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elecionada em 2015 pelo
nio Vilaça, a exposição
conceito inovador de arte,
mulando o espírito crítico

Conselho Curador do Espaço Cultural MarcantoOrdenamentos, de Bruno Moreschi, responde a um
que inclui o produto da atividade humana, estidos visitantes.

Essa exposição é mais um fruto da engajada atuação da saudosa Embaixatriz
Lúcia Flecha de Lima, que foi Presidente do Conselho Curador desde que foi
instituído. Por mais de treze anos, a Embaixatriz nos honrou com sua colaboração. Ao longo desse período, analisou, selecionou e aprovou, junto com
os demais membros do Conselho, as propostas das mais de trinta exposições
que passaram pelo Espaço Cultural desde sua criação.
A curadoria da mostra é de Caroline Carrion, diretora da galeria Broadway
1602, em Nova Iorque. Os projetos artísticos de Bruno Moreschi já foram
exibidos em museus nacionais e em países como Espanha e Portugal.
Em Brasília, a mostra abriu as atividades da nova galeria do Espaço Cultural Marcantonio Vilaça, anteriormente localizado no Palácio Ruy Barbosa
(edifício-sede do Tribunal de Contas da União) e recém-transferido para o
complexo arquitetônico do Instituto Serzedello Corrêa, ambiente que também
abriga o Museu do TCU Ministro Guido Mondin.
As exposições da Galeria Marcantonio Vilaça e do Museu Ministro Guido
Mondin estão inseridas no Programa Educativo do TCU, importante instrumento de acesso da sociedade a mostras artísticas e eventos culturais de
alta qualidade.

Ministro Raimundo Carreiro
Presidente do TCU
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exposição Ordenamentos, de Bruno Moreschi, inaugura não apenas a nova
galeria do Espaço Cultural Marcantonio Vilaça, mas uma nova época
para o Instituto Serzedello Corrêa.
Ao acolher em sua estrutura o Centro Cultural do TCU, que também abrange
o Museu Ministro Guido Mondin, a Biblioteca de Artes Marcantonio Vilaça e
o Programa Educativo do TCU, o ISC efetivamente expande as fronteiras de
seu ordenamento institucional. A incorporação de atividades culturais a
seu portfólio de ensinos técnicos e acadêmicos consolida sua vocação para
graduar cidadãos sensibilizados e com pensar crítico.

Mauricio de Albuquerque Wanderley
Diretor-Geral do Instituto Serzedello Corrêa
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Caroline Carrion

Em O Prazer do Texto, Roland Barthes faz uma distinção entre texto de prazer e texto de fruição. Grosso
modo, o primeiro seria o das narrativas tradicionais,
enquanto o segundo seria o texto de vanguarda, aquele indizível, que busca a linguagem ao mesmo tempo
em que rompe com ela, que cria através da destruição.
Sobre o último, ele diz:
Este texto está fora-de-prazer, fora-da-crítica, a não ser que
seja atingido por um outro texto de fruição: não se pode falar
‘sobre’ um texto assim, só se pode falar ‘em’ ele, à sua maneira,
só se pode entrar num plágio desvairado, afirmar histericamente o
vazio da fruição (e não mais repetir obsessivamente a letra do
prazer). (BARTHES, 1987, p. 31)

Escrever sobre a obra de Bruno Moreschi – confortável em meu lugar mistificado de crítica/curadora que
lê obras de arte com olhos esclarecidos e as comunica7, interpreta ou traduz de forma neutra através da
todo-poderosa palavra escrita – seria fazer-me opaca

6. Em uma pesquisa recente
chamada “A História
da _rte”, uma equipe de
pesquisadores coordenados
por Bruno Moreschi analisou
11 livros de história da
arte costumeiramente usados
em cursos de graduação
em artes visuais de
universidades brasileiras.
Em geral, os autores
dos livros pesquisados
(Gombrich e Argan, por
exemplo) utilizam estratégia
semelhante à comentada
pela curadora: o uso de
sujeito indeterminado
(“sabe-se”, por exemplo)
e sujeito genérico (“a
história da arte”, “arte”,
“campo”, “disciplina”,
“ciências humanas” etc.).
A estratégia evidencia a
construção de um discurso
que parece naturalmente
verdadeiro e camufla a
identificação do autor ou
da autora que o constrói
– e, consequentemente, o/a
isenta parcialmente da
responsabilidade do que se
afirma.
7. Procedimento parecido
ocorre nas notas de rodapé
deste texto da curadora:
espaço em que o próprio
artista da exposição se
coloca como comentarista
do que se escreve sobre
ele. Nas notas de rodapé
dos trabalhos artísticos,
a autoria é coletiva: da
curadora e do artista. É
importante ressaltar que
se assumir em uma posição
de poder não implica
necessariamente minimizar os
privilégios que se detém.
Muitas vezes, é apenas uma
maneira velada (e, de certo
modo, até mais perversa) de
se perpetuar o status quo.
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Convenções acadêmicas ditam ser de bom-tom escrever um artigo na terceira pessoa do singular ou na
primeira do plural. Diminui-se, assim, a pessoalidade do dito, envolto pela aparência de neutralidade
científica. A interpretação torna-se fato, às vezes,
com uma operação tão simples quanto a adição de uma
ênclise: não sou eu quem acredito; acredita-se. A
ausência do “eu”, do agente enunciador em seu enunciado, é tão aceita que passa despercebida, assim
como é igualmente ignorado seu propósito enquanto
ferramenta estilística: conferir veracidade e autoridade a argumentos que, de outra forma, careceriam
de força retórica6.

a um corpo de trabalho que, mais do que tudo, confere transparência e clareza a um mundo codificado.
Como escapatória, despejo-me, eu, inteiramente sobre
estas páginas. Assumir sem pudor que sou em primeira pessoa, que falo aqui a partir de minhas parcialidades e idiossincrasias, é minha forma de plagiar
Bruno Moreschi, de escrever em sua obra.

O REI ESTÁ NU
O poder simbólico é com efeito esse poder invisível o qual só
pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber
que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem.
(BOURDIEU, 1989, p. 7-8)
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8. As enciclopédias são: Art
Now v.1, Art Now v. 2, Art
Now v. 3; 100 Contemporary
Artists; Vitamin 3-D;
Vitamin D; Vitamin P;
Vitamin PH; Rising – Young
Artist to Keep An Eye On!; e
Creamier.

Entre 2012 e 2014, Bruno Moreschi dedicou-se a estudar dez enciclopédias internacionais de arte contemporânea8. Nelas, como é de praxe em coletâneas
de qualquer tipo, um corpo editorial elege um número arbitrário mas facilmente assimilável de artistas contemporâneos, considerados por eles os de
maior relevância para o presente. Os critérios para
a seleção são estipulados livremente pelos editores,
cuja autoridade é endossada por outras instituições
do mercado (como museus e galerias, imprensa especializada e feiras de arte), as quais usarão essas
mesmas publicações para basear suas escolhas curatoriais e mercadológicas futuras, formando um circuito
fechado e retroalimentar.
Como muitos outros mecanismos de consagração do
mundo da arte*, essas coletâneas funcionam de forma
similar à prática católica de venda de indulgências,
garantindo em vida o que será no pós-morte. Em outras palavras: determinam, através de sua autoridade,
* Nota da autora: conceito originalmente desenvolvido pelo filósofo Arthur
Danto no artigo “The Artworld”, publicado pela primeira vez em The Journal of
Philosophy, vol. LXI, n° 19, 15 de outubro de 1964.

o que é necessariamente imprevisível, porque futuro –
seja um lugar no céu ou na narrativa interessada que
se entende por história da arte9.
Há muito em comum entre contextos essencialmente
baseados na produção e circulação de poder simbólico, sejam eles sistemas religiosos, sejam o mundo da
arte. Na metáfora em caso, porém, sinto-me obrigada
a fazer uma distinção essencial: é mais fácil prever
o futuro de um artista do que o de sua alma imortal.
A história não é algo que acontece; ela é produzida. No caso da história da arte, são bem conhecidos
e mapeados tanto os agentes em embate pela hegemonia
narrativa quanto os padrões de circulação de capital
(financeiro e simbólico) entre eles. Caso permaneçam
inertes as regras do jogo e o espaço ocupado por seus
agentes, o exercício de futurologia prescinde de uma
bola de cristal.
--A narrativa a posteriori de qualquer evento é sempre acompanhada pelo risco da simplificação demasiada
(uma das vantagens do olhar retrospectivo é a clareza acerca do que era caos e movimento enquanto o
passado ainda tinha a forma de presente). No caso do
Art Book, linearizo, para fins expositivos, um processo que suponho ter sido bem mais oblíquo para o
artista, que teve de tatear seu caminho através das
incertezas da criação.
A partir do estudo de suas dez enciclopédias, Moreschi pôde identificar uma série de padrões que se repetiam na voz de diferentes autores e em publicações
que se pretendiam distintas (porque concorrentes)
umas das outras. O primeiro deles seria o caráter
exemplar dos artistas integrantes da seleção final –
não se trata dos melhores, mas sim dos que, de alguma maneira, melhor traduzem a essência de seu tempo.
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9. Para ter uma ideia
do caráter publicitário
delas, uma das publicações
desse tipo mais conhecida
chama-se... Ice Cream
(sorvete). Outra, Creamier
(cremoso). O aviso aqui é
menos pomposo do que o de
Vasari, uma placa típica
de sorveteria: vários
sabores, escolha o seu.
Sim, o sistema em questão e
que foi alvo de paródia em
Art Book é o fast food das
artes visuais. Tudo rápido
e prático, como sinaliza
o título de uma delas,
Art Now. Essa roupagem
que beira a estupidez
faz com que publicações
mais contemporâneas desse
tipo tenham um caráter
de autoridade relativo:
ninguém em sã consciência
as chamaria de livros
de história da arte.
Seu pertencimento na
historiografia da arte é
dúbio e problemático. Não
são livros respeitados na
academia, mas também não
são propriamente portfólios
de artistas ou peças
publicitárias de galerias
e museus. Uma miscelânea
esquizofrênica as define. O
efeito de uma autoridade
parcial é produzido com
base em uma espécie de
roupagem pseudocrítica que
vende ao leitor a imagem
de uma seleção primorosa
de artistas (sempre em
números redondos: 25,
50, 100) e repleta de
supostos critérios (mas
nunca apresentados de fato;
afinal, esses critérios, se
existirem, são do mercado de
arte e não da crítica).
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10. Em diversos textos, o
escritor argentino Jorge
Luis Borges também parece
preocupado em uma busca
pelo comum, complexificando
a questão da assinatura.
Em História da Eternidade,
por exemplo, ele defende
que “os indivíduos e as
coisas existem à medida que
participam da espécie que os
inclui, que é sua realidade
permanente” (BORGES, 1998, p.
391). Nessa defesa de que há
grupos, tipos, agrupamentos
de semelhantes, o autor nos
lembra (ou inventa?) que o
poeta John Keats “pode pensar
que o rouxinol que o encanta
é o mesmo que Rute ouviu nos
trigais de Belém de Judá”
(ibid., p. 391). E afirma:
“O genérico pode ser mais
intenso que o concreto. Casos
ilustrativos não faltam.
Quando menino, veraneando
no norte da província, a
planície arredondada e os
homens que tomavam mate na
cozinha me interessaram, mas
minha felicidade foi incrível
quando soube que esse
arredondado era o ‘pampa’
e esses homens, ‘gaúchos’”
(ibid., p. 393).

Apesar de guiadas pela moderna lógica identitária,
essas enciclopédias também operam a partir do conceito de representatividade. Esses artistas seriam,
portanto, excepcionais porque idênticos a si mesmos
e simultaneamente semelhantes a todo um espectro de
alteridades que foram editorialmente autorizados a
representar.
Dessa característica me parece advir o segundo
padrão identificado, a saber: a presença de estereótipos, tipos de artista presentes em todas essas
publicações. Os nomes e as práticas diferenciavam-se entre os livros, mas havia em todos eles
alguns lugares-padrão que cabia ao corpo editorial
preencher como e com quem lhe conviesse: o polêmico performer que violenta o próprio corpo para
problematizar os hábitos de barbárie de seu país;
o pintor que busca a linguagem pura da “arte em
si” e cujo fazer pictórico se ocupa apenas de si
mesmo; os fotógrafos que estão a reinventar a fotografia; o artista conceitual defensor da ruptura
dos limites entre arte e vida que cria a partir de
objetos cotidianos (cuidado para não confundi-lo
com os minimalistas que criam esculturas clean a
partir de objetos industriais, ou ainda com o artista que questiona a ideia de autoria através de
procedimentos de apropriação); a artista que parte
de sua experiência de abuso para denunciar o patriarcado (um dos poucos estereótipos com determinação de gênero) etc.
A partir da identificação desses lugares-comuns,
de quem os ocupava e de como eram apresentados
seus ocupantes, Moreschi deu continuidade a sua
empreitada borgiana 10 e criou 50 artistas fictícios. Conferiu-lhes nacionalidades e biografias
condizentes com as que preenchiam as páginas das
enciclopédias que estudou e, num esforço que talvez seja a parte mais impressionante desse pro-

cesso, produziu as obras que, mais tarde, seriam
reproduzidas em seu Art Book (publicado pela fantástica Menard Editions, ironia que não poderia
deixar passar despercebida).
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Se todas essas coletâneas fossem somente um esforço
de representar o todo através do individual, Moreschi nada mais teria feito que realizado sua missão. Ao abolir identidades e ao condensar em personagens ficcionais a gama de sujeitos e práticas que
antes uma só pessoa representava, Moreschi poderia
ter tornado obsoleto o esforço enciclopédico bem-intencionado. No entanto, como disse anteriormente, a
história não acontece, mas se faz, e “representação”
nada mais é do que um eufemismo para “produção” – de
valor, de identidades e alteridades, de fronteiras e
exclusão. O que essas personagens representavam não
era a prática artística de um tempo, mas sim o discurso elaborado por agentes enunciadores interessados em determinar o que deve ser valorizado como a
prática artística de um tempo (e, por consequência,
o que deve ser ignorado).
Ao produzir ele mesmo as obras desses 50 artistas fictícios – obras cuja autoria poderia ser facilmente atribuída a muitos artistas que estão a
circular nacional e internacionalmente –, Moreschi
demonstrou que o mercado de arte contemporânea vem
acompanhado de um manual de instruções, e que decodificá-lo é como aprender um novo idioma. Para
produzir pinturas que poderiam – se assinadas pelo
nome correto e comercializadas pela galeria certa
– ser facilmente vendidas por cinco ou seis dígitos, o artista não precisou de anos de prática de
ateliê e dedicação exclusiva à atividade pictórica.
Bastou-lhe ler os signos do mundo, ou melhor, das
narrativas que atualmente produzem o que entendemos
por mundo da arte.
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Da maneira como está presentemente constituído, o
circuito artístico é, antes de tudo, um mundo codificado. O que Bruno Moreschi fez com seu Art Book e
com os demais trabalhos reunidos em Ordenamentos foi
identificar esses códigos (e seus mecanismos de articulação) e atuar sutilmente sobre eles. Pela própria
natureza do funcionamento sistemático, qualquer mínimo desvio tem o potencial de acarretar consequências
avassaladoras. No Art Book, Moreschi não trabalhou
com nenhum estereótipo de artista que não pudesse ser
encontrado nas enciclopédias em que se baseou. Mais
do que desnecessário, fazê-lo seria despropositado.
O potencial crítico da obra reside na aprendizagem e
reprodução dos códigos dessa linguagem que, pelo ato
mimético do artista, se torna acessível a todos. É
como se, ao contrário do costumeiro (e fácil) acusatório dedo em riste, Moreschi tivesse se despido em
praça pública na presença do vaidoso monarca de Hans
Christian Andersen e de seus súditos aduladores, mostrando que o rei está, sim, nu.

11. Não por acaso, durante
algum tempo Art Book teve
o subtítulo Ou Ele Pode
Zombar de Suas Ilusões, Mas
Reproduz Sua Lógica.

Como reconheço minha tendência à grandiloquência,
deixo aqui uma ressalva: mesmo que prenhes de potencial transformador, as críticas ao sistema estão
parcialmente previstas e encontram seu lugar no próprio sistema que criticam11.
Ninguém está mais ligado ao passado específico do campo, mesmo até na intenção subversiva, ela própria também ligada a um
estado do campo, do que os artistas de vanguarda que (...) têm
inevitavelmente de se situar em relação a todas as tentativas
anteriores de ir mais além das que se efetuaram na história do

ORDENAMENTOS
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Na obra de qualquer autor, é possível encontrar elementos que se repetem em diversas de suas criações.
Pode ser um tema recorrente, um uso idiossincrático
de um suporte técnico, uma abordagem linguístico-formal inusitada etc. Se involuntários, atos falhos
não suficientemente depurados pela prática da edição,
tornam-se cacoetes, incômodos vícios de linguagem;
se frutos de uma escolha artística consciente, de
um desejo específico de experimentação, o que poderia ser cacoete se transfigura naquilo em que o autor
se torna reconhecível, uma assinatura que prescinde
de nome. Se me detive no Art Book foi por considerá-lo exemplar do procedimento de criação encontrado
no corpo de trabalho de Bruno Moreschi até o momento
em que essa curadoria se deu, a saber, a prática da
catalogação e ordenamento de um campo como ponto de
partida para uma ação crítica sobre o mesmo.
O maior mérito de Moreschi talvez seja o de manter seus olhos abertos à ordem do mundo, o que não
é pouco considerando que um dos grandes trunfos do
poder é sua reificação. Tomamos por natural, por destino ou desígnio divino o que nada é além de constructo social. Desprovidos de seu caráter histórico-temporal, o que é contingência ganha status de
necessidade, em uma manobra ontológica que serve à
manutenção da estrutura de poder vigente, seja ela
qual for. Moreschi parte dos ordenamentos dessas
mesmas estruturas para trazer à tona sua artificialidade e, ao fazê-lo, recolocá-las de volta no tempo.

cém-chegados. O que acontece no campo está cada vez mais ligado
à história específica do campo, e só a ela, e é, pois, cada vez
mais difícil de deduzir a partir do estado do mundo social no
momento considerado. (BOURDIEU, 1989, p. 297-298)

O levantamento realizado pelo artista para a produção de um trabalho pode ser de discursos, conceitos,
práticas, objetos ou profissionais (como os últimos policiais a usar a prática manual de criação de
retratos falados no Brasil; pedreiros e pintores de
parede em canteiros de obra nas cercanias do espaço
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campo e no espaço dos possíveis que o mesmo campo impõe aos re-
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expositivo; fotógrafos especializados no registro de
obras de arte; e artistas de rua que ganham a vida
produzindo pinturas acadêmicas). O que motiva cada
um desses levantamentos e sua posterior ativação é
a constatação de que operam através ou em detrimento deles mecanismos de mistificação e consagração do
sistema da arte e de outras narrativas hegemônicas,
como é o caso da história do Brasil constituída sob
o ponto de vista da elite paulista retratada na tela
de Pedro Américo.

podemos fechar nossos olhos num ambiente iluminado, é verdade, mas algo dessa luz deixará sua marca
avermelhada em nossas retinas, apesar do bloqueio de
nossas pálpebras.
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da revelação do que antes era oculto tem o potencial
transformador de uma nova forma de enxergar. Sempre
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A prática de Moreschi é centrada na visão: o artista é aquele que vê e, vendo, cria situações com o
potencial de dar a ver aos demais. Para realizá-las,
é necessário que ele saiba recuar, deixando o fazer
àqueles que de fato se ocupam dele em seu cotidiano. Por vezes, são agentes integrantes do mundo da
arte, ocultos em seus bastidores, como os fotógrafos
de obras de arte, pintores de parede e montadores.
Em outras, são profissionais ignorados por esse mundo,
alheio em sua arrogância à relação de interdependência entre tudo aquilo que integra um campo e o que
dele é excluído (como produtores de práticas criativas consideradas não artísticas), ou à sua dependência de uma economia social mais ampla que, material
e simbolicamente, possibilita sua existência (como
no caso de Erros: Para Uso em Exposição).
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Pintores12, 2014-2017
Acrílica sobre parede
25 faixas (9 de 65 x 60 cm e 16 de 185 x 60 cm)

19

Para a realização de Pintores, instalação colaborativa e site specific apresentada
pela primeira vez em São Paulo (2014), o artista visita canteiros de obras nos
arredores do espaço expositivo e convida seus trabalhadores a colaborar com a
criação de uma obra de arte. Para a instalação em Brasília, os cinco pintores
convidados receberam tintas de seis tonalidades diferentes, que poderiam ou não
ser combinadas, para recobrir as faixas de parede que lhe foram designadas. O
artista procurou interferir o mínimo possível nas escolhas desses profissionais,
que assinaram seu trabalho. Um deles, Lourival Lima Oliveira (que havia preparado
as paredes do Espaço Marcantonio Vilaça para a exposição), optou por deixar uma
de suas faixas sem qualquer camada adicional de cor, assumindo a pintura do
espaço como parte do trabalho de sua autoria.
Pela primeira vez, em Ordenamentos, a cidade de nascimento dos pintores foi
adicionada abaixo de seu nome, um dado importante para a compreensão, sob o ponto
de vista socioeconômico, da invisibilidade desses profissionais.
Pintores participantes:
Claudio Ramos de Lima (Santo Antonio da Descoberta, GO), Uerlio Moura da Silva
(Corrente, PI), Lourival Lima Oliveira (Aldeias Altas, MA), José Arimatéia
(Caxias, MA) e Luis Ribeiro de Assis (Carinhanha, BA)
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12. Para atingir a neutralidade do espaço expositivo, esse local fora do tempo
que confere às obras nele exibidas a aura de valor histórico, é preciso não
apenas apagar qualquer indício do mundo exterior, mas também os mecanismos e
processos que constituem o cubo branco como um espaço real. Para que a suposta
mágica da eternidade ocorra, são mascarados os inúmeros trabalhadores envolvidos
na concepção e montagem de uma exposição, que aparece como fruto exclusivo do
trabalho criativo do artista e, por vezes, do curador. Montadores, produtores,
profissionais de limpeza, pedreiros e pintores de parede não têm espaço no espaço
que ajudaram a criar.
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“A

g aleria ideal subtrai da obra de arte todos os indícios que interfiram no fato de que ela é ‘arte’. A obra é isolada de tudo o
que possa prejudicar sua apreciação de si mesma. Isso dá ao recinto uma
presença característica de outros espaços onde as convenções são preservadas pela repeticão de um sistema fechado de valores. Um pouco da santidade da igreja, da formalidade do tribunal, da mística do laboratório
de experimentos junta-se a um projeto chique para produzir uma câmara de
estética única. Dentro dessa câmara, os campos de força da percepção são
tão fortes que, ao deixá-la, a arte pode mergulhar na secularidade. Por
outro lado, as coisas transformam-se em arte num recinto onde as idéias
predominantes sobre arte concentram-se nelas. Na verdade, o objeto frequentemente se torna o meio pelo qual essas idéias se manifestam e são
lançadas em debate – uma forma popular do academicismo modernista mais
recente (‘as idéias são mais interessates que a arte’).
(...)
A galeria é construída de acordo com preceitos tão rigorosos quanto os da
construção de uma igreja medieval. O mundo exterior não deve entrar, de
modo que as janelas geralmente são lacradas. As paredes são pintadas de
branco. O teto torna-se a fonte de luz. O chão de madeira é polido, para
que você provoque estalidos austeros ao andar, ou acarpetado, para que
você ande sem ruído. A arte é livre, como se dizia, ‘para assumir vida
própria’. Uma mesa discreta talvez seja a única mobília. Nesse ambiente,
um cinzeiro de pé torna-se quase um objeto sagrado, da mesma maneira que
uma mangueira de incêndio num museu moderno não se parece com uma mangueira de incêndio, mas com uma charada artística.

Agora participante da arte em vez de um suporte passivo para ela, a parede tornou-se o foco de ideologias opostas; e cada novo avanço tinha de se
apresentar com uma atitude com relação a ele (a exposição de Gene Davis
de microquadrados rodeados por um montão de espaço vazio é uma boa brincadeira com isso). Depois de se tornar uma força estética, a parede modificou tudo o que era exposto nela. A parede, contexto da arte, adquiriu
uma riqueza de conteúdo que ela legou sutilmente à arte. Hoje é impossível montar uma exposição sem examinar o local como um fiscal de saúde,
levando em conta a estética da parede, que vai inevitavelmente ‘artificar’
a obra de um modo que quase sempre dispersa suas intenções.
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(...)
Na exposição de William Anastasi na Dwan, em Nova York, 1965, ele fotografou a galeria vazia, notou as dimensões da parede, de alto a baixo,
da direita à esquerda, a localização de cada tomada elétrica, o espaço
oceânico no meio. Então fez uma serigrafia com todos esses dados numa tela
levemente menor que a parede e a pendurou. Cobrir a parede com uma imagem
da própria parede resulta numa obra de arte bem no local em que superfície, mural e parede travaram diálogos cruciais para o modernismo.”13

Sem sombras, branco, limpo, artificial – o recinto é consagrado à tecnologia da estética. Montam-se, penduram-se, espalham-se obras de arte
para estudo. Suas superfícies são intocadas pelo tempo e suas viscissitudes. A arte existe numa espécie de eternidade de exposição e, embora
haja muitos ‘períodos’, não existe o tempo. Essa eternidade dá à galeria
uma condição de limbo; é preciso já ter morrido para estar lá.
(...)
13. O’Doherty, Brian. No interior do cubo branco. A ideologia do espaço de arte. São Paulo: Martins Fontes,
2002. p. 3-5 e 29.
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O Museu Está Fechado para Obras14, 2014
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Independência ou Morte (Versão Provisória 1), 2014
Óleo sobre tecido
185 x 380 cm
Marco Andrade Jr., Reginaldo Frazão, José Almeida e Bruno Moreschi
Independência ou Morte (Povo 1), 2014
Óleo sobre tecido
150 x 100 cm
Carla Soares, Helena Trindade e Bruno Moreschi
Independência ou Morte (Povo 2), 2014
Óleo sobre tecido
108 x 124 cm
Marco Andrade, José Almeida e Bruno Moreschi

Independência ou Morte (Fragmento 1 e Fragmento 2), 2014
Impressão e tinta a óleo sobre papel
30 x 42 cm cada
Coleção de Arte da Cidade – Centro Cultural São Paulo

14. Até 2022, o Museu Paulista (São Paulo) estará fechado para reformas. Uma
única obra continua em seu interior, inacessível ao público: o mais famoso item
de seu acervo, a tela Independência ou Morte, de Pedro Américo.
O Museu Está Fechado para Obras é um conjunto de experiências que parte do
fechamento de um museu para repensar a história do Brasil, construída sob
o ponto de vista paulista, e seus símbolos e linguagem oficiais. O trabalho
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Independência ou Morte (Povo 3), 2014
Óleo sobre tecido
30 x 26,5 cm
Marco Andrade
Coleção particular, São Paulo, SP
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aqui exposto foi uma realização conjunta de Bruno Moreschi com os pintores da
Praça da República e do Parque Trianon-Masp (São Paulo) Carla Soares, Helena
Trindade, José Almeida, Marco Andrade Jr. e Reginaldo Frazão. De comum acordo,
os artistas decidiram criar uma versão da tela original, bem como fragmentos que
individualizam as figuras populares, as quais, na pintura (e narrativa) oficial,
encontram-se marginalizadas nas bordas da imagem.
Em 2016, Moreschi realizou um segundo conjunto de experiências com um novo grupo
de pintores nos jardins do Sesc Ipiranga, dando continuidade à obra. Mais que

isso, a partir de uma residência de cinco meses realizada em Helsinki no mesmo
ano, as experimentações de Independência ou Morte mostraram-se o ponto de partida
de um projeto mais amplo que engloba propostas alternativas de visitação a museus.
Vestígios dessas experiências foram incluídos em Ordenamentos, junto ao material
de pesquisa e de produção exibido no mobiliário. É o caso, por exemplo, de uma
garrafa d’água do Hermitage Museum (São Petersburgo), que o artista visitou de
olhos fechados, ou de um par de meias vendido na loja de presentes do Ateneum
Museum (Helsinki) – instituição frequentada quase diariamente pelo artista durante
sua residência, mas em visitas restritas a espaços não expositivos.
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15. Detalhes da tela Independência ou Morte, de Pedro Américo, mostrando figuras do povo.
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“P

essoas conspícuas sugeriram-me a ideia de pintar no fundo do painel
algumas das tropas de asnos características do sertão de São Paulo.
Julguei ousadia fazê-lo em pintura de tão alto assunto; e apenas represento um carro de bois, ainda mais característico do lugar, para lembrar
a placidez habitual daquelas paragens, inesperado teatro da extraordinária cena.
Conquanto obrigadas em parte a avultadas dimensões por ocuparem o primeiro plano do quadro, as figuras situadas à esquerda do espectador são meros
acessórios, que procurei estudar no próprio cenário da proclamação da Independência, tanto para acentuar a fisionomia deste, quanto para completar
a harmonia linear da composição, atendendo às exigências da eurritmia.
(...)
Florença, 31 de janeiro de 1888”16
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Pintura

“M

eu recurso à pintura é justificado por ela ser o meio mais direto –
ou o único meio – de traduzir certos cenários ou contextos que não
podem ser ditos, que não podem ser filmados ou realizados através de performances. Trata-se de entrar em uma situação que não poderia existir em
outro suporte, apenas no papel ou na tela. São imagens, e eu quero que
elas vivam como tal – como em um livro infantil. A pintura também permite
que me retire do ritmo por vezes tumultuado da produção de filmes e performances.
(...)
A pintura funciona como uma espécie de espaço terapêutico em meio à correria do mercado. Quando traduzo em uma imagem o enredo de um filme que estou
realizando, procuro criar uma imagem que reflita a intenção por detrás do
enredo ao invés de ilustrar os fatos do filme. Ela funciona como algo em
correspondência.
(...)

16. Américo, Pedro. A Pintura. In: Salles Oliveira, Cecília Helena de; Valladão de Mattos, Claudia (Org.). O
Brado do Ipiranga. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Museu Paulista da Universidade de São Paulo,
1999. p. 26-27.

um público amplo e podem ser
sabe às vezes criar uma ponte
o público geral e a cena, mais
ou diminuir a eventual contem-

17. Tradução do original: “What justifies my recourse to painting is that it’s the shortest way – or the only
way – to translate certain scenarios or situations that cannot be said, that cannot be filmed or performed. It’s
about entering a situation that could not exist elsewhere, only on the paper or canvas.They are images, and I
want for them to live as such – like in a children’s book. Also painting allows me to retreat from the sometimes
hectic rhythm of the performances and film productions. (…) Painting functions as a sort of therapeutic space in
the middle of the rat race.When I am translating an ongoing film plot into an image, I’ll try to create an image
that reflects the intention behind the plot rather than illustrating the facts of the film. It functions more
like a correspondence. (…) figurative painting is still accessible to a wider public, and can be used as a means
to limit (and sometimes hopefully bridge) the actual gap existing between a general public and a more elitist
contemporary art scene, without denying or diminishing the eventual contemporaneity of the content. I hope.”
Godfrey, Mark; Biesenbach, Klaus e Greenberg, Kerryn. Francis Alÿs: A Story of Deception. New York: The Museum
of Modern Art, 2010, p.38.
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Pinturas figurativas ainda são acessíveis a
utilizadas como um meio de limitar (e quem
sobre) o abismo atualmente existente entre
elitista, da arte contemporânea, sem negar
poraneidade do conteúdo. Eu espero.”17
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18. A história da arte não é exclusivamente a dos objetos e das experiências
artísticas – é também a história de suas fotografias. É comum que nosso primeiro
contato com obras de arte seja, na verdade, através de seus registros fotográficos.
Mais do que isso, nosso repertório visual tende a ser composto majoritariamente
desse tipo de imagem, dadas as dificuldades de acesso aos objetos reais,
localizados em coleções institucionais e particulares, muitas vezes da Europa e
dos Estados Unidos.
Desde 2014, Bruno Moreschi tem convidado um número cada vez maior de profissionais
habituados a fotografar obras de arte para registrar uma mesma “escultura” de
sua autoria: uma pedra de pequeno porte encontrada na rua e que nunca será, de
fato, exibida ao público. Em Ordenamentos, pela primeira vez, esse projeto
também inclui o registro da instalação dessas fotografias, ou seja, a fotografia da
própria obra na exposição.
Autores (da esquerda para a direita):
Pedro Victor Brandão, Everton Ballardin, Edouard Fraipont, Vicente de Mello,
Mario Grissoli, Rafael Adorján, Ding Musa, João Musa, Hugo Curti, Filipe Berndt,
Celia Saito e Max McKeller. A eles, um registro de agradecimento por contribuírem
para este projeto.
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Contrate um profissional18, 2014-2017
(projeto em andamento)
Impressão digital sobre papel Hahnemühle Photo
Luster 260 g e pedra coberta por tecido
17,5 x 21 cm cada (12 peças)
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19

19. Página com créditos fotográficos de obras, retirada de um conhecido livro de história da arte.

20

20. Primeira página de um guia que ensina a fotografar obras de arte. Em destaque, o aviso: “Contrate um
profissional. Precisão, em vez de criatividade, é o aspecto mais importante deste trabalho”.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Everton Ballardin
João Musa
Vicente de Mello
Edouard Fraipont
Pedro Victor Brandão
Celia Saito
Filipe Berndt
Ding Musa
Mario Grissoli
Rafael Adorján
Max McKeller
Hugo Curti

33. Pregos com defeitos de fabricação são colecionados pelo artista e expostos
como pequenas esculturas. O que é considerado um erro industrial se transmuta
em potência plástico-formal. Os mesmos defeitos que retiram a característica
utilitária dos pregos os transformam em objeto de interesse artístico.
Alguns desses pregos foram colocados em embalagens que vêm sendo distribuídas
desde 2014 para diversos agentes do meio artístico, como artistas, curadores e
produtores, para que sejam utilizados em suas exposições com seu intuito original,
ou seja, fixar obras de arte. Além disso, em todas as suas mostras (inclusive
nesta), alguns dos trabalhos de Bruno Moreschi são instalados com pregos dessa
série. A oscilação do status desses objetos, ora encarados como esculturas, ora
como meras ferramentas, questiona o que constitui uma obra de arte, apontando para
uma interpretação não ontológica do objeto artístico.
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Erros: Para Uso em Exposição33, 2014
Pregos de aço
Dimensões variáveis

86
87

Ordenamentos | Bruno Moreschi | Erros: Para Uso em Exposição

Ordenamentos | Bruno Moreschi | Erros: Para Uso em Exposição

88
89

Ordenamentos | Bruno Moreschi | Erros: Para Uso em Exposição

Ordenamentos | Bruno Moreschi | Erros: Para Uso em Exposição

Ordenamentos | Bruno Moreschi | Erros: Para Uso em Exposição

90
91

92
93

Ordenamentos | Bruno Moreschi | Erros: Para Uso em Exposição

Ordenamentos | Bruno Moreschi | Erros: Para Uso em Exposição

Ordenamentos | Bruno Moreschi | Erros: Para Uso em Exposição

94
95

que, afinal de contas, faz a diferença entre uma caixa de Brillo e
uma obra de arte consistente de uma caixa de Brillo é uma certa
teoria da arte. É a teoria que a recebe no mundo da arte e a impede de
recair na condição do objeto real que ela é (num sentido de é diferente
do da identificação artística). É claro que, sem a teoria, é improvável
que alguém veja isso como arte e, a fim de vê-lo como parte do mundo da
arte, a pessoa deve dominar uma boa dose de teoria artística, assim como
uma quantia considerável da história da recente pintura nova-iorquina.
Isso poderia não ter sido arte cinqüenta anos atrás. Mas, então, não poderia ter havido, se tudo permanece igual, seguro de vôos na Idade Média
ou borrachas para máquinas de escrever etruscas. O mundo tem que estar
pronto para certas coisas – o mundo da arte não menos do que o real. É o
papel das teorias artísticas, hoje como sempre, tornar o mundo da arte e
a própria arte possíveis. Nunca ocorreria, devo pensar, aos pintores de
Lascaux que eles estavam produzindo arte naquelas paredes. Assim como não
havia estetas no Neolítico”.34

34. Danto, Arthur. O mundo da arte. Artefilosofia, Ouro Preto, n.1, jul. 2006. p. 22.
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35. Este trabalho é composto de 15 retratos falados do rosto do artista descrito
por uma mesma pessoa (Camila Régis) aos últimos retratistas policiais que realizam
a prática manual no Brasil.
Fora do contexto criado pelo artista, esses desenhos retornam a seu status de
retrato falado, ou seja, uma ferramenta utilizada pelo aparato policial a fim de
possibilitar o reconhecimento de um sujeito presumivelmente culpado de um crime.
Aqui reunidos, não só catalisam uma reflexão sobre a natureza da obra de arte
mas também sobre as especificidades do desenho e do retrato enquanto linguagens
artísticas, bem como sobre as variações subjetivas na tradução em imagem de um
mesmo conjunto de informações, a saber: a descrição física do rosto do artista.
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Procura-se35, 2012-2013
Trabalho desenvolvido em parceria com Camila Régis
Lápis sobre papel
43,7 x 31,2 cm cada (15 peças)
Pilha de fotocópias disponíveis para o público
(impressão sobre papel, 21 x 29,7 cm cada)
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“E

scutar é o mais perigoso, é saber, é ser inteirado e estar a par, os ouvidos não têm pálpebras que se possam fechar instintivamente ao que
é dito, não se podem resguardar do que se pressente
que se vai escutar, sempre é tarde demais”.36

Retratistas policiais:

111

---

“N

Flávio Luiz de Almeida,
Maceió, AL

as ciências humanas fala-se muito, e há muito
tempo, de “representação”, algo que se deve,
sem dúvida, à ambiguidade do termo. Por um lado a
“representação” faz as vezes da realidade representada e, portanto, evoca a ausência; por outro, torna
visível a realidade representada e, portanto, sugere
a presença. Mas a contraposição poderia ser facilmente invertida: no primeiro caso, a representação é
presente, ainda que como sucedâneo; no segundo, ela
acaba remetendo, por contraste, à realidade ausente
que pretende representar”.37

Maurício Braga, Vitória, ES
Meire Martins, Vitória, ES
Erealdo Costa, Rio Branco, AC

Alexandre Dietze, Belo Horizonte, MG
Noeinstein, Belo Horizonte, MG

Gabriel Ferreira, São Paulo, SP
Lino José de Barros, São Paulo, SP
Tamara Andrade, São Paulo, SP
Yoshiharu Kawasaki, São Paulo, SP
Gabriel de Andrade, Curitiba, PR
Debora Ferreira, Porto Alegre, RS
Paulo Graciani, Porto Alegre, RS

36. Marías, Javier. Coração tão branco. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 69.
37. GINZBURG, Carlo. Olhos de madeira. Nove reflexões sobre a distância. São
Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 85.
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Carlos Ribeiro, Santo André, SP
Reginaldo Tavares, Santo André, SP
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BRUNO MORESCHI (Maringá, 1982) vive e trabalha em São
Paulo, Brasil.
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Formação
2014 - atualmente
- Doutorado em Artes Visuais, Unicamp, Brasil.
2012 - 2014
- Mestrado em Artes Visuais, Unicamp, Brasil.
2013 - 2014
- Grupo de estudo em produção de arte contemporânea,
com Paulo Miyada e Pedro França, Tomie Ohtake, São
Paulo, Brasil.
2002 - 2006
- Graduação em Comunicação, UFSC, Brasil.
Prêmios e bolsas
2017
- Rumos Itaú Cultural.
2014-2017
- Bolsa Doutorado CNPQ.
2016
- CIMO Fellowship, Finlândia.
- Prêmio Pipa (indicado).
2013
- Prêmio Funarte de Arte Contemporânea - Galeria Funarte de São Paulo.
- Bolsa Funarte de Estímulo à Produção em Artes visuais.
2012-2014
- Bolsa Mestrado Fapesp.

2017
- Ordenamentos. Curadoria de Caroline Carrion. Espaço
Cultural Marcantonio Vilaça, Brasília, Brasil.
2016
- Artist of the month, Kuva Art Academy Library, Helsinki, Finlândia.
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Exposições individuais

2014
- Sala de Leitura, Paço das Artes, São Paulo, Brasil.
- Sem título: técnica mista, dimensões variáveis, Funarte, São Paulo, Brasil. Curadoria de Paulo Miyada.
- Art Book, Galeria de Arte da Unicamp, Campinas, Brasil.
2012
- Choro, Biblioteca Joanina, Coimbra, Portugal.
2011
- Desenhos poemas, Museu de Arte de Goiânia, Brasil.
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Exposições coletivas
2016
- Campos de preposições – Independência ou morte: o
povo. Curadoria de grupo inteiro. Sesc Ipiranga, São
Paulo, Brasil.
- 3º Bienal de Montevidéu. Curadoria de Alfons Hug.
Montevidéu, Uruguai.
Sempre Algo entre Nós. Curadoria de Galciane Neves.
Sesc Belenzinho, São Paulo, Brasil.
- After/Segun/Depois. Projeto com Marta Ramos-Yzquierdo e Cristina Garrido. Salón, Madri, Espanha.
Brasil: Ficciones. Espacio Tangente. Burgos, Espanha.
- Trabalhe – faça + / sistemas muito (anti)produtivos. Curadoria de Marta Ramos-Yzquierdo. Galeria
Pilar, São Paulo, Brasil.
2015
- ¿Quién enseña qué, a quién? Curadoria de Indisciplinados. Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), Madri,
Espanha.
- Festival Arte Atual - Coisas sem nome. Instituto
Tomie Ohtake, São Paulo, Brasil.
- Objeto direto - Mostra do acervo. MAC Paraná,
Curitiba, Brasil.
- Projecto Multiplo #9, Taller René Portocarrero,
Havana, Cuba.
2014
- Frestas Trienal de Artes, Sesc Sorocaba, Brasil.
Curadoria de Josué Mattos.
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Residências
- Kuva Art Academy, Helsinki, Finlândia.
- Residência Programa AUIP. Universidade de Coimbra,
Portugal.
Coleções institucionais
- Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), Madri, Espanha.
- Museu de Arte Contemporânea (MAC) USP, São Paulo,
Brasil.
- Coleção de Arte da Cidade, Centro Cultural São
Paulo (CCSP), São Paulo, Brasil.
- Museu de Arte Contemporânea (MAC) do Paraná, Curitiba, Brasil.
- Instituto Figueiredo Ferraz, Ribeirão Preto, Brasil.
- Projecto Multiplo.
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- Partir do erro, Galeria Pilar, São Paulo, Brasil.
Curadoria de Marta Ramos Yzquierdo.
- 65º Salão Paranaense, Museu de Arte Contemporânea
(MAC) do Paraná, Curitiba, Brasil.
- Improvável, Palácio das Artes, Belo Horizonte,
Brasil. Curadoria de Paula Borghi.
- Programa de Exposições 2014, Museu de Arte de Ribeirão Preto (Marp), Brasil.
2013
- Programa de Exposições 2013, Museu de Arte de Ribeirão Preto (Marp), Brasil.
2012
- Mobile Radio, 30ª Bienal de São Paulo, Brasil.
Laço 2, Paço das Artes, São Paulo, Brasil.
The Billboard Art Project, Albany, EUA.

Art Book: At your own risk
Ao ser convidada para realizar a curadoria da exposição Art Book no Brasil, o sentimento de
privilégio e o prazer do reconhecimento foram imediatamente usurpados pela consciência da
complexidade da tarefa que se impunha. Toda curadoria é edição, e a mim coube realizar uma
seleção a partir de um quadro já bastante seleto de artistas, o que impôs por si só enormes
dificuldades na definição dos critérios curatoriais a serem adotados.
A representatividade – esse conceito essencial à democracia que, ironicamente, precisou da falência dos sistemas democráticos ocidentais para tornar-se trending topic – foi declaradamente
o eixo norteador do Art Book, empreitada que tem o mérito de se reconhecer de saída fadada ao
erro, ou ao menos à incompletude, visto que poderia abarcar apenas 50 dos milhares de artistas
contemporâneos em atuação. A partir de uma justificativa foucaultiana (“Dentre os escolhidos
há também os desclassificados”), o peso ético e histórico da seleção é relativizado pelo corpo
editorial: os nomes poderiam ser outros, mas as práticas artísticas sintetizadas naquelas páginas seriam as mesmas.
Propus-me, então, a levar adiante o critério curatorial da representatividade, selecionando oito
de 50 artistas para apresentar ou reaproximar do público brasileiro. A capacidade de síntese de
um meio, de um tempo, de linguagens e de questionamentos que lhes foi imputada a partir do
momento em que passaram a integrar esta seleção é tamanha que corre o risco de transformá-los em pequenos buracos negros, dada sua densidade. Tudo o que essas obras representam
além de si mesmas já residia nelas em potência, assim como qualquer parte de um sistema traz
em si a imagem do todo. No entanto, para que essa potência se atualizasse, foi necessário que a
equipe editorial do Art Book, esta curadoria e você, espectador, lhes conferissem o contexto e a
crença necessários para que ocorresse essa transmutação quase metafísica de um em muitos.
Se todo arquivo é composto também daquilo que não está nele incluso, quis tornar gritante uma
dessas ausências silenciosas. Como feminista, foi penoso não incluir mais artistas do gênero
feminino nesta curadoria, especialmente considerando os nomes excepcionais inclusos no Art
Book, como a peruana Paloma Llona e as gêmeas albanesas Hamona & Hillary. No entanto, visto que o pensamento enciclopédico tem por intuito refletir o estado atual das coisas e não uma
almejada utopia futura, vi-me constrangida pelas estatísticas vexatórias do mercado de arte a
sub-representar as mulheres nesta exposição, mimetizando a realidade com o intuito de denunciá-la (declaradamente inspirada pela prática artística do editor da publicação, Bruno Moreschi).
É inquestionável o valor artístico das obras aqui exibidas, que merecem ser encaradas com
seriedade e generosidade. Que seu mérito, no entanto, não nos cegue a tudo aquilo que aqui
não coube.
Caroline Carrion
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Falak Shakti
Ideologies Mobile in Human Supports: New Delhi (Ideologias móveis em suportes humanos: Nova
Déli), 2012
Tecido
Dimensões variáveis
Os projetos artísticos de Falak Shakti tratam da mistura de culturas presentes em seu país, a
Índia. Desde 2011, Shakti promove ações que consistem em escutar considerações de personagens típicas do centro de Nova Déli e, em seguida, confeccionar faixas com alguma das
ideias propostas por elas. Uma de suas individuais não ocorreu em nenhum museu, mas, sim,
a céu aberto, com cerca de 200 pessoas, na Avenida de Rajpath, região central da cidade. À
frente, o artista, tal qual um líder da multidão, segurava também sua faixa, que informava: “Não
há consenso”.
Art Book
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Adolf Flynt
The Roar or The Hard Way (O rugido ou a via difícil), 2013
Óleo e acrílica sobre tela
42 x 31 cm
Longe de regras típicas do fazer pictórico mais tradicional, o artista Adolf Flynt parece revelar
a mais genuína e inerente liberdade da pintura. Suas pinceladas aparentemente vêm antes da
escolha temática ou conceitual. “É sobre a vitalidade e a ainda pertinência da pintura que tratam
os trabalhos artísticos de Flynt”, escreve John T. Turner em seu respeitado livro A Pintura como
Contradição Temporal. Suas palavras não poderiam ser mais certeiras para esse artista que
retrata o próprio ato de pintar.
Art Book
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Jakov Grün
Sem título, 2012
Alumínio
14 x 5 x 5 cm
No campo escultórico, Jakov Grün posiciona-se como alguém hábil em dizer muito com poucos elementos. “Minha obra é uma anulação quase completa da autoria”, afirma o artista, que
constrói peças de maneira que pareçam que não foram construídas, mas, sim, já finalizadas no
mundo. Há também uma problemática dicotomia entre cheio e vazio em suas obras. Elas quase
sempre são sistemas fechados: taças que prendem uma quantidade de ar que passa a constituir o próprio objeto artístico ou latas dos mais diferentes tamanhos e formatos que preservam
seu interior como segredos. Certa vez, alguém lhe questionou: “O que há em suas latas?”. Grün
respondeu laconicamente: “O mistério da arte”.
Art Book
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Arthur Orthof
Sem título, da série Advanced Species (Espécies avançadas), 2013
Colagem sobre papel
29,7 x 21 cm
Sem título, da série Advanced Species (Espécies avançadas), 2013
Colagem sobre papel
42 x 33 cm
Sem título, da série Advanced Species (Espécies avançadas), 2013
Colagem sobre papel
29,7 x 21 cm
As colagens e as pinturas realistas de Arthur Orthof partem e se alimentam de pesquisadores da
natureza, mas também vão além da simples documentação e causam provocações que subvertem a chamada realidade. Ao misturar espécies de animais e plantas em um mesmo trabalho,
Orthof parece ir na contramão de uma sociedade que cada vez mais cataloga, hierarquiza, divide o conhecimento em nichos específicos. É difícil olhar para seus trabalhos e não refletir se
não há, além das classificações, uma espécie de conhecimento único, universal, independente
de títulos e subtítulos.
Art Book
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Pierre Wallace
Elle et la Mer (Ela e o mar), 2012
Vídeo,
3 min.
As obras de Pierre Wallace costumam exigir do público algo cada vez mais raro: disposição. Isso
porque seus trabalhos são o resultado de um tempo alongado, uma espécie de prolongamento
do agora, mas que não chegou ao futuro. Em um primeiro olhar, isso pode parecer entediante – e
talvez seja. Entretanto, um artista como Wallace existir em um momento da humanidade em que
a aceleração e, consequentemente, a sensação de falta de tempo sejam constantes parece ser
uma interessante reação, um convite para outro modo de sentir as coisas. É como se Wallace
estivesse sugerindo que precisamos observar com atenção as coisas a nosso redor. E, depois
disso, concluir que de fato quase nada realmente importa.
Art Book
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Elliot Ford
At your own risk (Por sua conta e risco), 2013
Interruptor e vinil de parede
Dimensões variáveis
Certos artistas são movidos pela simples e genuína inquietação de criar. A liberdade criativa
sempre foi defendida por Elliot Ford. Em entrevistas, ele costumeiramente trata de uma posição
ativa do artista perante o mundo. E se tal atitude significa uma trajetória embaralhada, sem um
estilo definido, pouco importa. Desenhos de cômodos de casas de famílias de classe média-alta
da África do Sul; interruptores que, quando acionados, podem ou não emitir canções de ninar;
bichos infláveis espalhados em pontos turísticos de grandes cidades... Toda essa deliciosa bagunça é fruto do pensamento atrevido e multifacetado de Ford.
Art Book
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Malala Rejala
Sem título (Veil Jeans) [(Jeans-véu)], 2013
C-print
15 x 11 cm
(Auto)Monster [(Auto)monstro], 2012
C-print
15 x 11 cm
My Beautiful Ass for Your Shady Government (Minha linda bunda para seu governo escuso), 2013
C-print
15 x 11 cm
Malala Rejala não teme afirmar que seus trabalhos são o resultado direto de sua condição no
mundo: uma mulher no Irã. Ela simula sedução com dedos em uma boca mascarada ou se apropria de uma calça jeans (um símbolo claro do Ocidente) para produzir um divertido véu. A artista
também não costuma se calar diante de questões políticas. Durante o governo de George W.
Bush, escreveu inúmeros artigos, mas jocosamente afirmou que nunca produziu uma obra contestatória à política externa do ex-presidente estadunidense, pois “uma criatura tão desprezível
jamais mereceria uma obra de arte”. O mesmo não aconteceu com o ex-presidente iraniano
Mahmoud Ahmadinejad, que inspirou Malala a produzir a polêmica fotografia My Beautiful Ass
for Your Shady Government.
Art Book
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Marie Thompson
Seven Errors Game (Jogo de Sete erros), 2013
Impressão sobre papel fotográfico
100 x 87 cm cada (duas peças)
O título da obra aqui exposta não condiz com a arte polêmica de Marie Thompson. Ela já fabricou moldes em bronze da própria vagina e entregou para uma lista VIP dos 100 mais importantes colecionadores do mundo e armazenou em latas de sopa Campbell’s um ano de sua
menstruação – chama-se Meu Legítimo Trabalho de Pop Art. Sua trajetória é uma síntese interessante de como a arte contemporânea extrapolou por completo qualquer tipo de limite. Seu
casamento com o videoartista alemão Jeff Schunz não era apenas união matrimonial, mas uma
performance em tempo real que produziu uma série de fotografias artísticas. Nos últimos anos,
porém, Marie está nitidamente mais reservada e raramente aparece em público. Seria uma espécie de arrependimento de uma artista que decidiu ser a própria obra? Ou apenas uma pausa
estratégica para um próximo escândalo lucrativo?
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Materiais gráficos da exposição Ordenamentos
Exposição realizada no Espaço Cultural Marcantonio Vilaça
de 30 de junho a 19 de agosto de 2017
Brasília-DF
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Ordenamentos
Exposição individual de Bruno Moreschi
Curadoria Caroline Carrion
Abertura 29 de junho, 19h
Visitação de 30 de junho a 19 de agosto de 2017
de ter. a sáb. das 9h às 19h
6. Espaço Cultural Marcantonio Vilaça
Instituto Serzedello Corrêa
Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES
Trecho 3 Lote 3, Centro Cultural
Brasília-DF, cep 70200-003
7. Visitas orientadas 3316.5221
8. tcu.gov.br/espacocultural
espacocultural@tcu.gov.br
informações 3316.5381
facebook.com/espacomarcantonio
1.
2.
3.
4.
5.
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Cartaz de divulgação da Ordenamentos – Exposição de Bruno Moreschi. Design gráfico:
Luísa Malheiros. 29,7 X 42 cm. Tiragem: 30. Espaço Cultural Marcantonio Vilaça 2017.
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10. A ideia de ordenamento envolve tentativas de se
evitar o imprevisto - entre elas, o planejamento.
Assim, as vistas da exposição aqui inclusas não são
registros fotográficos do que se tem no espaço expositivo, mas, sim, registros de projeto, ou seja,
imagens que ainda se encontram no campo do ideal.
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Exposição individual de Bruno Moreschi
Curadoria Caroline Carrion
Visitação de 30 de junho a 19 de agosto
de ter. a sáb. das 9h às 19h
Espaço Cultural Marcantonio Vilaça
Instituto Serzedello Corrêa
Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES
Trecho 3 Lote 3, Centro Cultural
Brasília-DF, cep 70200-003
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Espaço Cultural Marcantonio Vilaça
apresenta
É o caso de seu ArtBook, motivado pela
constatação e mimese de padrões de linguagem caros ao sistema das artes; e de Contrate um Profissional e Pintores, obras
iniciadas a partir da catalogação de agentes invisíveis do meio artístico, como
fotógrafos de obras de arte e pintores de
parede que são convidados a realizar parte
dessas obras. Em Procura-se e Independência ou Morte, o encontro é com profissionais
que se definem como artistas, mas não são
aceitos como tal pelo circuito institucionalizado de arte contemporânea (como pintores de rua ou retratistas policiais). A
participação deles abre espaço para questionamentos acerca de como se constitui a
prática e a narrativa oficiais da arte.

6. No caso deste texto, a intervenção do artista
acontece a partir destas notas de rodapé.

Moreschi não necessita de hipérboles; basta-lhe ativar os mecanismos vigentes,
identificados e extensivamente mapeados por
ele – seja na elaboração de um retrato
falado, seja na reunião de registros fotográficos de uma suposta obra de arte. Sua
potência crítica reside na perspicácia do
olhar tornado fazer. Ao entrar em contato
com sua produção, é inevitável deparar-se
com questões relativas à autoria de um trabalho artístico, ao registro de obras de
arte e sua disseminação, à saturação e
redundância das imagens e à manutenção de
circuitos ideológicos através de linguagens hegemônicas naturalizadas.
É verdade que Moreschi correria o risco de
cair em uma situação em que a obra seria
índice, dado que a ideia em que ela se
baseia seria o ponto focal da criação/intervenção artística. Mas ele escapa da
armadilha da obra como pretexto7 justamente
através de suas intervenções nos sistemas
dos quais se ocupa – intervenções que, em
geral, ocorrem por um recuo do artista, que
reconhece seu lugar privilegiado em relação a outras pessoas menos visíveis do
mundo da arte e do mundo em geral.

Como resultado das complexas mediações
estabelecidas entre a intuição – advinda
da sensibilidade de Moreschi aos mecanismos ocultos do mundo – e a ação artística,
o objeto adquire um caráter como se de
necessidade8. Fruto de rigorosos processos
de mapeamento conduzidos com minúcia
antropológica, a obra não poderia ser
outra, visto que seu tempo é o agora e seu
lugar é o aqui.
Ordenamentos não apenas exibe esse rico conjunto de obras pela primeira vez em Brasília, mas também torna acessível ao público o
processo de sua criação: materiais de pesquisa, estudos e documentos9 diversos são
utilizados como parte integrante da expografia, agregando ainda mais uma camada de significação aos trabalhos e possibilitando leituras alternativas. Ao exibir seus mapeamentos e catalogações, mais do que apresentar
seu processo de trabalho, Moreschi desvela
mecanismos a que, em geral, apenas os iniciados têm acesso. Mais do que expor que a
arte contemporânea é um campo de relações
comunicacionais em rede, o artista oferece
algumas chaves para a compreensão desse circuito retroalimentar.

10

A produção de Bruno Moreschi parece catalisada pelo próprio mundo, por intuições
daquilo que se esconde atrás de fatos que
à primeira vista se mostram banais, mas
são donos de uma densidade velada. Suas
obras aqui exibidas estão fortemente ancoradas na identificação das narrativas e
outros constructos sociais que operam nos
bastidores de sistemas institucionalizados
como este espaço expositivo, trazidos à
tona pela intervenção do artista6, capaz de
criar diferenças a partir de repetições.

Visitas Orientadas: (61) 3316-5221
www.tcu.gov.br/espacocultural
Informações: (61) 3316-5381
/espacomarcantonio

realização

Caroline Carrion

7. Nesse ponto, sou obrigado a discordar da curadora.
Obra deve ser pretexto, e de preferência na ordem do
comentário que me parece mais acessível.

8. A necessidade é estimular o senso crítico do
público, incentivando seu ceticismo diante daquilo
que lhe oferecem como arte institucionalizada.
9. Incluindo jornais que ajudaram a construir a
narrativa da crise política atual, que na visão da
curadora e do artista incluiu um golpe que se iniciou
em 2 de dezembro de 2015 na Câmara dos Deputados.
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Folder informativo da Ordenamentos – Exposição de Bruno Moreschi. Textos: Caroline Carrion e Bruno Moreschi.
Design gráfico: Luísa Malheiros. 10 x 21 cm. Tiragem: 500. Espaço Cultural Marcantonio Vilaça 2017.

1

IDAD

A

T

RE

EX
T

O

2
2

S

,

RO

AGEN

MU

PAIS

,

DE

LE

S

NA

TIPO

MI
S

DE

RE

A

E

E

10

JA

DE

.

LA

RO

DENT

NE

DA
SO

S

TODO

TO
E

OS

RT

E

DE

,

FORA

3

S,

TIPO

DE

-Q

DI
Z
UE
E-

-M
E.

SS

DI

AS FIGURAS COM NOME E SOBRENOME,

OS

OS

AS

PA

,

OS

E

11

OS ENIGMAS
O

8

4

6

9

7

5

CERTO? TAMBÉM ESTÃO LÁ NO

E AS COISAS QUE NÃO DERAM

COISAS QUE NÃO CHEGARAM A

UMBIGO DA ARTE? AQUELAS
SER, POIS FORAM SUBSTITU-

A ARTE ESTEVE E ESTÁ EM TODOS OS LUGARES E TEMPOS, OLHOU
PARA TODO CANTO, ATÉ AVISTAR... SEU PRÓPRIO UMBIGO!?!

ENCOBERTO. É PRECISO

CONTAR HISTÓRIAS, MESMO

ESCONDER, TAMBÉM PODE NOS

O ERRO, QUE TODOS QUEREM

PORQUE TUDO FALHA AFINAL.

MAS SABE QUE EXISTIRAM

GENTE VIU OU OUVIU FALAR,

QUAIS, DIFICILMENTE, A

ÍDAS OU CONSERTADAS, DAS

PARA O MUNDO, ELA O REFLETE E O RECONSTRÓI, ENTÃO, O QUE
IMAGEM, PARA AS SUAS HISTÓRIAS, PARA AS SUAS

MEIOS E FINS QUE ELA

COISA EM SUA BARRIGA ATÉ

CAVOUCAR LÁ NO FUNDO

DEPOIS DE TER

QUANDO A ARTE REFAZ ESTE CAMINHO, REENCONTRA TUDO O QUE
ELA FOI, AINDA É OU DEIXOU DE SER.

–

–

ANSIOSO POR CONTAR NOVAS HISTÓRIAS

EM UMA EXPOSIÇÃO

–

OU EM QUALQUER OUTRO

Bruno Moreschi, Pedras ou Contrate um profissional, 2014.

OS NOSSOS TAMBÉM!). DE FORA, PARA DENTRO OU, DE

Bruno Moreschi. Erros: para uso
em exposições, 2014.

AGORA, PENSEMOS: QUANTOS ARTISTAS EXISTIRAM DESDE QUE O MUNDO

–

GUARDA.

–

ONDE TUDO

Bruno Moreschi. Coautoria: Camila Régis. Procura-se, 2012-2013.

CABE

LO DESTA GRANDE HISTÓRIA QUE O UMBIGO DA ARTE

ESSES E OUTROS ENREDOS E TORNA-SE TAMBÉM ELA UM NOVO CAPÍTU-

NÃO NECESSARIAMENTE NESSA ORDEM, ORDENAMENTOS NOS REVELA

Bruno Moreschi. Art Book ou Ele pode zombar de suas ilusões, mas
reproduz sua lógica, 2012 – 2014.

OS QUE NUNCA EXISTIRAM.

DISSE QUE ESSE UMBIGO É QUASE INFINITO? ESTÃO TODOS LÁ. ATÉ

É MUNDO OU DESDE QUE O CHAMAMOS DE MUNDO? UMA PENCA. NÃO

Bruno Moreschi. O Museu está fechado para obras, 2014.

OCUPA ESSE ESPAÇO? QUE TAL REINVENTÁ-LO?

VELHO DIZ-QUE-ME-DISSE. O QUE FAZER COM O VAZIO QUE AGORA

AINDA EM ALGUM LUGAR, PORÉM, O QUE SABEMOS É APENAS O BOM E

ACREDITAMOS QUE EXISTIRAM E QUE PROVAVELMENTE DEVEM EXISTIR

VIU. NÃO ESTÁ MAIS AQUI QUEM FALOU, QUEM DISSE O QUE DISSE,

EM ALGUM LUGAR NO TEMPO. AÍ, UM DIA: PLUFT! NINGUÉM MAIS AS

DE TÃO ESCONDIDAS, ALGUMAS COISAS SE PERDEM. ESTIVERAM UM DIA

HEHE.

O ERRRO... OOPS!

SI, PARA O SEU UMBIGO, A ARTE OLHA PARA SUA(S) HISTÓ-

–

ELA QUISESSE SABER QUEM ELA AINDA PODE
PARA,

ESTE UNIVERSO

–

QUEM CONTOU ESSA HISTÓRIA. APENAS OUVIMOS FALAR DELAS,

A ARTE PARA TRÁS, REVER TODOS OS SEUS DESCAMINHOS, OS

JÁ PÔDE SER UM DIA. POR ISSO, DE VEZ EM QUANDO, LÁ VAI

ASSIM, LEMBRAR-SE DAQUILO QUE ELA ACABOU SE ESQUECENDO QUE

QUE MORA EM SUA BARRIGA, OPS, EM SUA HISTÓRIA

DADO TANTAS VOLTAS EM TORNO DE SEU UMBIGO

SER,
–

AFINAL, O QUE ELA PROCURA? O QUE ELA ENCONTRA? É COMO SE

VEZ QUE ELA OLHA PARA

PRÓPRIA INVENTOU. TODA
DESSE UMBIGO PRA ACHÁ-LO

PENSAMENTO DO QUAL SE

ELA GUARDA TODO TIPO DE

RIA(S), PARA SUA ORIGEM, PARA FORA E PARA DENTRO.

O REI! RISOS. TODO
ALIMENTOU, OS PRINCÍPIOS,

PARA TUDO O QUE ELA FOI, É E AINDA SERÁ. E, ACREDITE,

ESPAÇO PARA TUDO O QUE A ARTE DEVOROU NESTE MEIO TEMPO,

ANOS! TRATA-SE DE UM UMBIGO QUASE INFINITO. POR ISSO HÁ

IMAGINE QUANTAS HISTÓRIAS CABEM EM UM UMBIGO DE

IDEIAS?
30.000

ACONTECE QUANDO ELA ESCOLHE OLHAR PARA A SUA PRÓPRIA

SIM, A ARTE TAMBÉM OLHA PARA SI! SE QUANDO A ARTE OLHA

1

LUGARES POR ONDE PASSOU, AS FIGURAS QUE ENCONTROU EM CADA
ÉPOCA E EM CADA LUGAR.

–
(SEM

-------------------------------------------AGORA, AQUI, AO LADO DO UMBIGO DE BRASÍLIA, O ESPAÇO
CULTURAL MARCANTONIO VILAÇA RECOMEÇA E ARREMESSA O NOVO
A ARTE DE AGORA
DEIXAR TAMBÉM DE OLHAR PARA TRÁS). OS TRABALHOS DO ARTISTA
BRUNO MORESCHI QUE NÓS VIMOS NA EXPOSIÇÃO ORDENAMENTOS
OLHAM PARA A ARTE E PARA O QUE ESTÁ EM SUA VOLTA. E ELA,
PARA ONDE OLHA? SIM, CLARO! PARA DENTRO. PARA O SEU
UMBIGO! QUAIS MEMÓRIAS ELA ENCONTROU AQUI? E VOCÊ? O QUE
ENCONTROU?

O QUE VOCÊ VIU PRIMEIRO? POR ONDE COMEÇOU? E DEPOIS, PARA
ONDE FOI? SE TIVESSE VISTO OUTRA PARTE DA EXPOSIÇÃO ANTES,
MUDARIA ALGUMA COISA? VOCÊ ACHA QUE A ORDEM OU MESMO OS
PONTOS DE VISTA PODEM INTERFERIR EM NOSSA EXPERIÊNCIA, QUAL
SEJA ELA, AQUI
LUGAR?

(E

POR FALAR EM PONTOS DE VISTA, VOLTEMOS A PENSAR O UMBIGO DA
ARTE
DENTRO, PARA FORA. QUEM VÊ ARTE? QUEM FAZ ARTE? QUEM VÊ
TAMBÉM CRIA? QUEM CRIA VÊ?

Bruno Moreschi. Pintores, 2014.
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Material educativo O Umbigo da Arte. Concepção e textos: Rebeca Borges. Design gráfico: Luísa Malheiros.
16 x 22,5 cm. Tiragem: 2.500. Programa Educativo Espaço Cultural Marcantonio Vilaça 2017.

Bruno Moreschi: vision and translation
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Caroline Carrion

ENGLISH TEXTS

In The Pleasure of the Text, Roland Barthes makes a
distinction between two types of texts: those related to pleasure and those related to bliss. Roughly
put, the first would be that of traditional narratives, while the second would be the avant-garde
text, one that is unspeakable, which pursues language while simultaneously breaking with it, which
creates through destruction. Of the latter, he says:
This text is outside pleasure, outside criticism, unless it is
reached through another text of bliss: you cannot speak ‘on’ such a
text, you can only speak ‘in’ it, in its fashion, enter into a desperate plagiarism, hysterically affirm the void of bliss (and no longer obsessively repeat the letter of pleasure). (Barthes 1975, 22)

Writing on the work of Bruno Moreschi – sitting comfortably in my mystified throne of critic/curator who
reads works of art with enlightened eyes and communicates2, interprets or translates them in a neutral
manner through the all-powerful written word – would
obliterate myself before a body of work that, more
than anything, lends transparency and clarity to a

1. In a recent survey
called “History of _rt,” a
team of researchers headed
by me examined 11 art
history books commonly used
in undergraduate visual
arts course in Brazilian
universities. In general,
the authors of the books
researched, such as Gombrich
and Argan, use a strategy
similar to this: the use of
an unspecified subject or
a generic subject (“it is
known that,” “art history,”
“Art,” “field,” “discipline,”
“human sciences,” etc.).
The strategy reveals the
construction of a discourse
that seems naturally true
and conceals the identity of
the author who constructs
it – and, consequently,
partially exempts he or she
from the responsibility of
what is affirmed.
2. A similar procedure
occurs in the footnotes
of this curatorial text:
a space in which the
exhibition’s artist puts
himself as a commentator
of what is written about
him. In the footnotes of
the artistic works, the
authorship is collective:
of the curator and of the
artist. It is important to
emphasize that assuming a
position of power does not
necessarily imply minimizing
the privileges that it
holds. Often it is only a
veiled (and, in a sense,
even more perverse) way of
perpetuating the status quo.
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Academic conventions dictate that it is preferable to
write an article in the third person. That way, the
subjectivity of what is being affirmed is reduced by
the apparent neutrality of scientific discourse. Something that is subjective becomes a fact by something
as simple as the choice and placement of pronouns: it
is not I who believes; it is believed. The absence
of the “I” behind the enunciation is so conventional that it goes unnoticed, and its use as a stylistic tool – to confer veracity and authority to arguments that would otherwise lack rhetorical power – is
equally ignored1.

3. They are: Art Now v.1,
Art Now v. 2, Art Now v. 3;
100 Contemporary Artists;
Vitamin 3-D; Vitamin D;
Vitamin P; Vitamin PH;
Rising – Young Artist
to Keep An Eye On!; and
Creamier.
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4. To get an idea of their
advertising character, one
of the most well-known
publications is called...
Ice Cream. Another,
Creamier. The notice here
is less pompous than that
of Vasari, a typical ice
cream plate: several flavors,
choose yours. Yes, the
system in question and which
has been parodied in Art
Book is the fast food of the
visual arts. Everything is
fast and practical, as the
title of one of them, Art
Now, shows. This type of
presentation which borders
stupidity makes contemporary
publications of this
kind have a questionable
authority; no one in their
right mind would call
them art history books.
Their participation in the
historiography of art is
dubious and problematic.
They are not respected books
in academia, but they are
not exactly portfolios of
artists or advertisements
for galleries and museums.
A schizophrenic miscellanea
defines them. The effect
of a partial authority is
produced based on a sort of
pseudo-criticism that sells
to the reader the image of
an exquisite selection of
artists (always in round
numbers: 25, 50, 100) that
is supposedly full of
criteria (which are never
in fact presented; after
all, if these criteria even
exist, they are from the
art market and not from
criticism).

codified world. As an escape, I pour myself entirely onto these pages. To assume without modesty that
I am in the first person, that I speak here from my
partialities and idiosyncrasies, is my way of plagiarizing Bruno Moreschi, of writing in his work.

THE EMPEROR HAS NO CLOTHES
“For symbolic power is that invisible power which can be exercised
only with the complicity of those who do not want to know that
they are subject to it or even that they themselves exercise it.”
(BOURDIEU 1991, 164)

Between 2012 and 2014, Bruno Moreschi dedicated himself to investigating ten international encyclopedias
of contemporary art3. In them, as is usual with collections of any kind, an editorial board chooses an
arbitrary but easily assimilated number of contemporary artists, considered by them to be the most relevant today. The selection criteria are freely stipulated by the editors, whose authority is endorsed by
other institutions in the art market (such as museums and galleries, specialized media and art fairs),
which in turn will use these same publications to
base their future curatorial and marketing choices,
creating a closed circuit that feeds itself.
Like many other mechanisms of consecration in the
art world*, these collections work in a similar way
to the Catholic practice of selling indulgences, securing now what will come in the afterlife. In other
words, they determine, through their authority, what
is utterly unpredictable, for it is in the future –
whether it is a place in heaven or in the intentionally fabricated narrative we call art history4.
* Author’s Note: concept originally coined by philosopher Arthur Danto in “The
Artworld” originally published in The Journal of Philosophy, vol. 61, no. 19,
October 15, 1964.

There is a lot in common between contexts that are
essentially based on the production and circulation of symbolic power, be they religious systems or
the art world. Regarding the metaphor, however, I
feel obliged to make an essential distinction: it is
easier to predict the future of an artist than that
of his immortal soul. History is not something that
happens; it is produced. In the case of art history, the agents in conflict for narrative hegemony, as
well as the patterns of circulation of capital (financial and symbolic) among them, are well-known and
mapped out. If the rules of the game and the space
occupied by its agents remain inert, the exercise of
futurology dispenses a crystal ball.

167

***
The a posteriori narrative of any event is always
accompanied by the risk of oversimplification (one of
the advantages of looking at things in hindsight is
finding clarity in what was chaos and movement when
the past was still shaped as present). For Art Book,
I present the process linearly, for exhibition purposes – a process which I believe to have been much
less clear for the artist, who had to feel his way
through the uncertainties of creation.
In his survey of the ten encyclopedias, Moreschi
identified a series of repeated patterns used by
different authors in publications that were intended to be distinct from one another, since they compete with each other. The first of which would be the
exemplary character of the selected artists – who
are not necessarily the best, but who, in some way,
translate the essence of their time. Although guided by modern identity logic, these encyclopedias
also operate based on the concept of representation.
These artists would therefore be exceptional because
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they are simultaneously identical to themselves and
to a whole spectrum of alterities that they were editorially authorized to represent.

5. In several texts, the
Argentine writer Jorge
Luis Borges also seems
preoccupied in search of
that which is common to all,
complicating the issue of
signature. In A History of
Eternity, for example, he
argues that “Individuals and
things exist insofar as they
participate in the species
that includes them, which
is their permanent reality.”
(BORGES 1999, 127). In this
argument of there being
groups, types, grouping of
peers, the author reminds us
(or does he make this up?)
that poet John Keats “could
believe that the nightingale
enchanting him was the same
one Ruth heard amid the alien
corn of Bethlehem in Judah”
(127). According to him, “The
generic can be more intense
than the concrete. There
is no lack of examples to
illustrate this. During the
boyhood summers I spent in
the north of the province of
Buenos Aires, I was intrigued
by the rounded plain and the
men who were butchering in
the kitchen, but awful indeed
was my delight when I learned
that the circular space was
the “pampa” and those men
“gauchos” (129).

The second pattern identified seems to me to result
from this characteristic, namely, the presence of
stereotypes – types of artists present in all these
publications. Names and practices differed among
the books, but in all of them there were some standard places that were up to the editorial board to
fill in however and with whomever suited them: the
controversial performance-artist who violates his
own body to problematize the barbaric conducts of
his country; the painter who seeks the pure language of “art for art’s sake” and whose pictorial
production deals only with itself; the photographers who are reinventing photography; the conceptual artist who defends the need to break from the
boundaries between art and life and who creates
art from everyday objects (not to be confused with
minimalist artists who create sculptures from industrial objects, or with artists who use appropriation to question the idea of authorship); the
female artist who uses her experience of abuse to
denounce patriarchy (one of the few gender-determined stereotypes), and so on.
Based on the identification of these commonplaces, of
those who occupied them and of how their occupants
were presented, Moreschi continued his Borgesian5
initiative and created 50 fictitious artists. He conferred on them nationalities and biographies consistent with those that filled the pages of the encyclopedias he examined and, in an effort that is perhaps
the most impressive part of this process, produced
the works that would later be reproduced in his Art
Book (published by the fantastic Menard Editions, an
irony that could not be overlooked).

If all these collections were merely an effort to
represent the whole through the individual, Moreschi
would have done nothing but accomplish their mission. By abolishing identities and condensing into
fictional characters the range of subjects and practices that were once represented by one person, Moreschi could have made obsolete the well-intentioned
encyclopedic effort. However, as I said before,
history does not happen, it is made, and “representation” is nothing more than a euphemism for “production” – of values, of identities and alterities,
of borders and exclusion. What these characters
represented was not the artistic practice of a time,
but rather the discourse elaborated by enunciating
agents interested in determining what should be valued as the artistic practice of a time (and consequently, what should be ignored).
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By producing the works of these 50 made-up artists himself – works whose authorship could easily
be attributed to many artists active nationally and
internationally – Moreschi has shown that the contemporary art market comes with an instruction manual, and decoding it is like learning a new language.
The artist did not need years in the studio and
sole dedication to painting to produce works that,
if signed by the right name and represented by the
right gallery, could easily be sold for five or six
digits. All he had to do was read the signs of the
world, or rather, the narratives that currently produce what we understand as the “art world.”
The art circuit today is, above all, a codified
world. What Bruno Moreschi did with his Art Book and
with the other works in Ordinances was to identify
these codes (and their mechanisms of expression) and
to subtly act upon them. Due to the form in which
systems work, even the slightest deviation can bring
overwhelming consequences. In Art Book, Moreschi did
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not work with any artist stereotype that could not
be found in the encyclopedias he researched. Doing
so would not only be unnecessary, but unreasonable.
The critical potential of the work lies in learning and reproducing the codes of this language that,
through the mimetic act of the artist, becomes accessible to everyone. It is as if, unlike the usual
(and easy) finger-pointing, Moreschi had undressed
himself in a public square in the presence of Hans
Christian Andersen’s vain monarch and his sycophant
subjects, showing that the emperor, in fact, has no
clothes.

6. It is no coincidence
that, for some time, Art
Book’s subheading was: or
it can make fun of your
illusions, but reproduces
its logic.

Because I recognize my tendency toward grandiloquence, I would like to make one caveat: even if
loaded with transforming potential, criticism of the
system is somewhat expected and finds its place in
the very system it criticizes6.

No one is more connected to the specific past of the field, even
in the subversive intention, itself also linked to a state of
the field, than the avant-garde artists who (…) inevitably have
to situate themselves in relation to all previous attempts to go
beyond those that have been effected in the history of the field
and in the space of the possible that the same field imposes to
newcomers. What happens in the field is increasingly linked to

tic-formal approach, etc. If involuntary, faulty
acts not sufficiently sifted through by the editorial practice become tics, awkward language vices; if
they are the product of a conscious artistic choice,
of a specific desire for experimentation, what could
be a tic is transfigured into what makes the author
recognizable, a signature that does without a name.
If I chose to analyze the at length, it was for
considering it exemplary of the creation process
found in Bruno Moreschi’s body of work up to the moment of curating this show, namely, the practice of
cataloging and organizing a field as a starting point
for critical action.
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Moreschi’s greatest merit is perhaps that of keeping
his eyes open to the order of the world, which is no
small task considering that one of the great trumps
of power is its reification. We take something that
is nothing more than a social construct as being a
product of nature, destiny or divine plan. Devoid of
its historic-temporal character, what is a contingency earns the status of necessity, in an ontological maneuver that serves to maintain the structure
of the ruling power, whichever it may be. Moreschi
starts with the organization of these same structures to bring out their artificiality and, in doing
so, places them back in time.

fore increasingly difficult to deduce from the state of the social
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world at the moment it was considered. (Bourdieu 1989, 297-298)

ORDINANCES
In the work of any author, it is possible to find
elements that are repeated in several of their creations. It may be a recurring theme, an idiosyncratic use of technical support, an unusual linguis-

The research carried out by the artist for the production of a work may involve discourses, concepts,
practices, objects or professionals (such as the
last policemen to use the practice of manually creating spoken portraits in Brazil; construction workers and wall painters at construction sites close
to the exhibition space; photographers specialized
in photographing art; and street artists who make a
living producing academic paintings). What motivates
each of these surveys and their subsequent activation is the realization that operating through them
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the specific history of the field, and only to it, and is there-
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or at their expense are mechanisms of mystification
and consecration of the art system and other hegemonic narratives, as is the case of the history of
Brazil seen through the eyes of São Paulo’s elite,
portrayed by Pedro Américo.
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1. Pintores [Painters], 2014-2017 (page 19)
Acrylic on wall
25 strips (9 measuring 65 x 60 cm and 16 measuring 185 x 60 cm)
To attain the neutrality of the exhibition space, a place removed from time that gives exhibited works the aura of
historical importance, it is necessary not only to erase any hint of the outside world, but also the mechanisms and
processes that constitute the white cube as a real space. In order for the supposed magic of eternity to occur,
the countless workers involved in designing and setting up an exhibition are concealed, causing it to appear as the
sole creative work of the artist, and sometimes of the curator. There is no room for the art handlers, producers,
cleaning professionals, construction workers and wall painters in the room they helped create.
For Pintores [Painters], a site-specific and collaborative installation, exhibited for the first time in São
Paulo (2014), the artist visits construction sites in the vicinity of the exhibition space and invites workers
to collaborate on the creation of an artwork. For the installation in Brasilia, the five painters who were
invited were given six shades of paint, which could be mixed, to paint over the strips of wall assigned to
them. The artist tried to interfere as little as possible in the choices of these professionals, who signed
their work. One of them, Lourival Lima Oliveira (who had prepared the walls of Espaço Marcantonio Vilaça for the
exhibition), chose not to paint over one of his strips, assuming it as part of his own work.
For the first time, in Ordinances, the painters’ birthplace was added below their names, an important information
for understanding, from the socioeconomic point of view, the invisibility of these professionals.
Painters:
laudio Ramos de Lima (Santo Antonio da Descoberta, GO), Uerlio Moura da Silva (Corrente, PI), Lourival Lima
Oliveira (Aldeias Altas, MA), José Arimatéia (Caxias, MA) e Luis Ribeiro de Assis (Carinhanha, BA).

2. O Museu Está Fechado para Obras [The Museum is Closed for Renovations] (page 45)
Independência ou Morte (Versão Provisória 1) [Independence or Death] (Temporary Version 1), 2014
Oil on fabric
185 x 380 cm
Marco Andrade Jr., Reginaldo Frazão, José Almeida, Bruno Moreschi
Independência ou Morte (Povo 1) [Independence or Death] (The People 1), 2014
Oil on fabric
150 x 100 cm
Carla Soares, Helena Trindade, Bruno Moreschi
Independência ou Morte (Povo 2) [Independence or Death] (The People 2), 2014
Oil on fabric
108 x 124 cm
Marco Andrade, José Almeida, Bruno Moreschi
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Moreschi’s practice is centered around vision: the
artist is one who sees and, in seeing, he creates
situations that enable others to see. To achieve
this, it is necessary for him to know how to step
back and leave the doing to those who are accustomed
to it. Sometimes they are agents of the art world,
hidden backstage, like artwork photographers, wall
painters, and art handlers. Other times, they are
professionals ignored by a world that is arrogantly
unaware of the interdependent relationship between
all the parts that integrate a field and those excluded from it (such as those who create crafts that
are not considered art), or the field’s dependence on
a broader social economy which, materially and symbolically, enables its existence (as in the case of
Errors: for Exhibition Use).
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Independência ou Morte (Povo 3) [Independence or Death] (The People 3), 2014
Oil on fabric
30 x 26.5 cm
Marco Andrade
On loan from a private collection

Since 2014, these nails have been sent to various agents of the art world, such as artists, curators and producers,
to be used in exhibitions with their original purpose – to hang or set artworks in place. In addition to that, in
all of Bruno Morechi’s shows (including this one), some of his works are installed using nails from this series. The
oscillation of the status of these objects, at times regarded as sculptures, at others as mere tools, questions what
constitutes a work of art, pointing to a non-ontological interpretation of the artistic object.

Independência ou Morte (Fragmento 1 e Fragmento 2 ) [Independence or Death] (Fragment 1 and Fragment 2), 2014
Printing and oil on paper
30 x 42 cm each
On loan from Coleção de Arte da Cidade – Centro Cultural São Paulo

				
5. Procura-se [Wanted], 2012-2013 (page 101)
Work developed in partnership with Camila Regis
Pencil on paper
43.7 x 31.2 cm each (15 pieces)
Stack of photocopies available to the public (21 x 29,7 cm each)

The Museu Paulista (São Paulo) will be closed for renovations until 2022. There is only one work inside the
museum, the most famous in its collection and inaccessible to the public: the painting Independência ou Morte
[Independence or Death], by Pedro Américo.
Museu Está Fechado para Obras [The Museum is Closed for Renovations] is a set of experiences that begins from
the closing of a museum to rethink Brazil’s history, its official symbols and language, constructed from the
point of view of São Paulo. The work presented here was a joint effort by Bruno Moreschi and the painters of
Praça da República and Parque Trianon-Masp in São Paulo – Carla Soares, Helena Trindade, José Almeida, Marco
Andrade Jr. and Reginaldo Frazão. The artists decided, through mutual consent, to create a version of the
original painting, as well as fragments that highlight popular figures that are marginalized in the original work
(as well as in the narrative).
In 2016, Moreschi carried out a second set of experiments with a new group of painters in the gardens of Sesc
Ipiranga, lending continuity to the work. Furthermore, at his five-month residency in Helsinki that same year,
the experiments of “Independence or Death” proved to be the starting point of a larger project which encompasses
alternative proposals for museum visits. Hints of these experiences were included in Ordinances, along with the
research and production material displayed. It is the case, for example, of a water bottle from the Hermitage
Museum (St. Petersburg), which the artist visited with his eyes closed, or a pair of socks sold at the Ateneum
Museum (Helsinki), where the artist went almost daily during his residency, but the visits were restricted to
non-exhibition spaces.

3. Contrate Um Profissional [Hire a Professional], 2014-2017 (work in progress) (page 69)
Digital print on Hahnemühle Photo Luster 260 g paper and stone covered with fabric
17,5 x 21 cm each (12 pieces)
The history of art is not exclusively about objects and artistic experiences – it is also the history of
its photographs. It is common for our first contact with artworks to be through their photographic records.
Furthermore, our visual repertoire tends to be made up mostly of these images, given the difficulty in having
access to the original works, often located in institutions and private collections in Europe and the United
States.
Since 2014, Bruno Moreschi has invited an increasing number of professionals accustomed to photographing
artworks to shoot one of his “sculptures”: a small rock found on the street that will never, in fact, be
displayed to the public. In Ordinances, this project includes, for the first time, a picture of the installation
containing these photographs, i.e., the photograph of the work itself in the exhibition.
Photographers (from left to right):
Pedro Victor Brandão, Everton Ballardin, Edouard Fraipont, Vicente de Mello, Mario Grissoli, Rafael Adorján,
Ding Musa, João Musa, Hugo Curti, Filipe Berndt, Celia Saito and Max McKeller

4. Erros: para Uso em Exposição [Errors: for Exhibition Use], 2014 (page 85)
Steel nails
Variable dimensions
Nails with manufacturing defects are collected by the artist and exhibited as small sculptures. What is
considered an industrial error transmutes into plastic-formal potency. The same defects that take away the
utilitarian characteristic of nails turn them into objects of artistic interest.

This work is composed of 15 spoken portraits of the artist’s face described by the same person to the last
police sketch artists in Brazil.
Outside the context created by the artist, these drawings return to their status of spoken portraits, a tool
used by the police apparatus to help in the identification of a subject presumably guilty of a crime. Here,
not only do they catalyze a reflection on the nature of the artwork but also on the specificities of drawing
and portraiture as artistic languages, as well as on the subjective variations of translating the same set of
information into an image, namely, the physical description of the artist’s face.

6. Art Book (page 118)
At your own risk
When invited to curate an exhibition based on the Art Book in Brazil, the feeling of privilege and the pleasure
of recognition were immediately taken over by the awareness of how complex this task would be. All curating is
editing, and I had to choose from an already concise selection of artists, which imposed enormous difficulties in
defining the curatorial criteria that were to be adopted.
Representation – a concept that is essential to democracy and that, ironically, required the failure of Western
democratic systems in order to become a trending topic – was the guiding principle for the Art Book, a venture
that must be praised for accepting error, or at least incompleteness, as its inevitable fate, seeing that it was
only able to include 50 of the thousands of contemporary artists active today. With a Foucauldian justification
(“Among those chosen are also those that were disqualified”), the ethical and historical weight of the selection
is relativized by the editorial board: the names could be different, but the artistic practices presented on
those pages would be the same.
Thus, I decided to carry on with the curatorial proposal of representation, selecting eight out of 50 artists
to present to or reconnect with the Brazilian public. The ability to synthesize a milieu, a time, languages and
inquiries that was attributed to them from the moment they were integrated into this selection is such that it
risks turning them into small black holes, given their density. Everything that these works represent aside
from themselves already resided in them as potency, just as any part of a system carries within itself an image
of the whole. However, for this potency to be brought up-to-date, it was necessary for the Art Book editorial
team, this curatorship, and you, the spectator, to give them the context and belief necessary for this almost
metaphysical transmutation of one into many.
If every archive is also defined by what it does not contain, I wanted to make blatant one of those silent
absences. As a feminist, it was painful not to include more female artists in this selection, especially
considering the exceptional names included in the Art Book, such as Peruvian artist Paloma Llona and the
Albanian twins Hamona & Hillary. However, since encyclopedic thought is intended to reflect the current state
of things and not a long-sought future utopia, I have been constrained by the aggravating statistics of the
art market to under-represent women in this exhibition, mimicking reality with the intention of denouncing it
(openly inspired by the artistic practice of this publication’s editor, Bruno Moreschi).
The artistic value of the works exhibited here is unquestionable, they deserve to be considered seriously and
generously. May their merit, however, not obscure all of that which did not fit here.
Caroline Carrion
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Falak Shakti
Ideologies Mobile in Human Supports: New Delhi, 2012
Fabric
Variable dimensions

reached the future. At first glance, this may seem boring – and it might be. However, for an artist like Wallace
to exist in a time where everything is accelerated, and there is the constant feeling that there is not enough
time seems like an interesting reaction, an invitation to another way of feeling things. It is as if Wallace were
suggesting us to look closely at the things around us, to conclude that in fact almost nothing really matters.

Falak Shakti’s artistic projects deal with the mix of cultures that are present in his home country of India.
Since 2011, Shakti promotes actions that consist of listening to the accounts of people on the streets of downtown
New Delhi and then making banners with some of their ideas written on them. One of his solo shows did not take
place in a museum, but rather out in the open, with about 200 people, on Rajpath Avenue, in the central part of
the city. Up front, the artist, a leader of the crowd, held his own banner written: “There is no consensus.”

Elliot Ford
At your own risk, 2013
Light switch and adhesive letters
Variable dimensions

Adolf Flynt
The Roar or The Hard Way, 2013
Oil and acrylic on canvas
42 x 31 cm

Certain artists are moved by the simple and genuine need to create. Elliot Ford has always been an advocate for
creative freedom. In interviews, he often talks about an active role of the artist before the world. If that means
taking an unclear path, not having an established style, so be it. Drawings of upper-middle class homes in South
Africa; light switches that may or may not play lullabies when turned on; inflatable animals scattered around tourist
attraction in big cities... All this delightful mess is a result of Ford’s bold and multifaceted mentality.

Far from the typical rules of more traditional painting, artist Adolf Flynt seems to reveal the most genuine and
inherent freedom of painting. His brushstrokes seem to come before the decision of a theme or concept. “Flynt’s
art is about vitality and the continued relevance of painting,” writes John T. Turner in his respected book
Painting as Temporal Contradiction. His words could not be more accurate regarding this artist who portrays the
very act of painting.

Malala Rejala
Untitled (Veil Jeans), 2013
C-print
15 x 11 cm

Jakov Grün
Untitled, 2012
Aluminum
14 x 5 x 5 cm
In the sculptural field, Jakov Grün is someone that is good at saying a lot using very few elements. “My work
is an almost complete annulment of authorship,” says the artist, who constructs pieces in a way that looks
like they were not built, but already found finished in the world. There is also a problematic dichotomy between
full and empty in his works. They are almost always closed systems: wine glasses that hold an amount of air
that becomes constitutive of the very artistic object or cans in a wide range of sizes and shapes whose insides
are preserved like secrets. Someone once asked him what was inside his cans and Grün replied laconically, “The
mystery of art.”
Arthur Orthof
Untitled, from the series Advanced Species, 2013
Collage on paper
29,7 x 21 cm
Untitled, from the series Advanced Species, 2013
Collage on paper
42 x 33 cm
Untitled, from the series Advanced Species, 2013
Collage on paper
29,7 x 21 cm
Arthur Orthof’s collages and realist paintings arise and draw from nature research, but also go beyond mere
documentation and lead to provocations that subvert the so-called reality. By mixing species of animals and plants
in the same work, Orthof seems to run in the opposite direction of a society that increasingly catalogs, ranks,
and divides knowledge into specific niches. It is hard to look at his works and not reflect over whether there is,
aside from the classifications, a kind of unique, universal knowledge, independent of titles and subtitles.
Pierre Wallace
Elle et la Mer [Her and the Sea], 2012
Video
3 min.
The works by Pierre Wallace usually require something from viewers that is increasingly rare: willingness. This
is because his works are the result of time that is drawn-out, a lengthening of the present moment, that has not

(Auto)Monster, 2012
C-print
15 x 11 cm
My Beautiful Ass for Your Shady Government, 2013
C-print
15 x 11 cm

Malala Rejala is not afraid to admit that her works are a direct result of her condition in the world: a woman
in Iran. She uses an image of fingers inside a covered mouth to simulate seduction or makes use of a pair of
jeans (a clearly Western symbol), to produce an amusing headscarf. The artist also does not silence herself on
political issues. During George W. Bush’s administration, she wrote various articles, but jokingly stated that
she never produced a work contesting the former president’s foreign policy, because “a despicable creature like
him will never be worthy of an artwork.” The same was not true for former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad,
who inspired Malala to produce the controversial photograph My Beautiful Ass for Your Shady Government.
Marie
Seven
Print
100 x

Thompson
Errors Game, 2013
on photographic paper
87 cm each (two pieces)

The title of the work exhibited here is not consistent with the controversial art of Marie Thompson. She has
created bronze sculptures of her own vagina and delivered it to a VIP list of the world’s top 100 art collectors
and collected a year’s worth of her own menstrual blood in a Campbell’s Soup can and called it My Legitimate
Pop Art. Her trajectory is an interesting synthesis of how contemporary art has completely surpassed any kind of
boundary. Her marriage to German video artist Jeff Schunz was not just a marriage, but a real-time performance
that produced a series of photographs. In recent years, however, Marie has been more reserved and rarely appears
in public. Could it be some sort of regret for having decided to be her own art? Or just a preparation for her
next great profitable scandal?
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