre o real e o representado são o objeto 
deste trabalho. A representaçãográfica e a utilizaçãode recursostecnológicos através de variados 
meios é a ponte entre estes dois universos. A relatividade entre o grande e o pequeno é acentuada 
em situações diversas através de jogos de associação, tomando como ponto central a máxima 
redução do módulo padrão: o homem Minimizar o homem relativizado em operações retóricas de 
aumento, diminuição e em contraponto registrar a escala real é acionar um mecanismo que 
acentue a "informação semaiitica". Este mesmo homem circulando, circulando estará no espaço 
da galeria. Ego. eu, módulo e outros módulos em constante feed-back. Eu, realidade representada, 
pequeno, grande, eu homem. Reproduzir Reproduzir. Andando, andando, grande homem, o 
espaço real é teu E o representado? — É meu Artista mágicoaumenta.diminui, registra, subverte, 
multiplica. Oh! Deus. O homem é um só E o módulo?

O "como está dito”, coeficiente plástico menos artístificado. em meios não convencionais: 
carimbo, off-set. outdoor. vídeo, xerografia ou em outros suportes e circuitos não artísticos, 
"catedrais medievais" onde o nomem contemporâneo lê os seus signos de fé. Novas molduras. 
(Júlio Plaza. 1982).

"SERÁ ARTE?" Esquecer veladuras. texturas, linhas enfáticas, caligrafias caprichadas através
de malabarismos técnicos, truques mágicos do artista, preocupado em decorar superfícies, bordar.
mascarar o significado de um discurso muitas vezes vazio. Os meios de repro/produção, 
sobretudo o aproveitamento dos recursos tecnológicos, me mostraram a possibilidade de 
"despojar a imagem de elementos circunstanciais ou anedóticos" (Frederico Morais, 1980) 
preferindo a simplicidade, a síntese, ao acúmulo de detalhes ou ao abuso de eteitos pictóricos, 
tentando deixar claro, deixar nú o meu desígnio, minha intenção, não mascarada, vestida, 
enfeitada Quer dizer não escamotear o significado, envolvendo-o de um "belo' já exausto. Em ou
tro momento, tentei, até mesmo, evitar totalmente minha caligrafia (Exposição Galeria Sérgio Millet 
— Funarte — 1982). fazendo gravuras eletrônicas para dizer que o artista pode demonstrar o seu 
desígnio com recursos tecnológicos que desenham sua poética visual, ditada por seu coração que 
também escreve. Hoje, esta pesquisa com linguagens experimentais se expande através do video, 
plim-plim do artista que deseja se aproximar do teletroespectador.

Linguagem visual renovada.
Interferir, (mesmo que já o tenha tentado e muito com estas “promoções culturais '), é tentar 

revolucionar, subverter com novas posturas artísticas.
Novidade? Romper, subverter estética tradicional. Marcuse. Battcock, novo, aqui ou lá. Por 

pouco pouco, muito pouco, porque já. já, será recuperado Estrutura voraz. Ganhas sempre. Tudo 
bem é a história. O ciclo se repete. Menstruação da arte. Sangra, pára, volta. Gera novas 
tendências. Gravidez, reproduz, multiplica. Arte tecnológica também. A deusa arte através da 
imagem multiplicada. Malraux, museu imaginário acessível. Repro/produzir Ah! Walter Benjamin.

Mas no museu a arte santificada.
Santificada no espaço tradicional, sagrado, reservado do museu, galeria, local de cultura 

Cultura? Só para alguns Elite? É verdade. Ela merece! ela merece! Prá ela também o módulo 
representado prometo Ao colecionador, minha homenagem. A aura emoldurada. Desenhos? 
Quem sabe pinturas, arte maior Artista experimental não faz. dizem alguns rançosos entendidos, 
esquecendo os in ícios acadêmicos de todos os artistas de formação tradicional. Belas artes: 
retratos, figura humana, paisagens, pastel, aquarela, óleo. hum! Hoje, aqui, os módulos 
desenhados, na galeria emoldurados Todos, privilegiados, vaidosos, entendidos, iniciados, 
socialmente reunidos, compulsoriamente. amigavelmente, afetivamente, irritados, satisfeitos, 
todos dizendo: "ISTO É ARTE". Como não. Para nós. a aura reforçada aqui e agora, sacralizada 
por nós. homens módulos. Enquanto, circulando, circulando, módulos, esca Ia real. remetendo o 
real representado
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