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INBOUND
2019

texto de Jesus Alcaide para a exposição INBOUND
Galeria Pelaires, Palma de Malloca

INBOUND, 2019
conjunto de 10 colunas; técnica mista
dimensões variáveis
INBOUND, 2019
group of 10 columns; mixed media
variable dimensions

O ambiente construído é uma coisa, como as pessoas o habitam,
outra1. Em Construir e habitar: Ética para uma cidade aberta (2019),
Richard Sennet, assim como já começado em estudo fundamentais
como Carne e Pedra (2017) continua investigando como o corpo interage com a cidade, enfatizando as questões que a essa pertencem
por ser base fundamental do desenvolvimento da modernidade e as
circunstâncias que definem o presente assim como os limites socioeconômicos da sociedade pós-capitalista. My defences/becomes fences
(minhas defesas/se tornam barreiras)2 escreveu Mark Fisher, sobre o
ressentimento em 2007 em um de seus últimos textos sobre o Reino
Unido pré-brexit. Não haverá lugar para as pessoas3, escreveu Clarice
Lispector em 1974 sobre a cidade de Brasília. Dois contextos diferentes, a quatro décadas de distância. As mesmas questões. Construir
e morar, ou como interagir com a cidade e conosco em um ambiente
extremamente complexo.
“Inbound. Travelling towards a particular place, especially when
returning to the original point of departure” 4 é um conjunto de obras
pensadas pelo artista brasileiro Lucas Simões especificamente para a
Galeria Pelaires. Nele, são abordadas as questões relativas as maneiras
de se morar numa ilha, um lugar peculiar e repleto de particularidades,

onde o mar é a única barreira e fronteira, esse horizonte impiedoso sobre o qual foi desenhada a cidade, como havia escrito Clarice Lispector
sobre Brasília.
Desenhar limites, delimitar espaços, habitar lugares, construir experiências. A partir da ideia de que arquitetos e urbanistas são os
projetistas do futuro e o conceito do desenho como algo que ainda não
foi realizado (destino, traçado, risco), Lucas Simões continua explorando em seu trabalho o que foi definido como a natureza afetiva das
formas pelo crítico de arte brasileiro Mário Pedrosa, um dos maiores
instigadores da arte moderna em seu país. Dentro desta genealogia,
que o conecta a alguns dos mais importantes artistas modernos brasileiros, o trabalho de Simões, assim como já vimos em Ressaca (2018)
desafia, poetica e criticamente algumas das ideias de desenvolvimento
as quais a sociedade do bem(mau)estar nos levou, noções sobre os limites e as fronteiras dentro de nossas próprias cidades.
Inbound pode ser considerado como contraponto a este
trabalho. Nesta instalação site-specific,, uma floresta de colunas e pilares realizados com elementos de isolamento (como cercas, barreiras,
grades) são unidos ao concreto para criar um novo habitat, um lugar
de experiência temporária, uma topologia que é impossível definir

vista de uma das salas da exposição onde
aparecem as obras CHÃO, 2019; e
ao fundo, da esquerda para direita,
os Relevos Dissecados no3, no8, no4
View of one of the exhibition rooms
with the pieces CHÃO, 2019; and
on the back, from the left to the right,
the Dissected Reliefs no3, no8, no4

INBOUND
Travelling towards a particular place, especially when
returning to the original point of departure

acima:
CHÃO, 2019
concreto, grelha de piso metálica,
macacos hidráulicos, e placas de aço
45 X 200 X 200 cm
abaixo:
detalhe da obra INBOUND, 2019
conjunto de 10 colunas ; técnica mista
dimensões variáveis
above:
CHÃO, 2019
concrete, metal grid, lifting jack
and metal plates
45 X 200 X 200 cm
below:
detail of INBOUND, 2019
group of 10 columns; mixed media
variable dimensions

como casa. Mero passadouro. Um espaço a ser atravessado. Uma visão
sobre a ilha onde, como escrevia Chillida em relação a escultura, tudo
cresce, vibra e se encaixa 5.
Foram realizados outros trabalhos relacionados a esta instalação, como Chão (2019), uma obra de piso que aborda a questão da
estratificação, esse lugar firme sobre o qual se constrói a vida e a experiência. O móvel sobre o fixo, o que muda sobre o que sempre permanece. A vida futura sobre o passado que ainda vive sob nossos pés.
O papel, visto como um lugar fictício onde se forma o futuro, e se
desenham as construções futuras, volta mais uma vez no trabalho de
Simões, porém não como contraponto ao concreto, assim como acontecia em trabalho como Abismos: desta vez são outros os materiais que
constroem seus Relevos Dissecados (2019), peças de parede com claras
referencias a topografia, a erosão, aos cortes no terreno e mais uma vez,
aos limites e fronteiras que demarcam o que já não é de todos.
Inbound. O papel como lugar onde se traça o desenho, o
plano, o projeto, a dobra. Inbound. O concreto como a realidade construída do que antes era apenas possiblidade. Inbound, a possibilidade
de uma ilha. A possibilidade de uma cidade. Como escreve Sennet,
a possibilidade de como queremos viver coletivamente. A emergência
frente ao isolamento de uma nova coletividade.

1- Sennett, Richard; “Construir e habitar: Ética para uma cidade aberta”
Editora Record, 2020
2- Fisher, Mark; “Los fantasmas de mi vida: escritos sobre
depresión, hauntología y futuros perdidos” ; Caja Negra, 2018
3- Lispector, Clarice; “Todos os contos”; Rocco, 2016
4- Oxford Dictionary of English; p882 - 3rd Edition, 2010 Oxford University Press
5- Rocafort, Nacho Fernández; “Eduardo Chillida, Escritos”; La Fábrica, 2019

text by Jesus Alcaide for the exhibition INBOUND
Galeria Pelaires, Palma de Mallorca - September 2019
The built environment is one thing, how people dwell in it, another 1. In Building and Dwelling: Ethics for the City, Richard Sennet, as
already started in fundamental works such as Flesh and Stone (1997),
keeps investigating how the body interacts with the city by focusing
on those matters that concerns it for being a fundamental basis for the
development of modernity and all circumstances defining the present
as well as socioeconomic constraints in a post-capitalist society. In
2007, Mark Fisher wrote My defences/become fences 2 about the resentment in one of his last texts on pre-Brexit Britain. In 1974, Clarice
Lispector wrote that there will be no room for people 3, referring to the
city of Brasilia. Two different contexts. More than four decades apart.
The same issues. To build and to live, or how to interact with the city
and ourselves in an overly complex environment.
“Inbound. Travelling towards a particular place, especially when
returning to the original point of departure”4 is a body of work that Brazilian artist Lucas Simões has created specifically for Pelaires Gallery.
He examines the issues related to the ways and manners we live on an
island, a particular place, full of peculiarities, where the sea is the only

à esquerda:
Relevo Dissecado no4
2019, papel e aço
113 x 77 cm
à direita:
Relevo Dissecado no3
2019, papel e aço
110 x 63 cm
left:
Dissected Relief no4
2019, paper and steel
113 x 77 cm
right:
Dissected Relief no3
2019, paper and steel
110 x 63 cm

acima:
CHÃO, 2019
abaixo:
Sem-Título [Desenho-Desígnio], 2019
papel, aço e latão
48 x 37 cm
above:
CHÃO, 2019
below:
Untitled [Drawing-Intent], 2019
papel, steel and brass
48 x 37 cm

boundary and frontier, the unforgiving horizon on which the city was
designed, as Clarice Lispector wrote about Brasilia.
Drawing limits, delimiting spaces, living places, building
experiences. While considering architects and town planners as the
draftsmen of the future and the idea of drawing (design / intent) as
what is yet to be built (destiny, lines, trace), Lucas Simões’ work keeps
exploring what was once described as the affective nature of form by
Brazilian art critic Mário Pedrosa, one of the main instigators of modern art in Brazil. As part of that genealogy, associated with some of
the most relevant Brazilian modern artists, Simões’ work, as already
seen in projects such as Ressaca (2018), tackles poetically, yet critically,
some of the ideas of development the wel(un)fare society has led us to,
notions that lay on the edges and boundaries of our own cities.
Inbound can comprehended as a counterpoint to that work.
It is a site-specific installation, where a forest of columns and pillars
built with enclosing and isolating features (such as fences, barriers,
meshes) are mixed with concrete (cement) to create a new environment, a temporary experience, a topology that may not be described
as a home. Mere transition. A space to go through. The idea that on
the island everything grows, vibrates and fits 5, as Chillida wrote about
sculptures.
This installation has led to other works such as Chão 2019
(ground, floor), a floor piece through which the artist deals with stratification, a firm surface on which life and experiences are shaped. Mov-

ing objects over permanent surfaces. What changes over what remains.
The future over the past that still survives under our feet.
Paper, regarded as a fictitious place on which the future is
shaped, and future constructions are drawn, reappears in Simões’
work. However, this time he does not set paper against concrete as he
did in the past in projects such as Abismos. This time, he uses other
materials to build his relevos dissecados, 2019 (dissected relieves), wall
pieces with clear references to topography, erosion, gullies and once
again to the boundaries dividing what once belonged to all humankind.
Inbound. Paper as the place where the drawing is traced, the
plan, the design, the fold. Inbound. Concrete as the built reality of what
before was only a possibility. Inbound. The possibility of an island. The
possibility of a city. As Sennet writes, the possibility of how we would
like to live together. Emergency facing the isolation of a new collectivity.

1- Sennett, Richard; “Building and Dwelling: Ethics for the City”
Farrar, Straus and Giroux, 2018
2- Fisher, Mark; “Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures”
Zero Books, 2014
3- Lispector, Clarice; “Complete Stories”; New Directions, 2018
4- Oxford Dictionary of English; p882 - 3rd Edition, 2010 - Oxford University Press
5- Rocafort, Nacho Fernández; “Eduardo Chillida, Escritos”; La Fábrica, 2019

detalhe de algumas colunas da obra
INBOUND, 2019 (conjunto de 10 colunas)
técnica mista
dimensões variáveis
details of some of columns that are part of
INBOUND, 2019 (group of 10 columns)
mixed media
variable dimensions

DRAWING TENSE
2019

texto de Colin Doyle, para a exposição Drawing Tense
Galeria Lora Reynolds; Austin, EUA

As Built, 2019
site-specifi; aço e papel
140 x 140 x 30 cm
As Built, 2019
site-specific; steel and paper
140 x 140 x 30 cm

Lucas Simões enxerga seus trabalhos como desenhos, mesmo que eles não carreguem traços de grafite e tenham uma certa tridimensionalidade. Desenha em escuras chapas de aço com um laser
industrial, recortando formas curvas ou anguladas (reminiscências
da arquitetura brutalista), transformando-as em elaborados clipes de
papel que beliscam, puxam e comprimem suas características pilhas
de papel manteiga. Os cortes que sulcam as pilhas fazem o papel se
abrir ou encurvar sobre si mesmo. Os parafusos prendem tanto o papel
quando as chapas simultaneamente, pela frente, segurando a peça e
prendendo-a à parede. Os novos desenhos são suspensos numa tensão
precária, assim como os trabalhos anteriores de concreto e papel de
Simões, as esculturas da série Abismos.

Antes de dedicar-se à arte, Simões atuava como arquiteto.
Trabalhou em projetos comerciais participando de equipes e realizou
projetos residenciais individuais. Os desenhos eram realizados em
AutoCAD, o mesmo software usado para desenhar suas obras agora.
Antes dos trabalhos desta exposição terem sido realizados (quando
apenas existiam em sua tela de computador), A linha que distinguia
as peças desta esta exposição de projetos arquitetônicos, na mente
de Simões, era tênue. Poderiam facilmente ter se tornado cômodos,
espaços, edifícios. Mas apenas conduzindo sua forma final para o desenho ao invés que para a arquitetura, Simões alcança uma pureza
poética difícil de impetrar quando desenhava edifícios. Sua prática
de arquitetura era limitada pelo compromisso, mitigando sonhos pela
realidade. As negociações que definem sua prática como artista, ao
contrário, são diretamente ligadas a seus materiais.
Chapas metálicas, concreto, papel manteiga, latão, folha de
ouro, vergalhões, camadas isolantes – os materiais que Simões usa em
sua obra tem suas próprias identidades. Seus trabalhos quase nunca
saem exatamente como seus projetos previam (assim como acontece
com as construções), não importa quão precisamente são seguidos os
desenhos. Ao retirar os moldes uma vez que o concreto secou, Simões
se depara as vezes com texturas e cores inesperados. É comum que
os desenhos das chapas metálicas precisem de revisão após realizar
os testes – ajustar a direção ou a quantidade de pressão que a chapa
concentra no papel que segura. Uma grande pilha de papel manteiga
cortada em seu meio, quando suspensa, irá se encurvar diferentemente
de uma pilha menor. E assim que o trabalho de ateliê se conclui, instalar seus desenhos/esculturas na galeria demanda ajustes inesperados
ao alcançar o equilíbrio perfeito.

vista da exposição
exhibition view

Equilíbrio, tensão, imprevisibilidade, afinar expectativas – as
características que definem o trabalho de Lucas Simões apontam tanto ao processo e a beleza de realizar edificações como à construção
de relações, a vida com outro ser humano. O papel, nesta exposição,
assume frequentemente qualidades figurativas (quem sabe sensuais):
se abrindo, dobrando, provocando, expondo, hesitando. O desenho é
uma arte mais primordial que a escultura. É mais direto, remove uma
certa interferência entre o objeto e sua própria concepção. Os novos
desenhos de Simões nos aproximam dos embriões de seus trabalhos
(desenhos digitais que apenas o artista vê), de seu primeiro amor (a
arquitetura), de sua mente e talvez, de sua experiência com o eros.

As Built, 2019
site-specifi; aço e papel
140 x 140 x 30 cm
As Built, 2019
site-specific; steel and paper
140 x 140 x 30 cm

DRAWING TENSE
2019
text by Colin Doyle for the exhibition Drawing Tense
Lora Reynolds Gallery - Austin, USA

Lucas Simões thinks of his new works as drawings, even
though they carry no graphite and have some dimensionality. He draws
with an industrial laser, cutting angular or curved shapes (reminiscent
of Brutalist architecture) into blackened steel plates, essentially turning them into elaborate paperclips that pinch, pull, and compress his
trademark stacks of tracing paper. He slices into each stack to make
its sheets spread apart or curl back onto themselves. Screws pierce
both the steel and the paper—from the front—simultaneously holding
the artworks together and fixing them to the wall. The new drawings
hang in precarious tension, as do Simões’s previous concrete and paper
Abismo sculptures.
Before he found art-making, Simões was an architect. He
worked on commercial projects as part of a large team and designed
and built residential projects on his own. He made architectural drawings in AutoCAD, the same software he uses to draw plans for his artworks now. Before the pieces in this show were realized (when they
existed only on his computer screen), the line separating them from
architectural drawings, in Simões’s mind, was faint. They could have
just as easily become rooms, spaces, buildings. But by pushing their
final form toward drawing instead of architecture, Simões is grasping
for a type of poetic purity that was hard to come by when he was
designing buildings. His architectural practice was mired in compromise, tempering beautiful dreams with practicality. The negotiations
that define his art-making practice, however, he undertakes directly

DESENHO #2, 2019
aço e papel
51 x 39 x 9 cm
DESENHO #2, 2019
paper and steel
51 x 39 x 9 cm

CORPO DE PROVA #37, 2019
concreto e papel
65 x 65 x 15 cm
CORPO DE PROVA #37, 2019
concrete and paper
65 x 65 x 15 cm

with his materials.
Sheet metal, concrete, tracing paper, brass, gold leaf, rebar,
insulating sheathing—the materials Simões works with all have minds
of their own. His constructions never turn out exactly like their blueprints stipulate (the same goes for buildings), no matter how precisely
he follows his plans. Pulling molds off his concrete forms once they
dry, Simões sometimes finds surprising surface textures or colors. He
usually needs to revise the plans for his metal plates after building a
mock-up—to adjust the direction or amount of tension the plate applies to the paper it holds. A large stack of tracing paper with a slice
through its middle, when suspended vertically, will drape differently
than a smaller but otherwise identical stack. And once his work in
the studio is complete, installing his drawings/sculptures in the gallery
always requires unexpected adjustments to find their perfect balance
points.
Balance, tension, unpredictability, adjusting expectations—
the defining features of Lucas Simões’s artwork point as much to the
process and beauty of making buildings as to that of building a relationship, a life, with another human being. The paper in this show
often takes on figurative (maybe even sensual) qualities: spreading,
bending, teasing, exposing, demurring. Drawing is a more primordial
art form than sculpture. It is more direct; it removes a measure of mediation between an object and its conception. Simões’s new drawings
bring us closer to the early lives of his artworks (as digital renderings
no one but the artist ever sees), closer to his first love (architecture),
closer to the inside of his mind , and perhaps even to his experience of
eros.

DESENHO #1, 2019
aço e papel
80 x 56 x 9 cm
DESENHO #1, 2019
paper and steel
80 x 56 x 9 cm

RESSACA
2018

texto de Bruno de Almeida para a exposição Ressaca
Casa Triângulo, São Paulo

*1
“Engessados” (2014)
Esculturas de gesso frágil que reinterpretam a obra “Bichos” de Lygia Clark
como se estes estivessem paralisados
e fossilizados no gesso. As peças estão
dispostas numa superfície abrasiva
onde público pode manipula-las, o
atrito entre a superfície e o gesso
desgasta as peças até ao seu completo
desaparecimento.

Ressaca é o conjunto de efeitos na sequência de um acontecimento, aquilo que fica ou que produz algo. O movimento anormal de
refluxo das ondas. Os sintomas físicos que aparecem quando os efeitos
tóxicos começam a abandonar o corpo. A náusea e as vagas que submergem o litoral. Os presságios das mazelas psicológicas e as promessas de
mudança. As correntes que tragam banhistas e os detritos que escorrem
na praia. A ressaca prenuncia que o porvir não será como o pretérito. É
dúvida, visão turva e projeção. “Ressaca” é simultaneamente um momento de síntese e inflexão, é o culminar e o recomeçar. O fim, abandona-se.
Um olhar retrospectivo sobre a obra e pesquisa que antecede
“Ressaca” se depara com um trabalho cujo “escopo” é definido majoritariamente em relação à arquitetura, principalmente à vertente Modernista e seus subtemas, especificidades, “lapsos ideológicos”, “fracassos”, “promessas por-cumprir”, entre outros. Aos temas circunscritíveis
subjazem vontades e interesses desviantes que aparecem pontualmente,
dificultando as relações de causalidade entre o trabalho e o discurso.
A ressaca propicia tais inexatidões que evidenciam o conforto daquela
“fala” com uma mensagem positivada, uma ambição crítica inteligível,
um fim. A ressaca também possibilita um desfazer momentâneo de associações prescritivas ou analogias metafóricas, gerando um estado/espaço
de indeterminação e proposição.
O equilíbrio entre hiper-determinação e imprevisto é subjacente a grande parte da produção de Lucas Simões. Se, por um lado,
as suas peças começam da exatidão extrema do grid vetorial do CAD
(Computer Aided Design), por outro, elas
pressupõem as imprecisões da sua feitura
manual, a mutação do material ao longo do
tempo, a imprevisibilidade do contato com
o espectador, entre outras. O grande rigor
projetual inerente às peças é aquilo que
permite que esses imprevistos-esperáveis/
desejáveis sejam potencializados. Deste
modo, a “obra finalizada” não representa
o instante em que o artista “perde o controle” do trabalho face às contingências do
real, ao invés, denota apenas o desenrolar
de acontecimentos que foram previamente
calculados e outorgados ao trabalho.1
Nas suas instalações de grande escala, Lucas Simões engendra
situações onde o movimento do visitante pelo espaço de exposição pressupõe uma reconfiguração do trabalho; seja ela resultante de um “confronto” físico entre o sujeito e a peça ou de uma mutação radical da
percepção do trabalho de acordo com o posicionamento daquele que o
observa2. A quase inevitabilidade da “participação” afasta qualquer paternalismo de uma experiência “interativa” edificante. Na vivência espacio-temporal das instalações de Lucas Simões, a certeza do grid projetual

instalação com 52 painéis móveis,
com total de 65 metros de comprimento,
para ser manipulado pelo público.
material: aço inoxidável, PVC, chapa
perfurada de madeira, espuma, telas de aço,
tela de mosquiteiro, papel e policarbonato
alveolar 208 x 6500 cm
installation with 52 movable panels, with
a total length of 65 meters, that should be
rearranged by the public
material: stainless steel,
PVC, perfurated wood sheets, foam, steel
screens, mosquito netting, paper and
cellular polycarbonate
208 x 6500 cm

*4. “Grave Gravidade” (2016) Muro
de blocos de concreto construído sem
fundações, sem estrutura e onde o rejunte
é substituído por camadas de espuma. Uma
área de perigo é delimitada ao seu redor pois
possui um risco real de desabamento.

*3.
“Caixão Perdido” (2012) Labirinto
cuja planta resulta da decomposição de
um grid ortogonal justaposto a um espaço
de formas e cotas variáveis. A instalação
ocupa um espaço então recém-descoberto
resultante da quebra de algumas paredes
do edifício. Site-specific realizado no atual
espaço do Pivô, Edifício Copan.
*5. “quatro cantos entre quatro paredes”
(2015) - Projeto de um conjunto de instalações para o espaço público que consiste na
em diversas composição de muros brancos
cujas disposições geram percursos mínimos
e labirínticos com alternância entre espaços
protegidos e expostos. A ausência de regras,
explicações e monitoramento, dá lugar à
possibilidade de uma apropriação franca do
espaço pelos cidadãos.

desfaz-se, torna-se vórtice, labirinto3; cria
lugares marcados por uma tensão subliminar e ambígua, entre o ameaçador e
o lúdico, onde se confunde o que controla
e o que é controlado; declara o seu perigo de ruptura iminente e o seu equilíbrio
precário4; remete ao vocabulário visual e
experiência que herdamos das ruas e cita
a tensão entre as noções idealizadas do
espaço e a realidade de sua manifestação
física e apropriação quotidiana5. Circular
pela sala de exposição é contribuir para a
permanente reconfiguração ou até mesmo
a “destruição” do trabalho6, mantendo-o
num limbo entre a ruína e a construção.
Embora na maioria dos trabalhos de Lucas Simões seja possível
apreender uma escala arquitetônica, a miniaturização e o gigantismo
são qualidades inerentes às suas peças escultóricas. Tais esculturas estruturam-se a partir da intersecção de dois tipos de operação; a apropriação de objetos e a exploração de determinados materiais que leva
à criação de novos artefatos. Através de ponderadas combinações e
justaposições, Lucas cria composições que amplificam as “vibrações”
de cada uma das partes, intensificando os limites formais de cada
elemento, de modo a possibilitar a emergência de outras narrativas
que lhes são inerentes mas que permanecem adormecidas sob os seus
“usos”. A permutabilidade de escalas faz com que o sujeito “meça” estes
trabalhos através de uma ampliação ou miniaturização do seu próprio
corpo. A possibilidade fictícia de percorrer as topografias7 ou de habitar os proto- monumentos8 e edifícios moldados por Lucas Simões é
contrariada por uma dimensão encerrada que as peças parecem conter, algo a que não temos acesso, que apenas podemos entrever e supor.
Os objetos que “Ressaca” traz9, conjugam uma série de operações recorrentes na pesquisa escultórica do artista (tais como o uso
de materiais leves e frágeis que impõem formas aos materiais aos quais
associamos solidez, peso e permanência; a importância da gravidade,
do equilíbrio e do vazio, entre outros) com um conjunto de decisões
formais que apontam para uma equação até então inédita na prática
de Lucas Simões. Mas o estado de ressaca impossibilita um discurso
interpretativo ou prescritivo que venha “domesticar” tais peças, já que
elas próprias reivindicam uma existência mais opaca e menos subserviente a temas e rótulos. À inviabilidade de conclusões, a ressaca apõe
a certeza do discurso que dá espaço à indeterminação projetiva e que
antecipa e incita imprevistos desejáveis. O fim, abandona-se.

*6. Recalque diferencial (2015) - O chão da sala expositiva é coberto com uma camada fina de concreto sobre um “colchão” de espuma. O peso daqueles que entram no espaço faz com que este chão rache
e afunde momentaneamente, voltando gradualmente à sua posição original através da reconfiguração
natural da forma da espuma. Ao longo da exposição o chão acumula as rachaduras resultante dos
percursos dos visitantes pela sala.
*7. Série Provável horizonte (2013) - Objetos de memória tátil, cotidiana, replicados em cimento e
sobrepostos em maquetes topográficas de papel.
*8. Série Abismos (2017) – Objetos de concreto e resmas de folhas de papel onde a correlação de
ambos materiais se dá através de relações de peso, pressão e gravidade. As peças de concreto, com
diferentes formas e texturas, eventualmente irão apresentar rachaduras e trincas dadas pela constante
mutação do material e pelas forças e esforços aos quais estão submetidos. A posição do papel é moldada por essa estrutura rígida.
*9. Série You Text Nothing Like You Look (2018) - Série de esculturas na segunda sala da Casa Triângulo. As peças criam um diálogo entre a matéria que lhes dá corpo e uma série de versos que inspiram
a sua produção. Cada uma das peças se origina a partir de uma frase, em sua língua original, que é
usada na primeira parte do título do trabalho. Quando a peça é finalizada o artista completa o seu título
com um segundo verso em outra língua cuja escolha advém da leitura do trabalho acabado.
Sobre o autor: Bruno de Almeida (1987, Brasil/Portugal). Curador e arquiteto. Participante do Curatorial Programme, De Appel, Amsterdã, Países Baixos (2018-19). Mestre em Arquitetura pela Accademia
di Architettura, Mendrisio, Suíça (2013) e Bacharel pela Faculdade de Arquitetura do Porto, Portugal
(2009). Fundador e curador das plataformas de pesquisa/exposição “SITU” (Galeria Leme, 2015-17) e
“1:1” (Galeria Jaqueline Martins, 2018 – em curso), São Paulo, Brasil. Trabalhou com as instituições: Universidade de Harvard, Graduate School of Design, Cambridge, EUA; Storefront for Art and Architecture,
Nova York, EUA; Pivô Arte e Pesquisa, São Paulo, Brasil, entre outras. Participou das residências: TATE
Intensive, TATE Modern, Londres, Reino Unido (2018); IdeasCity Arles, New Museum, Nova York, EUA /
LUMA Foundation, Arles, França (2017); Curatorial Intensive Accra, Independent Curators International,
Nova York, EUA (2017); IMPACT17, PACT Zollverein, Essen, Alemanha (2017), entre outras.
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Text by Bruno de Almeida for the exhibition Ressaca
Casa Triângulo, São Paulo

Publico interagindo com a instalação
Ressaca na Galeria Casa Triângulo
Public interacting with the Ressaca
installation at Casa Triângulo Gallery

The Portuguese word ressaca translates to either “hangover”
or “undertow” in English – in both cases meaning an aftermath or
something that produces an effect. The abnormal movement of the
undertow of large waves. The physical symptoms that appear when
the toxic effects begin to leave the body. The nausea and the storm
surge that submerges the coastline. The presentiment of psychological
wounds and the promises of change. The currents that drag swimmers
and the detritus that gets cast up on the beach. The ressaca foreshadows that what is to come will be different from the past. It is doubt,
clouded vision and projection. The exhibition Ressaca is simultaneously a moment of synthesis and a turning point, it is a culmination
and a re-beginning. An end, a letting go.
A retrospective look at the artworks and research that
precedes Ressaca will find a work whose scope is mainly defined in
relation to architecture, especially the modernist trend and its subthemes, specificities, “ideological lapses,” “weaknesses,” and “unfulfilled
promises,” among others. Underlying the circumscribable themes there
are divergent wishes and interests that sporadically appear, making
it hard to delineate relationships of causality between the work and
the discourse. The ressaca reconciles such imprecisions that evince
the comfort of that “speech,” making them compatible with a definite
message, an intelligible critical aim, an end. The ressaca also allows for
a momentary undoing of the prescriptive associations or metaphoric analogies, giving rise to an indeterminate and propositional state/
space.
A balance between overdetermination and the unforeseen
underlies a large part of the production of Lucas Simões. If, on the one
hand, his pieces begin with the extreme preciseness of the vectorial
grid of CAD (Computer Aided Design) software, on the other, they presuppose the imprecisions of their manual making, the mutation of the
material over time, the unpredictability of the contact with the spectator, and other unpredictable aspects. The rigorous planning that goes
into the pieces makes these expected/desired unforeseen outcomes all
the more powerful. Thus, the “final work” does not represent the instant at which the artist “loses control” of the artwork in face of the
contingencies of the real; rather, it denotes merely the development of
the happenings that were previously calculated and authorized for the
work.1
In his large-scale installations, Lucas Simões gives rise to situations where the visitor’s movement through the exhibition space
presupposes a reconfiguration of the work, whether by a physical

“confrontation” between the viewer and the piece, or by a radical
shift in the perception of the work according to the observer’s specific
position.2 As “participation” is nearly inevitable in these works, they
avoid the paternalism of an edifying “interactive” experience. In the
spatio-temporal experience of Lucas Simões’ installations, the certainty of the design grid becomes a vortex, a labyrinth;3 it creates places
marked by a subliminal and ambiguous tension, between the threatening and the playful, where the distinction between controller and the
controlled becomes blurred; it declares its danger of imminent rupture
and its precarious balance;4 it refers to the visual vocabulary and experience we inherit from the streets and cites the tension between the
idealized notions of space and the reality of its physical manifestation
and everyday appropriation.5 By circulating through the exhibition
room, the viewer contributes to the work’s permanent reconfiguration
or even its “destruction,”6 maintaining it in a limbo between ruin and
construction.
Although most of Lucas Simões’ works are possible to grasp
on an architectural scale, miniaturization and giantism are inherent
qualities of his sculptural pieces. Such sculptures are structured based
on the intersection of two types of operation: the appropriation of
objects and the exploration of determined materials that lead to the
creation of new artifacts. Through carefully considered combinations
and juxtapositions, Lucas creates compositions that enlarge the “vibrations” of each one of the parts, intensifying the formal limits of
each element in order to allow for the emergence of other narratives
that are inherent to them but which remain dormant under their
“uses.” The exchangeability of scales makes the viewer “gauge” these
artworks through an enlargement or miniaturization of his or her own
body. The fictional possibility of walking over the topographies7 or
of dwelling in the proto-monuments8 and buildings molded by Lucas
Simões is contradicted by an enclosed dimension the pieces seem to
contain, something to which we do not have access, whose existence
we can only glimpse and suppose.
The objects featured in Ressaca9 combine a series of operations recurrent in the artist’s sculptural research – such as the use of
light and fragile materials that impose forms on the materials to which
they lend solidity, weight and permanence, as well as the importance of
gravity, of balance, and of the void – with a set of formal decisions that
point to an equation never before seen in Lucas Simões’ practice. But
the state of ressaca prevents an interpretative or prescriptive discourse
that would “tame” these pieces, since they beckon for a more obscure
existence, less subservient to themes and labels. To the infeasibility of
conclusions the ressaca adds the certainty of the discourse where the
careful planning becomes indeterminate due to anticipated, desired
and yet unforeseen outcomes. The end, a letting go.

The notes describe works by Lucas Simões, the titles in bold font correspond to the works in
the exhibition Ressaca:
1.
Engessados (2014) – A series of manipulable sculptures that are a critical reaction to the fetishization of Lygia Clarck’s Bichos. These sculptures made of a fragile plaster
are based on some of the Bicho’s molds, they are displayed on a abrasive surface and must
be manipulated by the public. The friction between the surface and the plaster during the
manipulation results on a continuous destruction of the sculptures and to its complete disappearance.
2.
Ressaca (2018) – Installation in the larger room of Casa Triângulo. Fifty-two metallic panels articulated with one another, each totally or partially closed with material such
as steel, PVC, perforated sheets of wood, foam, steel screens, mosquito netting, cellular polycarbonate (which refers to the translucent plane that delimits the entire perimeter of the
gallery). Each panel possesses two rotating wheels that allow them to slide on the floor so
the set can be reconfigured by the visitors. The 65-meter length of this work corresponds to
the dividing line between the plot of Casa Triângulo and the public space.
3.
Caixão Perdido (2012) – A labyrinth whose design results from the decomposition of an orthogonal grid juxtaposed to a space of variable proportions and shapes. The
installation occupied a space that had then been recently opened up by breaking down some
of the building’s walls. This site-specific work was carried out in the space that is currently
that of Pivô, in the Copan Building.
4.
Grave Gravidade (2016) – a wall of concrete blocks constructed without foundations, without a structure and where the mortar is substituted by layers of foam. An area of
danger is marked off around it because there is a real risk that it might fall.
5.
quatro cantos entre quatro paredes (2015) – A project involving a set of installations for the public space, consisting in various compositions of white walls whose arrangements give rise to minimal, labyrinthine paths with an alternation between protected and
exposed spaces. The absence of rules, explanations and monitoring makes it possible for the
citizens to spontaneously appropriate the space.
6.
Recalque diferencial (2015) – The exhibition room’s floor is covered by a thin
layer of concrete over a foam “mattress.” The weight of the visitors who enter the space
makes the floor crack and sink down momentarily, gradually returning to its original position
through the natural reconfiguration of the shape of the foam. Over the course of the exhibition, the floor accumulates the cracks resulting from the paths taken by the visitors through
the room.
7.
Provável Horizonte series (2013) – Objects of everyday tactile memory, reproduced in cement and overlain on topographic scale models made of paper.
8.
Abismos series (2017) – Concrete objects and reams of paper where the two
materials are correlated through relationships of weight, pressure and gravity. The pieces of
concrete, with different forms and textures, will eventually present cracks and splits due to
the constant mutation of the material and the forces and efforts to which they are submitted.
The position of the paper is molded by this rigid structure.
9.
The series You Text Nothing Like You Look (2018) – A series of sculptures in the
other room at Casa Triângulo. The pieces create a dialogue between the material that gives
them their body and a series of written messages that inspired their production. Each of the
pieces originates based on a phrase, in its original language, which is used in the first part of
the artwork’s title. When the piece is finished the artist completes its title with a second line
originary from another language chosen according to the reading of the finished artwork.
About the author:
Bruno de Almeida (1987, Brazil/Portugal). Curator and architect. Participant of the De Appel Curatorial Programme, Amsterdam, Netherlands (2018–19). Holds MA in architecture
from Accademia di Architettura, Mendrisio, Switzerland (2013) and a BA from Faculdade de
Arquitetura do Porto, Portugal (2009). Founder and curator of the research/exhibition platforms “SITU” (Galeria Leme, 2015–17) and “1:1” (Galeria Jaqueline Martins, 2018 – underway),
São Paulo, Brazil. Has worked in various institutions: Harvard University, Graduate School of
Design, Cambridge, USA; Storefront for Art and Architecture, New York, USA; Pivô Arte e
Pesquisa, São Paulo, Brazil, and others. Has participated in various artist residencies: TATE
Intensive, TATE Modern, London, United Kingdom (2018); IdeasCity Arles, New Museum, New
York, USA / LUMA Foundation, Arles, France (2017);

CORPOS DE PROVA

1Abismo n. 80, 2017
concreto, papel e aço
concrete, paper and steel
114 x 26 x 13 cm

Daniel Quiles para a revista ARTFORUM, Abril 2018

2Abismo n.83, 2017
concreto, papel e aço
concrete, paper and steel
153 x 60 x 13 cm

Chicago – Patron Gallery
“Corpos de Prova”, a primeira exposição de Lucas Simões
na Patron, evocou uma atmosfera dura, quase asséptica com suas esculturas compressivas disseminadas equilibradamente pela galeria.
Em peças como White Lies 14 (todas obras de 2017), pilhas de papel sulfite, destinadas a curvar-se e amarelar-se com o tempo, foram
pressionadas em baixo ou entre blocos de concreto retangulares ou
poligonais. A maioria dessas implacáveis composições foram suspensas em parede ou apoiadas em cima de prismas metálicos vazados. Esses objetos podem ser considerados como habilidosas reflexões sobre
interdependência baseadas em uma sistemática serie de descobertas
sobre o comportamento do papel sob efeito do peso. Nesse sentido, os
trabalhos de Simões podem também ser consideradas estruturas quase
arquitetônicas, mesmo que em menor escala e sem considera-las como
modelos.
Arquiteto de formação que abriu mão do oficio em favor da
escultura, Simões utiliza concreto desde 2013. Esta escolha de material se enraíza em seu interesse pelo béton brut, o concreto puro, típico
do Brutalismo, seja corpulento ou suspenso em volumes fortes, marcando o distanciamento desse movimento da estética do International
Style. Anteriormente, Simões havia pesquisado nos arquivos londrinos
de Alison e Peter Smithson (considerados pioneiros do Neo Brutalismo) e também aprendido com exemplos chaves mais próximos de seu
pais de origem, o Brasil. No especifico, a cidade de São Paulo com
sua rica tradição brutalista que inclui edifícios públicos e privados
de Joao Batista Vilanova Artigas, Lina Bo Bardi e Paulo Mendes da
Rocha. O professor de arquitetura Guilherme Wisnik afirmou recentemente que o Brutalismo brasileiro da década de 70 representou uma
tentativa utópica de criar uma “mais simples e generosa nova sociabilidade dentro das edificações” no meio das repressões da ditadura
militar. Ícones deste movimento, como a faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP desenhada por Artigas e Carlos Cascaldi (1961
1969) e o MASP de Bo Bardi, apresentam blocos de concreto mo-

numentais apoiados sobre grandes vãos livres, como abrigando públicos provisórios. Completado no fim da abertura, a passagem do Brasil
para a democracia, o Centro de Lazer Fabrica da Pompeia de Bo Bardi
(1977-1986) reformulou o brutalismo em forma de verdadeiro espaço
publico: as instalações de lazer eram acessíveis a todas as camadas sociais. Esses experimentos parecem quase idealísticos considerados os
desafios contemporâneos do Brasil, que regrediu para um novo autoritarismo que afastou uma presidente democraticamente eleita e lançou
violentos ataques indiferentemente contra manifestações politicas e
exibições artísticas. Esta rica história nacional e o presente sombrio
parecem literalmente condensados dentro das esculturas de Simões –
compactadas, postas sob pressão.
Apesar da ligação material a história nacional e internacional do Brutalismo, Simões não é um artista figurativo e nisso se encontra sua força. Um impulso arquitetônico que se utiliza mais de
ope-rações que de modelos, é o que lhe permite de atravessar as referencias artístico-históricas ao invés de idealizar específicos edifícios
através de uma pratica demasiadamente baseada em pesquisa. Considerando as peças de parede Abismo 80 e 83, nas quais dois blocos
trapezoidais, formando um hexágono no primeiro1 e um chevron2 no
segundo, seguram, deixando-as livre, delicadas tiras de papel manteiga. Pode-se pensar no Trenzinho (1965), da também paulista Mira
Schendel, uma longa resma de papel de arroz suspensa por fios de
algodão em um canto da galeria. A delicadeza e leveza daquela experiência de outra época colide aqui não apenas com uma materialidade arquitetônica, mas também com o habito da disciplina de testar
e transformar a matéria em função.Nas mãos de Simões, esses materiais evocam um presente implacável, visceralmente capturado em
Corpo de prova 293, onde um pedaço de tecido marrom, em formato de
pepino de mar, inferiormente mergulhado em cimento cinza, apoia-se
suspenso dentro uma vitrine cilíndrica. Assim como os papeis, esse
objeto frágil parece indefinitivamente emprisionado por seu obstinado confinamento.

CORPOS DE PROVA
Daniel Quiles for ARTFORUM magazine, April 2018

“Corpos de Prova” (Bodies of Proof ), Lucas Simões’s first exhibition at Patron, conjured a stark, almost antiseptic atmosphere, its
compressive sculptures evenly spaced throughout the gallery. In pieces
such as White Lies 14 (all works 2017),stacks of nonarchival computer
paper—destined to curl and yellow over time—were pressed beneath
or between rectangular or polygonal concrete slabs. Most of the unforgiving assemblages were in turn suspended on the wall or held aloft
by empty metal rectangular prisms. These objects could be regarded as
bravura meditations on interdependence, grounded in a systematic set
of revelations about paper’s weight-bearing capacities. In that sense,
Simões’s works could also be considered structures with affinities to
architecture, albeit at a reduced scale, rather than models per se.
A trained architect who gave up his practice in favor of sculpture, Simões has utilized concrete since 2013. This choice of material
stems from his long-standing interest in Brutalism’s signature béton
brut, or raw concrete, hulking or suspended in weighty volumes, which
marked the movement’s departure from International Style’s machine
aesthetic. Simões previously researched the London archives of Alison
and Peter Smithson (who were considered leaders of the New Brutalism), and has also learned from key examples closer to his home country of Brazil. São Paulo, in particular, has a rich Brutalist tradition that
includes the many public and private buildings of João Batista Vilanova Artigas, Lina Bo Bardi, and Paulo Mendes da Rocha. Architecture
scholar Guilherme Wisnik recently argued that Brazilian Brutalism
circa 1970 represented a utopian attempt at creating “a more candid and generous new sociability inside buildings” in the midst of the
country’s repressive dictatorship. Landmarks in this genre, such as Artigas and Carlos Cascaldi’s Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da

Universidade de São Paulo (1961–69) and Bo Bardi’s Museu de Arte
de São Paulo (1957–68), feature massive concrete slabs positioned
atop vast open spaces, as if sheltering provisional publics. Completed
at the end of the abertura, Brazil’s transition to democracy, Bo Bardi’s
Centro de Lazer Fábrica da Pompéia (1977–86) refigured Brutalism in
the guise of public space itself: The recreation facility was accessible to
all classes. These experiments seem almost idealistic when considered
alongside the challenges of contemporary Brazil, which has regressed
into a new authoritarianism that has ousted a democratically elected
president and unleashed angry mobs at political demonstrations and
art exhibitions alike. This fraught national history and dismal present
feel literally condensed into Simões’s sculptures—compacted, placed
under pressure.
While linking his materials to Brutalist histories at home
and abroad, Simões is no representational artist, and therein lies his
strength. That his architectonic impulse is toward operations rather
than models is what allows him to cross-reference art-historical precedents as well, rather than fetishizing specific buildings in an overtly
“research-based practice.” Consider the wall pieces Abismo n.80 1 and
Abismo n.83 2, in which two trapezoidal slabs—merging into a hexagon in the former and into a downward chevron in the latter—pinch
together to hold dangling strips of delicate architectural tracing paper. One thinks of fellow Paulista Mira Schendel’s Trenzinho (Little
Train), 1965, a long ream of rice paper suspended by cotton thread
across a gallery corner. The delicacy and lightness of that different
era’s experiment collides here not only with architecture’s materiality
but also with the discipline’s habit of testing and pressing matter into
functionality. In Simões’s hands, these materials evoke a grim present,
one captured most viscerally by corpo de prova 29 3, in which a sea cucumber–like section of brown cloth, its bottom dipped in gray cement,
sits suspended in a cylindrical vitrine. Like its paper counterparts, this
fragile object seems hopelessly imprisoned by its obdurate constraints.

3corpo de prova 29, 2017
aço, vidro, espuma XPS , tecido e cimento
metal, glass, XPS foam, cloth and cement
56 x 14 x 16 cm

WHITE LIES
2017

por Colin Doyle para a exposição White Lies
Lora Reynolds Gallery, Austin - EUA

vista geral da exposição onde aparece o grid
com os pilares de White Lies
general view of the exhibition showing the
grid of White Lies columns

à direita / to the right
detalhe/detail of White Lies no 7, 2017
concreto, papel, folha de ouro e aço
concrete, paper, golden leaf and steel
145 x 34 x 27 cm
White Lies no2, 2017
concreto, papel, folha de ouro,
espuma XPS e aço
concrete, paper, golden leaf,
xps foam and steel
110 x 32 x 25 cm

As esculturas da série Abismo de Lucas Simões, sejam elas de
piso ou de parede, combinam formas geométricas moldadas em concreto, pilhas de papel manteiga e, às vezes, sutis lâminas de madeira,
cobre ou latão. Simões alinha com precisão centenas de folhas de papel e as prende ou dobra em volta das formas de concreto sem suportes
ou colas – apenas a gravidade segura as esculturas. Os elementos em
concreto, rígidos, são inspirados à arquitetura brutalista e contrastam
vividamente com as finíssimas folhas de papel que palpitam a cada
movimento de ar.
Simões apresenta também uma série de seis trabalhos em
formato de pilares, realizados em concreto e papel sulfite. As seis peças
estão dispostas em um grid, como fossem estruturas de uma edificação
imaginaria em processo de construção ou demolição. Papel e concreto
parecem estar prestes a cair ou escalar para o céu em um diagrama
ordenado, congelado um momento antes de desabar. Sabendo que os
Abismos se seguram apenas sob a própria tensão, pode parecer – incorretamente – que o mesmo princípio se aplique à esses pilares que
desafiam a gravidade. Ao contrário, Simões escondeu barras de metal
dentro dessas peças aparentemente precárias, garantindo uma inesperada solidez que contradiz suas aparências.

Antes de se tornar artista, Simões era arquiteto. Foi por muito tempo interessado pelas promessas, fracassos e branquitude da
arquitetura moderna. A maioria dos mais importantes arquitetos do
século XX foram homens brancos. As seis colunas desta exposição, feitas principalmente de papel (também branco), seriam pouco adequadas
se carregassem, de fato, uma carga. Mesmo assim, essas esculturas contrariam as expectativas. Tanto as esculturas quanto as edificações evoluem de maneiras inesperada ente sua concepção, projeto, construção
e uso dos eventuais proprietários. Sues histórias são mais complexas
de quanto um olhar desatento possa revelar.
Pruitt-Igoe, por exemplo, foi um projeto de habitação social
construído em St. Louis (EUA) na década de 50. Suas torres de 33
andares foram pensadas para substituir os assentamentos informais
que eram insalubres, inseguros e com alta criminalidade. As primeiras
propagandas ressaltavam os encanamentos embutidos, a luz elétrica
e os amplos gramados onde as crianças pudessem brincar. Não muito
tempo depois de sua inauguração, as coisas começaram desandar: os
elevadores quebravam, atos vandálicos se agravavam, pilhas de lixo se
acumulavam nos corredores. A população branca se mudou então para
os subúrbios, deixando para atrás os Afro-Americanos pobres. Tráfico
de drogas e prostituição generalizaram-se. Pruitt-Igoe se tornou semelhante às favelas que deveria ter substituído. Vinte anos após sua construção, o governador de Missouri ordenou sua demolição.

acima / above
detalhe / detail of abismo no 53, 2017
concreto, papel, madeira e aço
concrete, paper, wood and steel
95 x 38 x 15 cm

White Lies no 10, 2017
concreto, papel e aço
concrete, paper and steel
34 x 43 x 36 cm

Entrevistas recentes a moradores do Pruitt-Igoe, porem,
oferecem uma perspectiva diferente daquela drasticamente negativa
perpetuada pela mídia. Alguns relataram que era um lugar acolhedor
e amigável de se morar, onde os vizinhos se tornaram familiares. Para
muitos, Pruitt-Igoe era casa. Chegar a conclusões fáceis baseadas nas
aparências deveria ser evitado. (A comunidade coesa do Pruitt-Igoe
relembra as estruturas internas das novas colunas de Simões, invisível
de fora, mas com força estrutural).
Muitos fatores levaram a decadência de Pruitt-Igoe. Com
tantos atores – o arquiteto, a cidade, os políticos, os moradores – era
impossível prever a trajetória deste projeto. O incerto é o componente
mais interessante para Simões, seja na hora de desenhar espaços, obras
de arte ou mesmo sua própria vida. Com um software de arquitetura,
ele realiza desenhos precisos de suas esculturas antes de realizá-las.
Mas a perfeição não é algo fácil de se alcançar quando se molda concreto com as mãos ou se alinham centenas de folhas de papel – ao
contrário de quando se usa o CAD. Com o tempo, o concreto de Simões
poderá desenvolver pequenas fraturas e o papel pode enrugar, assim
como aconteceram ao longo do tempo as mudanças no Pruitt-Igoe.
Todos são vivos e, muitas vezes, imprevisíveis.
O trabalho de Simões é sobre edificações, sua estabilidade
e decadência, as promessas de seus arquitetos e as consequências de
suas existências. A frase no título da exposição, White Lies (Mentiras
Brancas), implica uma certa inocência. Mas repensando à frase em
termos de raça, porém, convida a reconsiderar a arquitetura moderna,
seus protagonistas e seus efeitos sobre o mundo.

WHITE LIES
2017
By Colin Doyle, for the exhibition White Lies
Lora Reynolds Gallery, Austin - USA

Lucas Simões’s Abismo sculptures, whether freestanding or
hanging on the wall, combine geometric shapes cast in concrete, stacks
of tracing paper, and sometimes thin sheets of wood, copper, or brass.
Simões precisely aligns hundreds of sheets of paper and pinches them
between or drapes them over concrete forms without internal supports or glue—only gravity holds the sculptures together. The severe
concrete elements are inspired by Brutalist architecture and contrast
sharply with the gossamer-thin paper that flutters in circulating air.
Simões is also presenting a new series of six column-like
works made from concrete and copy paper. The six pieces are arranged
in a grid, as if they were pylons for an imaginary building in the process of being built or demolished. Paper and concrete seem to cascade toward the ground or climb skyward in a regular pattern, frozen
a moment before each pillar topples. Knowing the Abismos are held
together by tension alone, one might assume—incorrectly—the new
gravity-defying columns are too. Instead, Simões has hidden a network
of stabilizing rods inside these precarious-looking pieces, giving them
an unexpected structural soundness at odds with their appearance.

Abismo no 65, 2017
concreto , papel e aço
concrete paper and steel
104 x 309 x 15 cm

da esquera para direita:
from the left to the right:
White Lies no 6, 2017
concreto, papel, folha de ouro,e aço
concrete, paper, golden leaf, and steel
145 x 34 x 27 cm
White Lies no8, 2017
concreto, papel e aço
concrete, paper and steel
76 x 38 x 24 cm
White Lies no 5, 2017
concreto, papel, folha de ouro e aço
concrete, paper, golden leaf and steel
95 x 38 x 36 cm
White Lies no4, 2017
concreto, papel e aço
concrete, paper and steel
102 x 53 x 22 cm

Before becoming an artist, Simões was an architect. He has
long been interested in the promises, failures, and whiteness of modern architecture. Most major architects in the 20th century were white
men. That the six columns in this show are mostly paper (and white)
would be less than ideal if they were actually load-bearing. And yet—
these sculptures thwart expectations. Sculptures and buildings both
evolve in unexpected ways between their conception, design, construction, and use by their eventual owners. Their stories are more complex
than a cursory glance reveals.
Pruitt-Igoe, for example, was an urban housing project in St.
Louis built in the 1950s. Its 33 high-rise buildings were designed to
replace the city’s slums, which were dirty, unsafe, and crime-ridden.
Early brochures promoting the project boasted of indoor plumbing,
electric lights, and wide lawns on which children could safely play. But
not long after opening its doors, things turned south: elevators broke,
vandalism festered, piles of trash accumulated in the hallways. White
people moved out, to the suburbs, leaving poor African-Americans behind. Drug dealing and prostitution became rampant. Pruitt-Igoe had
come to resemble the slums it was meant to replace. 20 years after it
was built, the governor of Missouri ordered it to be torn down.
Recent interviews with residents of Pruitt-Igoe, however, offer
a different perspective from the uncompromisingly negative one put
forth by the media. Some say it was a warm, friendly place to live—

where neighbors felt like family. For many, Pruitt-Igoe was home. Drawing easy conclusions based on outward appearances should be avoided. (The close-knit community of Pruitt-Igoe is similar in ways to the
internal supporting structure in Simões’s new columnar sculptures—
invisible from the outside but kept/keeps the whole thing standing.)
Many factors led to Pruitt-Igoe’s downfall. With so many
moving parts—the architect, city, politicians, residents—no one could
have predicted the project’s trajectory. When designing spaces, artworks, or even his own life, uncertainty is the most interesting component for Simões. He makes precise renderings of his sculptures with
architectural software before producing them. But perfection is not as
easily achieved when casting concrete by hand or aligning hundreds of
sheets of paper as it is when using a line tool in CAD. Given time, the
concrete in Simões’s sculptures might develop micro-cracks and the
paper might curl—analogous to Pruitt-Igoe changing over the years.
What unites sculptures and buildings and people? All are alive and
often unpredictable.
Simões’s work is about buildings—their stability and failure,
the promises their architects make and the consequences of their existence. The idiom in the title of the show, White Lies, implies a certain
harmlessness. But thinking about the phrase in terms of race, instead,
encourages a reconsideration of modern architecture, the people at its
helm, and its effects on the world.

MIL BESTIAS QUE RUGEN.
DISPOSITIVOS DE EXPOSICIÓN PARA UNA
MODERNIDAD CRÍTICA
2017 - 2018
texto da curadora Olga Fernández Lopes sobre a obra Engessados (2014) para a
exposição “Mil bestas que rugem. Dispositivos de exposição para uma modernindade crítica” que aconteceu no Centro Andaluz de Arte Contemporáneo CAAC,
em Sevilha.

Engessados, 2014
Série de esculturas manipuláveis que são uma reação
crítica a fetichização e engessamento do Bichos propostos
pela artista Lygia Clark a partir
de 1960. Estas esculturas feitas
de gesso frágil e baseadas nos
moldes de alguns Bichos, são
dispostas em uma mesa de
superfície abrasiva e devem
ser manipulados pelo público.
O atrito entre a superfície e o
gesso durante a manipulação
leva a um contínuo desgaste
das peças e por último o seu
completo desaparecimento.

galeria londrina Signals, em 1965 e uma retrospectiva de seus últimos
10 anos de carreira durante a Bienal de Veneza de 1968.
O convite à interação física com os Bichos era baseado na
premissa de uma participação ativa do espectador, em dissonância com
os protocolos de conservação e segurança dos museus, assim como as
convenções de etiqueta as quais o público estava acostumado. Assim,
expondo-os como esculturas, sobre pedestais ao invés que como objetos relacionais, o potencial sensorial, construtivo e subjetivo da obra
de Clark estava neutralizado. Esta limitação tornou gradualmente os
Bichos obras imóveis ao ponto de, como colocado por Simões, “como
se fossem encobertas em um molde de gesso”. A partir dessa metáfora,
o artista decide reverter o processo criando um grupo de esculturas de
gesso baseadas nos Bichos originais e colocando-as sobre uma superfície abrasiva, de forma que o público possa manipulá-las. A fricção irá
desgastar gradualmente as peças que eventualmente, perto do fim da
exposição, irão desaparecer.

A THOUSAND ROAGING BEASTS:
DISPLAY DEVICES FOR A CRITICAL MODERNITY

“Mil Bestias que rugen”, Sevilla,
Centro Andaluz de Arte
Contemporâneo - CAAC
2017-2018
curador: Olga Fernández López
10ª Bienal do Mercosul
“Mensagens de Uma Nova
América”,
Porto Alegre, 2015
curador: Gaudêncio Fidelis
“Concreto/: Plano Piloto” ,
ArtRio - Rio de Janeiro, 2014
curadores: Pablo Leon de la
Barra e Julieta Gonzalez
“tudo o o que pode ser feito de
desfeito”; Solo Project na NADA
Art Fair, Nova York, 2016

2017 - 2018

Texts by the curator Olga Fernández López about Lucas Simões’ work Engessados
(Plastered), 2014 - that was part of the exhibition A Thousand Roaring Beasts:
Display Devices for a Critical Modernity that happened at the Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo CAAC, in Seville.
(pag. 92-93)

*in:
Mil bestias que rugen - Dispositivos de exposición para uma
modernindad crítica / orgs.
Olga Fernández López; Sevilla.
Proyecto Editorial Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
2017-2018; Junta de Andalucia,
Consejeria de Cultura.
128 p . ; il

Engessados
Participou das exposições:

Em sua série, Lucas Simões reflete sobre a possível transformação da forma e do espaço através da manipulação e experimentação
das propriedades dos materiais e convida o público a interagir ativamente com as obras.
Seus interesses o levaram naturalmente a olhar para Lygia
Clark que, durante a década de 50, tornou-se uma das primeiras artistas a trabalhar sistematicamente com objetos relacionais. Em 1959,
a artista brasileira assinou o Manifesto Neo Concreto, posicionando-se contra o rigor da abstração geométrica concreta em favor da
exploração expressiva e do retorno da subjetividade e do corpo.
No ano seguinte, Clark produziu seu primeiro Bicho, dando
início à série que continuaria até 1964. Estas esculturas de alumínio
consistem em planos articulados e dobráveis que os espectadores eram
convidados a manipular. Os Bichos foram apresentados pela primeira
vez durante a Bienal de Arte de São Paulo de 1961, onde Clark ganhou
o prêmio de escultura e a série foi incluída in numerosas grandes exposições, incluindo a retrospectiva da artista no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1963, a galeria especial Lygia Clark e seus
Bichos durante a Bienal de São Paulo do mesmo ano, uma mostra na

Engessados, 2014
A series of manipulable
sculptures that are a critical
reaction to the fetishization of
Lygia Clarck’s Bichos. These
sculptures made of a fragile
plaster are based on some of
the Bicho’s molds, they are
displayed on a abrasive surface
and must be manipulated by
the public. The friction between
the surface and the plaster
during the manipulation results
on a continuous destruction
of the sculptures and to its
complete disappearance.
(pag. 92-93)

In his series, Lucas Simões reflects on the possible transformation of forms and spaces by manipulating and experimenting with
material properties and inviting audiences to actively engage with the
works. His interests naturally led him to fixate on Lygia Clark, who in

*in:
Mil bestias que rugen - Dispositivos de exposición para uma
modernindad crítica / orgs.
Olga Fernández López; Sevilla.
Proyecto Editorial Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
2017-2018; Junta de Andalucia,
Consejeria de Cultura.
128 p . ; il

Engessados
was part of the exhibitions:

the 1950s became one of the first artists to systematically work with
relational objects. In 1959, the Brazilian artist signed the Neo-Concrete Manifesto, positioning herself against the over-rigidity of concrete geometric abstraction and in favour of expressive exploration
and a return to subjectivity and the body. The following year Clark
made her first Bicho or Creature, beginning a series that she would
continue until 1964. These aluminum sculptures consisted of articulated moveable and folding planes that viewers were invited to manipulate. The Creatures were unveiled for the first time at the 1961 São
Paulo Biennial, where Clark won the sculpture prize, and the series.
was included in several major exhibitions, including the artist’s retrospective at the Museo de Arte Moderna in Rio de Janeiro in 1963, the
special gallery Lygia Clark e seus Bichos at the São Paulo Biennial that
same year, a show at the London gallery Signals in 1965, and a survey
of the last ten years of her career at the 1968 Venice Biennale.
The invitation to physically interact with the Creatures was
based on a premise of active spectator participation that flew in the
face of standard museum conservation and security protocols, as well
as the rules of exhibition etiquette instilled in her audience. Thus, by
displaying them as sculptures on pedestals rather than as relational objects, the sensory, constructive and subjectivizing potential of
Clark’s works was neutralized. This constraint has caused the Creatures
to gradually become immobilized, to the point that, as Simões puts
it, “they seem to be encased in a plaster cast”. Armed with this metaphor, the artist decided to reverse the process by creating a group of
plaster sculptures based on the original Creatures and placing them on
sandpaper so that viewers can manipulate them. The resulting friction
will gradually wear down the pieces, and they will eventually disappear
towards the end of the exhibition.

“A Thousand Roaring Beasts”,
Sevilla, Centro Andaluz de Arte
Contemporâneo - CAAC
2017-2018
curated by: Olga Fernández
López
10th Mercosul Biennial
“Messages for a New America”,
Porto Alegre, 2015
curated by: Gaudêncio Fidelis
“Concreto/: Plano Piloto”
ArtRio - Rio de Janeiro, 2014
curated by: Pablo Leon de la
Barra e Julieta Gonzalez
“all that can be done and
undone”; Solo Project at NADA
Art Fair, New York, 2016
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RECALQUE DIFERENCIAL
texto de Agnaldo Farias, 2015

texto de Agnaldo Farias sobre a
instalação Recalque Diferencial
que foi montada nas seguintes
ocasiões:
2015
“Perpetual Instability” na
Galeria Space in Between
(Londres);
“Recalque Diferencial” Galeria
Emma Thomas ; (São Paulo)
2016
Jogo de Forças,
Paço das Artes (São Paulo)
2017
“Politics of Dreams” na
Fundacion Hippocrène (Paris)
Zona Maco, Fundación Marso
(Cidade do México)
Expo Chicado pela Patron
Gallery e Fundación Marso
(Chicago)
E em 2018 foi instalada
definitivamente na
Kablanc Otazu Foundation em
Navarra (Espanha).

Realizado numa das salas da Galeria Emma Thomas em
2015, Recalque diferencial aborda aspectos em certa medida correlatos aos de Caixão Perdido (2012). Derivada de uma instalação realizada durante sua estadia em Londres, Perpetual instability, um produto de sua pesquisa sobre a pretensa imutabilidade das construções
arquitetônicas que seguiam a agenda brutalista, Recalque diferencial
transpõe o problema para o Brasil onde essa escola fez praça, do que é
exemplo o emblemático prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo –FAUUSP, obra prima de Vilanova
Artigas, fundador da faculdade, e a obra do igualmente cultuado Paulo
Mendes da Rocha, prêmio Pritzker. Formado em Arquitetura pela PUC
de Campinas, Lucas Simões não passou incólume por essa tradição e
passou a especular como no Brasil os produtos dessa vertente que,
ao contrário da matriz britânica, cuja maioria das edificações encontram-se ou já demolidas ou sob o risco de demolição, geraram obras
monumentais.
Em nosso país a arquitetura moderna atuou como signo da
emancipação, prova cabal de que o futuro havia chegado. Paulo Emilio
Sales Gomes, Mario Pedrosa, entre tantos intelectuais, comentaram a
particularidade de um povo que, por não ter uma história sólida, estava, como escreveu o crítico pernambucano, “condenado a ser moderno”. A extração arrojada da arquitetura moderna era a prova de que
o futuro não estava na linha do horizonte mas havia chegado. E o
decantado Brutalismo paulista, propalando “a verdade do material”,
deixando a nu os conduítes e elementos estruturais, desataviando a
arquitetura de revestimentos e outras estratégias de recobrimento do
processo de trabalho, empenhava-se por trazer à luz o resultado do
trabalho do operário da construção, valorizando-o, respeitando-o, tornando-o sua presença um fundamento para que a Ética se casasse com
a Estética. Em que pese a beleza desse projeto, não foi bem assim que
se desenvolveu os caminhos políticos da sociedade brasileira, e à truculência e iniquidade da ditadura militar, seguiu-se o desastre da vida
democrática mergulhada numa corrupção que se revelaria crônica e
gigantesca, o afastamento do segundo presidente eleito pelas urnas, a
manutenção de uma distribuição de renda que ainda nos envergonha,
longe de ser superada.
Recalque diferencial leva o nome de um fenômeno do âmbito
da construção civil que consiste no afundamento desigual entre dois
elementos de uma mesma fundação, acontecimento que tem como
efeito paredes cisalhadas, ou seja, com rachaduras em linhas diagonais. A instalação consiste no assoalhamento do chão da sala com
placas grossas de concreto, todas elas ajustadas sobre um “colchão” de
espuma. Visitar a sala é, portanto, contribuir para sua ruína, se é que
vale a aplicação deste termo para o desenho imprevisto das rachaduras
que vão nascendo dos passos, num primeiro momento surpresos com a
instabilidade do chão, um comportamento que contrasta com a vivência que temos do material, que o associa a solidez e estabilidade,

e que eventualmente evolui para um exercício fundado no acaso mas
também de um desejo de catalização de sua destruição.
Se é verdade que, como defendia Paul Klee, desenhar é levar
a linha para passear, nossos passeios, dirigidos ou não, aleatórios ou
premeditados, realizam desenhos pelas casas e ruas, no interior das
cidades, de uma para outra, nas excursões por campos, montanhas,
praias, lugares ermos, remotos, até mesmo pelo céu. Essa ideia foi e
vem sendo trabalhada por artistas variados, como Richard Long andando pela paisagem, marcando com seu ir e vir obsessivo ou simplesmente deambulando por ela; como Rafael Assef que gravou em camadas sucessivas sobre uma grelha tatuada em seu próprio corpo, sempre
com uma lâmina afiada, as rotas/cicatrizes descritas em determinados
momentos de sua vida. Jorge Macchi, certa vez, quebrou uma placa de
vidro para depois sobrepô-lo sobre um mapa de Buenos Aires, onde
vive, rota que ele depois cuidou em fazer. Que desenhos realizamos
em nossas vidas e, segundo Macchi, quem os manda fazer? Thomas
de Quincey, especulando sobre a importância do acaso, qualificava
como presságio seguro do que devia ser feito as frases ouvidas na rua.
Em Conto de fadas, o belga/mexicano Francis Alys saiu andando a
esmo pelas ruas de Estocolmo deixando que seu pulôver azul se fosse
desfiando como uma Ariadne as avessas que, em lugar de fornecer a
possibilidade de Teseu sair incólume do labirinto, desenhasse com seu
corpo seu próprio labirinto. A alusão à Teseu, passando por cima de
Situacionistas, para citar apenas um grupo de insígnes caminhadores
dotados do desejo de mapear/desenhar suas derivas, corre por conta da necessidade de se indicar essa como uma atividade atávica e
ancestral compreensão do corpo como instância produtora de desenhos. Para não incorrer numa grave omissão, caberia evocar os périplos
dos aborígines australianos pelo grande deserto interior daquele país/
continente como um desenho gerado pelos seres sagrados e que eles
devem refazer continuamente sob o risco de cessarem de existir.
Com seu Recalque diferencial, Lucas propõe um desenho que
resulta do peso dos passos, em confronto com um chão cuja robustez
do seu azulejamento de concreto não impede que se vá transformando,
absorvendo as marcas deixadas daqueles que o pisam, produzindo as
cifras que, no geral, mal percebemos, ou ignoramos, o que não as impede de produzir sentidos.

text by Agnaldo Farias about
the installation Perpetual
Instability that was presented
on these occasions:
2015
“Perpetual Instability” at
Space in Between Gallery
(London)
“Recalque Diferencial” Emma
Thomas Gallery ; (São Paulo)
2016
Jogo de Forças,
Paço das Artes (São Paulo)
2017
“Politics of Dreams” at
Fundacion Hippocrène (Paris)
Zona Maco, Fundación Marso
(Mexico City)
Expo Chicago with Patron
Gallery and Fundación Marso
(Chicago)
2018
permanently installed at
Kablanc Otazu Foundation in
Navarra

PERPETUAL INSTABILITY
Agnaldo Farias, 2015

ENCIAL

*Recalque Diferencial in English means “differential settlement” a phenomenon in civil construction that consists of the uneven settlement between
two elements of the same foundation, an event which causes walls to split,
with cracks that run diagonally. Making the option for a better poetics the
title in english is “Perpetual Instability”
Held in one of the rooms of the Galeria Emma Thomas in
2015, Perpetual Instability (Recalque diferencial) encompasses aspects
to a certain extent correlated to those of “Caixão Perdido”(2012). Derived from an installation made during his residency in London, a product of his research on the intended immutability of architectural constructions that adhered to the brutalist agenda, Recalque Diferencial
transfers the problem to Brazil, where this school was put into practice, especially in the emblematic example provided by the building
of the College of Architecture and Urbanism of the University of São
Paulo –FAUUSP, the masterpiece of Vilanova Artigas, founder of the
college, and the work of the equally renowned Paulo Mendes da Rocha,
winner of the Pritzker prize. A graduate of architecture from PUC of
Campinas, Lucas Simões did not go unaffected by this tradition and
began speculating on how the products of this branch in Brazil generated monumental works, as opposed to the British branch, where the
majority of buildings have either been demolished or are under risk
of demolition.
In our country modern architecture worked as a sign of
emancipation, ample proof that the future had arrived. Paulo Emilio
Sales Gomes, Mario Pedrosa, among many other intellectuals, commented on the particularity of a people that, due to the lack of a solid
history, was, as written by the critic from Pernambuco, “condemned to
be modern.” The spacious extraction of modern architecture was the
proof that the future was no longer on the horizon, but had arrived.
And the decanted Brutalism of São Paulo, disseminating “the truth of
the material,” leaving the conduits and structural elements exposed,
detaching architecture from finishes and other strategies for covering
the work process, tried to bring light to the result of the construction work of the building, valuing it, respecting it, making its presence
a basis for Ethics to be bound to Aesthetics. Despite the beauty of
this project, the political paths of Brazilian society did not develop
the same way, and under the truculence and iniquity of the military
dictatorship, resulted in the disaster of democratic life dipped in corruption that would prove chronic and astronomical, the dismissal of
the second president elected by popular vote and the maintenance of
a distribution of wealth which still brings us shame and is far from
being overcome.

Recalque diferencial bears the name of a phenomenon in civil construction that consists of the uneven settlement between two
elements of the same foundation, an event which causes walls to split,
with cracks that run diagonally. The installation consist in remaking
the concrete floor of the room set over a “bed” of foam. Therefore, visiting the room contributes to its ruin, if such a term can be used for the
unpredictable design of the cracks which are formed from the weight
of steps, which are initially surprised by the instability of the floor, a
behavior that contrasts with the experience we have with the material,
which associates it with solidity and stability, and which eventually
evolves into an exercise based on change, but also on the desire to
catalyze its destruction.
If it is true, as defended by Paul Klee, that to design is to
take a line for a walk, our paths, whether guided or not, random or
premeditated, trace lines along houses and streets, inside cities, from
one to the other, in excursions to the fields, mountains, beaches, places that are deserted, remote, and even through the sky. This idea was
and continues to be worked by various artists, such as Richard Long
walking through the landscape, registering his obsessive comings and
goings or simply strolling through it; like Rafael Assef who recorded
in successive layers over a grid tattooed on his body, always using a
sharp blade, the routes/scars described in certain moments of his life.
Jorge Macchi, once broke a plate of glass only to later superimpose
it over a map of Buenos Aires, where he lives, along the route which
he later took. What designs do we draw in our lives and, according to
Macchi, who makes us draw them? Thomas de Quincey, speculating
about the importance of chance, qualified the phrases heard on the
street as a safe sign of what should be done. In Conto de fadas, the
Belgian-Mexican Francis Alys went walking at random through the
streets of Stockholm, allowing his blue pullover to unravel like a reverse Ariadne who, instead of providing the possibility of Theseus leaving the labyrinth unscathed, used his body to draw its own labyrinth.
The allusion to Theseus, passing over Situationalists, to cite only one
group of distinguished walkers endowed with the desire to map/trace
their wanderings, is derived from the need to identify this activity as
atavistic and ancestral comprehension of the body as an entity that
produces designs. In order not to commit a grave omission, it would be
proper to cite the pathways of the Australian aborigines through the
great interior desert of that country/continent as a design generated
by these sacred beings and which they must continuously be remade
under the risk of ceasing to exist.
With his Recalque diferencial, Lucas proposes a design that
results from the weight of steps, in conflict with a floor whose robust
concrete does not prevent it from being transformed, absorbing the
marks left by those who step upon it, producing the lines which, in
general, we barely notice, or ignore, which does not prevent them from
producing sentiments.

FUTURE GREATS

FUTURE GREATS

Oliver Basciano, para a revista ArtReview, Abril de 2015

Selected by ArtReviwe
Oliver Basciano, for ArtReview Magazine, April 2015

1Vazio #4 / Empty #4; 2014
concreto e papel
concrete and paper
34 x 27,5 x 5 cm
2Não-Dito #31 / Unsaid #31; 2014
concreto e papel
concrete and paper
15 x 15 x 15 cm

1

2

Para um artista que vive na cidade onde o legado modernista é onipresente, o trabalho de Lucas Simões, baseado em São Paulo,
não é apenas uma experiência formal, testando e unindo materiais –
apesar da importância dessa pratica – mas também questiona nossa
relação com o material fora da galeria, no ambiente construído cotidiano, perguntando: estamos em controle sobre o que construímos ou
isto nos controla?
Poucas horas após a abertura da exposição de Simões na galeria Space in Between, no ultimo março em Londres, as trincas já
tinham começado a aparecer na obra-titulo da exibição, Perpetual Instability. A sutil camada de concreto, cobrindo quase por inteiro o piso
da galeria, estava desmanchando sob o peso dos visitantes. O dano
era obviamente intencional. Simões, cujo trabalho considera poeticamente as ideias de vazios arquitetônicos, espaço e gravidade negativos,
havia primariamente estendido uma camada de espuma e consequentemente derramado em cima o cimento e agregados. Sem fundação,
cada nova pisada no concreto desenhava mais uma fina ruptura e até
o fim da noite parecia que um terremoto havia atravessado a extensão
cinza, antes impassível.
Perpetual Instability é uma das maiores obras do artistas até o
momento. Mais típicas são as esculturas parecidas a maquetes. Semelhantes a projetos para monumentos impossíveis, caracteristicamente
combinam concreto em formas geométricas com pilhas de papel. Em
Unsaid 31 (não-dito 31, 2014), por exemplo, dois blocos de concreto,
ambos de 11 cm de altura retos e com a função de suportes, seguram
uma imaculada pilha de papel no espaço entre eles: o material mais
delicado preenche o espaço entre o mais duro. No maior Empty 04
(Vazio 04, 2014) um vazio triangular se abre dentro de um bloco de
concreto: uma faixa de papel, presa na parte superior, se solta como
um pêndulo. Podem parecer técnicas de engenharia em pequena escala, mas são engenharia em sua maior beleza.

3

For an artist living in a city where the legacy of Modernism
is ever present, Sao Paulo-based Lucas Simoes’s works are not just formal adventures, testing and juxtaposing materials - though this is important - they also question our relationship to material outside the
gallery, in the everyday built environment, asking: are we in control of
what we have constructed or does it control us?
Within a few hours of the opening to Simoes’s exhibition at
London’s Space In Between in March this year the cracks had already
begun to appear in the show’s title work, Perpetual Instability (2015).
The thin layer of concrete almost covering the entire gallery floor was
splintering under the weight of the private view crowd. The damage
was of course intentional. Simoes, whose work poetically considers
ideas of architectural voids, negative space and gravity, had first laid an
underlay of foam, subsequently covering this with poured cement and
aggregate. With no foundational support, each new step on the concrete caused another hairline rupture and by the end of the evening it
seemed an earthquake had taken hold of the once impassive expanse
of grey.
Perpetual Instability is one the artist’s biggest works to date.
More typical are Simoes’s maquettelike sculptures. Akin to designs for
impossible monuments, they typically combine geometric concrete
forms with stacks of paper. In Unsaid 31 (2014) for example, two concrete blocks, 11 cm in height and each functioning like a square bracket, hold a neat pile of paper in place between them; the softer material
filling the gap between the harder. In the larger 34 x 28 cm Empty 04
(2014) a triangular void is created at the centre of another concrete
block; a folded swathe of paper, secured at the top, hangs pendulum
loose. These may be small-scale feats of engineering but they are engineering at its most beautiful.

3detalhe da instalação
Perpetual Instability
detail of the installation
Perpetual Instability,

ACERVO: OUTRAS ABORDAGENS - MAC USP
2017
Dois textos, de Julio Martins e Alex Myioshi, sobre a obra TENDÊNCIAS
DA ARQUITETURA MODERNA (2010); que aparecem nos volumes II
e III do catálogo da exposição “Acervo: Outras Abordagens” de curadoria
de por Tadeu Chiarelli que aconteceu no Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo MAC-USP, São Paulo.

texto de Julio Martins
parte da publicação: " Acervo: Outras Abordagens, vol.2, MAC Essencial)
in:
Acervo: Outras Abordagens /
organização Tadeu Chiarelli.
São Paulo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade
de São Paulo, 2015, vol.2 ;
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Após um breve e vertiginoso estranhamento se torna visível
o gesto preciso de Lucas Simões para interferir no livro Tendências
da Escultura Moderna, de Walter Zanini, e assim gerar sua ressignificação: uma leitura por desmanche. Foi suficiente um corte diagonal
e o deslocamento de um dos módulos resultantes até a lombada para
que o artista rearticulasse tanto o volume do livro quanta o campo
discursivo a que se refere sua pesquisa. Essa reconfiguração reafirma
e desdobra o corte inaugural, que passa a delimitar as laterais do livro
e garante que se instale uma cisão no centro do objeto. O livro parece
perspectivado no plano e a leitura de seu conteúdo drasticamente interditada pela interrupção que o atravessa por inteiro. Ainda que preserve simetria, esta não e imediata nem evidente, ao contrário, pelas
formas angulares cria-se oscilação e descontinuidade em nosso olhar.
Este aparente desequilíbrio garante certa carga expressiva ao arranjo,
a despeito de sua coerência geométrica, e neste sentido nos lembra
recursos compositivos de algumas obras neoconcretas, tributarias de
uma vontade de ampliar e mesmo romper com algumas das tendências
que se estabeleceram como vocabulário formal da arte moderna. Os
Metaesquemas, de Hélio Oiticica, por exemplo, testemunham em fins
da década de 1950 um esforço em tensionar a estrutura da grade modernista e aderir elementos da subjetividade ao vocabulário geométrico
rigoroso da arte concreta, construindo uma geometria sensível, porosa
a contaminação com outros campos interpretativos da forma. Nessas
obras, o equilíbrio conquistado pelas formas se estabeleceu por vias
desiguais, a custo de interferências, desvios e intervalos nos limites
ortogonais, fazendo surgir dinâmica e musicalidade imprevistas.

Ha no livro-objeto de Lucas Simoes um desejo parecido de
manipular formas e rearticular significados a partir de deslocamentos
simples, mas que revelam a dimensão crítica que essas instancias podem adquirir em diferentes situações. Torna-se palpável a consciência de
que cada elemento da obra - o corte diagonal, a recomposição formal
do volume, a apropriação do livro e de sua temática, a proposta de um
atravessamento em sua leitura - e gerido pelo artista de modo a potencializar suas múltiplas possibilidades semânticas. Entre (re)leitura crítica
da história da escultura e ‘procedimento escultórico’, o corte realizado
intervém tanto no volume do livro quanto em sua dimensão simbó1ica
e, assim, constitui e propõe uma estratégia de assimilação e uso criativo
dos recursos disponibilizados pela história da arte, especificamente no
campo da escultura (por sinal, aquele em que as especificidades do meio
foram mais expandidas, obscurecidas e problematizadas pelas praticas
dos artistas, sobretudo a partir de meados dos a nos 1960). O discurso da
história da arte, com efeito, e assumido no trabalho como materialidade
a ser interferida, moldada e reapresentada pelo artista. Assim, todos os
repertórios estudados e analisados por Walter Zanini em seu livro, desde certo conservadorismo que o autor identifica na escultura de fins do
século XIX até os experimentos mais radicais e integrados ao espírito das
vanguardas do começo do século XX, como o readymade duchampiano,
por exemplo (cuja ressonância se faz sentir na apropriação e retificação
do objeto articulados por Lucas Simões), são convocados na leitura que o
artista objetifica em sua obra. Daí entender forma e gesto como discurso
crítico: a leitura por desmanche propõe mobilizar ativamente o legado da
história da arte, capacitando e promovendo novas legibilidades de seus
registros.

"TENDÊNCIAS DA
ESCULTURA MODERNA"
2010
intervenção em livro
2 x 27 x 20,5 cm
“TENDÊNCIAS DA
ESCULTURA MODERNA”
2010
intervention on book
2 x 27 x 20,5 cm
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texto de Alex Miyoshi

COLLECTION : NEW APPROACHES - MAC USP

parte da publicação: " Acervo: Outras Abordagens, vol.3, MAC Essencial)

2017

Quase trinta a nos após ser publicado, um livro sobre a história
da escultura moderna e cortado ao meio, incorporando-se ele mesmo a
essa história.
A operação de Lucas Simões surge de um talhe rápido e seco em
diagonal, recompondo-se as duas partes cindidas em outro objeto. O artista prolonga e atualiza, desse modo, um gesto como o de Lucio Fontana,
com seu rasgo cirúrgico e lacônico que resulta em múltiplos significados.
Mas se na obra de Fontana os suportes artísticos tradicionais e a história
da arte são confrontados, em Tendências da Escultura Moderna, de forma complementar, abrange-se o estatuto da mídia impressa em tempos
de digitalização. Os sentidos de Tendências também se ampliam por ela
pertencer ao acervo do MAC USP: tanto por ter sido Walter Zanini, autor
do livro, o primeiro diretor da instituição quanto por trazer estampadas
na capa as esculturas de Max Bill e Umberto Boccioni, Unidade Tripartida e Formas Únicas de Continuidade no Espaço, ambas igualmente do
museu.
Podemos nos perguntar também sobre o “acaso” de a imagem
do homem de Formas Únicas ser decepada pela divisão da brochura, e
do seu andar oblíquo coincidir com a geratriz formal do novo volume,
dando-lhe continuidade e impulso. Seria casual ainda que a geometria
desse novo volume possa evocar o concretismo dos anos em que Zanini
concebeu o livro?
Sendo substancialmente ambígua, a operação de Simões ultrapassa a mera iconoclastia para se constituir num fruto duchampiano legítimo. Sua simplicidade, para além do minimalismo, manifesta-se também
na manutenção do título original, constituindo-se de modo simultâneo
em reverencia e superação.
Incisiva como o golpe que a gerou, Tendências da Escultura Moderna não carece de longa contemplação. Mas se o olhar se fecha como
guilhotina, e impossível vislumbrar-lhe um valor, assentado especialmente no tempo. Basta olhar para o miolo branco que surge com o corte
diagonal no livro, em contraste com o amarelado das bordas, para compreender que os anos, indiferentes, agem sobre todos.

A couple of texts, by Julio Martins and Alex Myioshi, about the work
TENDÊNCIAS DA ARQUITETURA MODERNA (2010); that are part of
the volume II and III of the catalogue of the exhibition “Collection, New Approaches” curated by Tadeu Chiarelli at the Museu de Arte Contemporânea
da Universidade de São Paulo MAC-USP in São Paulo

text by Julio Martins
part of the book "Collection: New Approaches, vol.2, MAC Essencial
After a brief and vertiginous odd feeling one is able to see the
precise gesture of Lucas Simões in the intervention he made in Walter Zanini’s book Tendências da Escultura Moderna [Modern Sculpture Trends]
and, therefore, to generate its re-signification: a reading by means of dismantling. It took a diagonal cut and the shift of one of the resulting modules toward the book spine for the artist to re-coordinate both the volume
of the book and the field of discourse to which his research refers. This
rearrangement reaffirms and develops the first cut, which established the
limits of the sides of the book and ensures that a scission is made in the
center of the object. The book seems placed in perspective in the plane
and the reading of its content is drastically discontinued by the interruption that crosses it entirely. Although symmetry is preserved, it is not
immediate or evident; on the contrary, the sharp-cornered forms create
oscillation and discontinuity in our gaze. This lack of balance ensures
an expressive charge to the arrangement, despite its geometric coherence
and, in this sense, it reminds us of the compositional resources of some
neo-concrete works, which aimed at expanding and even breaking some
of the trends established in the formal vocabulary of modern art. Hélio
Oiticica’s Metaesquemas, for example, witnessed, in the late 1950s, an
effort to expand the structure of the modernist framework and include
elements of subjectivity in the strict geometric vocabulary of concrete
art to build a sensitive geometry that would be open to the influence of
other fields that interpret the form. In these works, the balance achieved
by the forms was established by means of unequal paths, interferences,
detours and intervals in the orthogonal limits. An unpredicted dynamics
and musicality emerged from this.
In Lucas Simões’s object-book there is a will to manipulate
forms and re-articulate meanings as result of simple shifts that, nevertheless, reveal the critical dimension these elements may acquire in different
situations. It is palpable the awareness that each element of the work -the
diagonal cut, the formal re-composition of the volume, the appropriation
of the book and its theme, the proposal of traversing its reading - is managed by the artist to potentialize its multiple semantic possibilities.
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Between a critical (re)reading of the history of sculpture and ‘sculptural
procedure, the cut that has been made intervenes both in the volume of
the book and in its symbolical dimension, and, therefore, forms and proposes a strategy of apprehension and creative use of the resources made
available by art history, particularly in the field of sculpture (which, by
the way, is the one in which the specificities of the medium were further
expanded, obscured and questioned by the artists’ practice, specially after
the mid-1960s). In this work, the art history discourse is actually understood as a materiality that can be intervened, shaped and presented again
by the artist. Therefore, all the repertoires studied and analyzed by Walter
Zanini in his book, from a conservative feature Zanini identifies in the
late 19th-century sculpture to the most radical experiments integrated
to the avant-garde spirit in the early 20th century, such as Duchamp’s
readymade (whose resonance is perceived in the appropriation and rectification of the object coordinated by Lucas Simões), are brought to the
reading the artist materializes in his work. Hence his understanding of
form and gesture as critical discourse: reading by means of dismantling
proposes to actively mobilize the legacy of art history, strengthening and
promoting new possible readings of its records.

vista da exposição DESMANCHE
em 2011; onde a obra
TENDENCIAS DA
ARQUITETURA MODERNA
foi exibida pela primera vez
view of the exhibition
DESMANCHE, 2011; where the
work TENDENCIAS DA
ARQUITETURA MODERNA
was first exhibited

text by Alex Miyoshi
part of the book "Collection: New Approaches, vol.3, MAC Essencial
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Nearly thirty years after publication, a book on the history of
modern sculpture is cut in half, and becomes part of this history.
Lucas Simões’s action emerges as a diagonal dry and quick cut
that renews the two divided parts by transforming them in a different
object By doing so, the artist extends and updates a gesture like Lucio
Fontana’s, with his surgical and laconic rip that results in multiple meanings.
But whereas in Fontana’s work the traditional artistic supports
and art history are confronted, in Tendências da Escultura Moderna, in a
complimentary manner, the statute of printed media in the digitalization
era is included. The meanings of Tendências are also expanded because
it belongs to the MAC USP collection: both because Walter Zanini, the
author of the book, was the first director of the institution and because
the book cover contains the sculpture of Max Bill and Umberto Boccioni,
Tripartite Unity and Unique Forms of Continuity in Space, which are also
part of the museum collection.
We may also ask ourselves about the “chance” of the image of
the man from Unique Forms be cut off because it is precisely placed at the
point where the book was cut, and about the fact that its oblique walk
coincides with the formal generator of the new volume, giving impulse
and continuity to it. Is it also a coincidence the fact that the geometry of
this new volume evokes the Concretism of the years when Zanini wrote
the book?
Being substantially ambiguous, Simões’ action goes beyond
mere iconoclasm and becomes a legitimate Duchampian “child.” Its simplicity, beyond minimalism, is also manifested in the fact that the original title was kept, and the work becomes simultaneously a reverence and
an overcoming.
Penetrating as the blow that created it, Tendencias da Escultura
Moderna does not need to be contemplated at length. But if the eye closes
like a guillotine, it is possible to see its value, which is specially related
with time. We only have to look at the white text block that emerges after
the book is cut diagonally - it contrasts with the yellowish color of the
sides - to understand that the years are indifferent and act upon everybody.

10a BIENAL DO MERCOSUL
MENSAGENS DE UMA NOVA AMÉRICA

O cheiro e a poeira como modelos de contaminação cultural
(pag. 238)

2015
Trechos dos textos do curador Gaudêncio Fidelis para a 10ª Bienal
do Mercosul – Mensagens de uma nova América (2015) , sobre a obra
Engessados (2014) de Lucas Simões que fez parte da seção A Poeira e o
Mundo dos Objetos.
Engessados, 2014
Série de esculturas manipuláveis que são uma reação
crítica a fetichização e engessamento do Bichos propostos
pela artista Lygia Clark a partir
de 1960. Estas esculturas feitas
de gesso frágil e baseadas nos
moldes de alguns Bichos, são
dispostas em uma mesa de
superfície abrasiva e devem
ser manipulados pelo público.
O atrito entre a superfície e o
gesso durante a manipulação
leva a um contínuo desgaste
das peças e por último o seu
completo desaparecimento.

*in:
Mensagens de uma nova
América = Messages from a
New America / orgs. Gaudêncio Fidelis, Márcio Tavares.
Porto Alegre: Fundação Bienal
de Artes Visuais de Mercosul,
2015 vol.1

Mensagens de uma nova América e a genealogia de uma plataforma cultural
(pag. 127)

A obra de Lucas Simoes (1980), Engessados (2014), é igualmente uma série de formas em gesso, remontando a parte interna das
dobras dos bichos de Lygia Clark, reproduzidas pelo seu negativo. As
peças são exibidas sobre uma mesa abrasiva e, ao sofrerem manipulação, vão se desgastando e transformando-se em poeira, resultando
em seu completo desaparecimento. O caráter participativo da obra
promove uma crítica a museologização da produção artística, especialmente no caso de Lygia Clark. Entretanto essa “interioridade” da
obra de Lygia, parte dessa vocação para construir a forma, não é aqui
apenas uma reprodução formal do negativo que seus Bichos demonstram. Trata-se de uma investigação da interioridade sob a perspectiva do congelamento do movimento, levando o campo da experiência
a uma relação de perda progressiva pelo desgaste e a consciência de
sua efemeridade. Assim, Engessados deixam de estar conformados ao,
igualmente, “congelamento” museológico, e pelas mãos do espectador
transformam-se eles mesmos em pó, numa manifestação metafórica
que redefine a condição material desta obra, uma vez que seu caráter
participativo e a razão de seu próprio desaparecimento.

As exposições A Poeira e o Mundo dos Objetos e Olfatória:
O / Cheiro na Arte precisaram tratar da inclusão de um vasto conjunto de obras em um mesmo espaço, visto que a convivência delas por
meio de justaposição era necessária e, também, materialmente problemática. Mas foi justamente tal característica que transformou essas
plataformas em duas das mais desafiadoras da 10ª Bienal do Mercosul,
tendo em vista que elas testavam os limites de convivência, como se
disse necessária, entre uma obra e outra ou entre uma e várias que lhe
problematizavam o espaço de exposição. Um desses exemplos é a obra
Engessados (2014), de Lucas Simões (1980), na qual diversas peças de
gesso sobre uma mesa devem ser manipuladas pelo público, sofrendo
um desgaste que gera uma densa quantidade de poeira que se espalha
pelo entorno.
Vale lembrar que, mesmo no mais controlado dos ambientes,
pequenas partículas de pó gravitam pelo espaço, trafegando através
do ar e eventualmente pousando sobre uma superfície, apenas para
se deslocar novamente quando algum movimento brusco ocasionado
pelo ar faz com que elas se movam. É precisamente essa dissipação
da poeira que destaca nessa obra seu maior interesse, uma vez que
é preferível que ela não esteja isolada, garantindo-se sua existência
no espaço como uma obra sem requerimentos extras ou outros dispositivos para a sua exibição. Esse processo de contaminação material
corresponde a uma inclinação metafórica que se realiza quando uma
obra interfere conceitualmente na leitura da outra, seja por adição,
seja por subtração.
A contaminação cultural é um dispositivo estratégico em exposições que pretendem expandir os limites do significado de obras,
revelar os meandros conceituais de sua existência no universo da cultura e redefinir a materialidade do objeto artístico em seu potencial
simbólico. Há ainda outro aspecto que é colocado à prova por meio da
contaminação: o status canônico da obra e sua capacidade de resistir
a investidas que testam os limites da canonicidade e os padrões recorrentes de manutenção da política de formação e do estabelecimento
do cânone artístico. Podemos caracterizar o funcionamento da contaminação como uma estratégia colocada em movimento por um mecanismo de justaposição que, ao estabelecer um confronto entre obras,
desloca temporariamente o significado para fora de sua circunscrição.
Esse deslocamento pode produzir efeitos temporários ou duradouros,
sendo que ambos são importantes, pois acrescentam novas possibilidades de leitura para a obra e representam um campo de abertura
para repensar a sua relevância em um modelo específico de exposição.
A contaminação é, assim, um processo de “visibilidade estratégica’ que
redefine o status de intervenção do trabalho a fim de rearticular o
perímetro da experiência artística pelo espectador como gerador de
conhecimento também a partir dele.

Engessados
Participou das exposições:
“Mil Bestias que rugen”, Sevilla,
Centro Andaluz de Arte
Contemporâneo - CAAC
2017-2018
curador: Olga Fernández López
10ª Bienal do Mercosul
“Mensagens de Uma Nova
América”,
Porto Alegre, 2015
curador: Gaudêncio Fidelis
“Concreto/: Plano Piloto” ,
ArtRio - Rio de Janeiro, 2014
curadores: Pablo Leon de la
Barra e Julieta Gonzalez
“tudo o o que pode ser feito de
desfeito”; Solo Project na NADA
Art Fair, Nova York, 2016

10a MERCOSUL BIENNIAL
MESSAGES FROM A NEW AMERICA

Smell and dust as models of cultural contamination
(page 241

2015

Extracts of the texts by the curator Gaudêncio Fidelis for the 10th
Mercosul Biennial – Messages of a New America (2015), about Lucas
Simões’ work Engessados (Plastered) that was part of the section Dust
and the World of Objects
Engessados, 2014
A series of manipulable
sculptures that are a critical
reaction to the fetishization of
Lygia Clarck’s Bichos. These
sculptures made of a fragile
plaster are based on some of
the Bicho’s molds, they are
displayed on a abrasive surface
and must be manipulated by
the public. The friction between
the surface and the plaster
during the manipulation results
on a continuous destruction
of the sculptures and to its
complete disappearance.

Messages from a New America and the genealogy of a cultural platform
*in:
Mensagens de uma nova
América = Messages from a
New America / orgs. Gaudêncio Fidelis, Márcio Tavares.
Porto Alegre: Fundação Bienal
de Artes Visuais de Mercosul,
2015 vol.1

(page 221)

The work of Lucas Simões (1980), Engessados [Plastered]
(2014), is equally a series of plaster forms, referring to the internal part
of the folds in Lygia Clark’s Bichos [Animais], reproduced from their
negatives. The pieces are exhibited over an abrasive table and, when
manipulated, suffer abrasion and become dust, resulting in their complete disappearance. The participatory aspect of the work promotes a
critic to the museologization of the artistic production, especially in
the case of Lygia Clark. However, this “interiority” of Lygia’s work, part
of this vocation to build form, is not here just a formal reproduction of
the negative demonstrated by her Bichos. It is an investigation of the
interiority under the perspective of the freezing of movement, taking
the experience field to a relation of progressive loss through the abrasion

The exhibitions Dust and the World of Objects and Olfactory: Smell in Art needed to deal with the inclusion of a large group
of works on the same space, since the coexistence of them through
juxtaposition was necessary and, also, materially problematic. However, it was precisely such characteristic that transformed these platforms in some of the most challenging on the 10th Mercosul Biennial,
keeping in mind that it tested the limits of coexistence, as mentioned,
necessary, between a work and others, or between one and many that
problematized the exhibition space. One of such examples is the work
Engessados [Plastered] (2014), by Lucas Simões (1980), in which several pieces of plaster over a table must be manipulated by the viewers, suffering a detrition that generates a dense amount of dust that
spreads to the surroundings.
It is worth remembering that, even in the most controlled
environment, small particles of dust gravitate the space, crossing the
air and eventually landing over the surface, only to be displaced again
when a sudden movement caused by air forces them to move. It is precisely this dissipation of dust that highlights in this work its greatest
interest, since it is preferable for it not to be isolated, ensuring its existence in space as a work without extra requirements, or other devices,
for its exhibition. This process of material contamination interferes
conceptually in the reading of the other, whether it is by addition or
by subtraction.
Cultural contamination is a strategic device in exhibitions
that intend on expanding the limits of the meaning of works, revealing
the conceptual meanders of its existence in the universe of culture, and
redefining the materiality of the artistic object in its symbolic potential. There is still another aspect that is put to text through contamination: the canonical status of the work and its capacity of resisting the
forays that test the limits of canonicity and the recurrent standards of
management of the policies of formation and the establishment of the
artistic canon. We may characterize the functioning of contamination
as a strategy put in course by a juxtaposition mechanism that, by establishing a confrontation between works, displaces temporarily the
meaning for beyond its circumscription.
This displacement may produce temporary or lasting effects,
both being of importance, because they add new reading possibilities
for the work and represent an opening field for rethinking its importance in a specific model of exhibition. Contamination is, thus, a process of “strategic visibility’’ that redefines the status of intervention of
the work with the intention of rearticulating the perimeter of the artistic experience by the viewer as producers of knowledge also through
him/her.

Engessados
was part of the exhibitions:
“A Thousand Roaring Beasts”,
Sevilla, Centro Andaluz de Arte
Contemporâneo - CAAC
2017-2018
curated by: Olga Fernández
López
10th Mercosul Biennial
“Messages for a New America”,
Porto Alegre, 2015
curated by: Gaudêncio Fidelis
“Concreto/: Plano Piloto” ,
ArtRio - Rio de Janeiro, 2014
curated by: Pablo Leon de la
Barra e Julieta Gonzalez
“all that can be done and
undone”; Solo Project at NADA
Art Fair, New York, 2016

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS:
CONCRETO IMPOTENTE &
A RUÍNA DE SUAS CERTEZAS
2015
Maria Iñigo Clavo sobre a instalação Perpetual Instability,
Space in Between - Londres

1 -Vazio I (Empty n.1); 2014
papel e concreto / paper and concrete
20 x 20 x 4cm

Durante os anos 50, estudiosos de diferentes campos da academia ocidental começaram a falar sobre a Modernização: sendo
capitalização, urbanização, industrialização e comercialização. Quatro
décadas depois, o termo é trocado e nos anos 90 começamos a falar
de Modernidade. A -ização se referia a um movimento positivo de desenvolvimento e progresso, e a -idade à uma grande produção intelectual focada nos fracassos da anterior. Mas ao invés de encontrar uma
melhor definição para Modernidade, de classificá-la como positiva ou
negativa, precisamos procurar entender como ela tem sido usada nos
discursos de poder1.
Os fracassos da Modernidade estão no centro da prática de
Lucas Simões. Suas obras são sempre um cruzamento do diálogo entre
a matéria prima da arquitetura e seus habitantes; com uma sagacidade
silenciosa que desestabiliza nossa certeza sobre seu rigor e força, seu
trabalho revela a papel daquilo que acreditamos ser a parte mais vulnerável da estrutura. Perpetual Instability é uma instalação apresentada
na Space In Between Gallery, na qual o movimento e o peso de nossos
corpos, sob a força da gravidade, rompem o chão de concreto. O cimento arrebenta devido à nossa presença, mas também é possível manter
alguma unidade graças sobre a base de espuma macia que o sustenta.
A resistência dos materiais.

Com este trabalho site-specific, Simões está fazendo um comentário sobre a Balfron Tower, que foi construída em 1967 e atualmente está passando por um processo de despejo e uma reforma estrutural e social. A torre foi construída como parte de um programa
de renovação urbana de habitação social para os então residentes da
região leste de Londres, que então se encontrava destruída e degradada. A instalação de Simões chama a atenção para como a noção
de ‘habitação social’ se tornou um legado patrimonial duradouro e
contribuiu significantemente para o processo de gentrificação, no qual
a arte também tem um papel ambivalente.
Nos últimos anos, o Reino Unido tem testemunhado uma
batalha para a preservação de edifícios Brutalistas que estão sob risco de demolição: O conjunto habitacional Robin Hood Gardens que
se localiza na mesma área de Balfron Tower, é um exemplo. O conjunto foi projetado por Peter e Alison Smithsons, dois dos principais
teóricos do Brutalismo. Outros exemplos incluem The Milton Court,
que faz parte do The Barbican e o edifício de apartamentos Hereford
Square em Kensington 2. Estes projetos em particular demonstram
como o Brutalismo oscila entre patrimônios bem intencionados e horrendos fardos distópicos – que precisam ser demolidos.
O movimento Brutalista Britânico teve início durante a
depressão econômica que sucedeu a segunda guerra mundial. Seus
arquitetos pioneiros motivaram todos os tipos de críticas, que consideraram suas criações nada mais que monstruosidades arrogantes,
gigantescos de pessoas, lugares inumanos para se viver e geradores de
inumanidades. Somado à estas reações negativas, estavam os altos
custos de manutenção dos edifícios que – devido às falhas governamentais e carência social – não foram atendidos e assim começaram a
entraram em decadência. O sonho de Le Corbusier era o de influenciar
o comportamento das pessoas através da arquitetura na tentativa de
“transformar a vida dos seres humanos moral e sentimentalmente”3, e
neste processo moldar um novo tipo de cidadão. Os estudos de Robert Gifford concluíram que, “crianças que moram nos edifícios altos
de apartamentos têm em média mais problemas comportamentais.
(...) crimes e o medo da criminalidade são provavelmente maiores em
edifícios altos” 4. Erno Goldfinger 5, o lunático arquiteto da Balfron
Tower, culpou à população pobre de ignorância e incompetência por
arruinar com suas criações 6 : a Modernidade se mostrou um projeto
inalcançável para a população da periferia, para aqueles que não a
merecem 7 .

imagens da instalação Perpetual Instability
antes e depois da abertura ao público;
Space in Between; Londres 2015
Images of the installation
Perpetual Instability before and after the
opening to the public;
Space in Between, London, 2015
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Estas reações não passaram desapercebidas, em resposta J.
G. Ballard escreveu o romance High Rise em 1975, no qual cidadãos
de classe média e bem intencionados se transformam em personagens
violentos, como resposta ao ambiente onde vivem. Os moradores eram
distribuídos no edifício segundo sua classe e status social, enfatizando
e exacerbando o problema inerentemente classicista das habitações
sociais. High Rise foi inspirado na Balfron Tower e narra o processo
de privação dentro de uma comunidade vivendo em um arranha-céu
moderno ao mesmo tempo em que as instalações de alta tecnologia
começam a apresentar falhas. Os habitantes são levados à um estado
de estresse emocional e iniciam uma luta selvagem pela sobrevivência, tendo perdido total desinteresse pelo mundo exterior. Certamente
Samuel Becket também falava sobre uma habitação social brutalista
em seu conto O Despovoador de 1970? Seus personagens viviam em
um cilindro de borracha tendo cinqüenta metros de circunferência e
dezesseis de altura, seus corpos assexuados vagam pelo edifício, todos
perdidos e sofrendo de vários níveis de ansiedade e alienação.
O concreto tem se revelado um material frágil, vulnerável
frente ao tempo e à corrosão. O especialista em cargo da manutenção
problemática dos edifícios brutalistas no Brasil frequentemente se
aproveita da oportunidade de “restaurar” para suavizar a arquitetura
original com cores, vidros ou materiais simpáticos.
O Modernismo Brasileiro, tendo sua imagem consolidada
nos anos 1960 – começou em um momento de crescimento econômico, levando à construção da obra prima moderna que é Brasília.
Ao contrário do movimento Brutalista no Reino Unido, o Modernismo Brasileiro era descrito como elegante e lírico. A monumentalidade tropical Brasileira estava refletida nestes espaços imensos dos
novos edifícios institucionais; a imponente floresta tropical ao lado da
matéria prima dos edifícios.
A permutabilidade entre espaço interior e exterior se reflete
na interrelação dos materiais usados nos Vazios (2014) de Simões.
Pseudo-monumentos de concreto que emolduram delicadas folhas de
papel, cuja posição é definida pela estrutura sólida de cimento, em
uma tenaz determinação de habitar um espaço pelo encontro com sua
própria forma. Assim, as folhas de papel sexualizam o concreto, fragilizando sua rigidez e questionando suas certezas. A forma do papel
preenche os vazios das estruturas, dialogando com a textura do material que eventualmente vai trincar e quebrar. Judith Butler usou o conceito de ação (agency) para explicar o momento em que o poder gira
ao redor de sí, produzindo outros poderes de resistência e contestação.
A própria essência do poder reside na capacidade de ser reconfigurado
e re-significado. É por isto que a ação é o último e único elemento que
o poder se manteve incapaz de ser controlar 8. Sendo assim, a ação é
um momento de desobediência. Perpetual Instability expõe a ação e a
força do corpo humano frente à fragilidade da arquitetura: o poder da
vida frente as estruturas que disciplinam nossas existências em nome
da produtividade. Como espectadores, nós vagueamos a instalação de
Simões, afetando diretamente a vulnerabilidade de sua arquitetura.
O prazer em destruir estas estruturas, o prazer em romper o concreto,
demonstrando o que um corpo desobediente é capaz de fazer...

MATERIAL STRENGTH: POWERLESS CONCRETE &
THE RUIN OF ITS CERTAINTIES
2015

María Iñigo Clavo, on the exhibiton Perpetual instability
Space in Between, London

During the 50´s, scholars from different Western academic
backgrounds began to speak about the term Modernization: meaning
capitalization, urbanization, industrialization and commercialization.
Four decades later, the term shifted and by the 1990s we had begun to
speak about Modernity. The -ization referred to a positive movement
about development and progress, and the -ity to a massive intellectual
production focused on the failures of the former. But instead of finding a better definition of Modernity, to label it as positive or negative,
we need to look to understand how it has been used in the discourse
of power 1.
The failure of Modernity is at the heart of Lucas Simões’ practice. His artworks are always at the crossroads of a dialogue between
raw architectural material and its inhabitants; in a silenced freehand
that disestablishes our certainty about its rigor and strength, his work
reveals the agency of what we thought the most vulnerable part of the
structure. Perpetual Instability is an installation presented at Space In
Between, where the weight and movement of our bodies, under the
force of gravity, crack a concrete floor. Cement bursts due to our presence, but it is also able to maintain its unity thanks to the soft base of
foam that holds it. Material strength.

detalhe da instalação Perpetual Instability
depois da abertura ao público;
Space in Between; Londres 2015
detail of the installation
Perpetual Instability
after the opening to the public;
Space in Between, London, 2015
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For this site-specific work, Simões is making a comment on
the Balfron Tower, which was constructed in 1967 and is currently
undergoing a process of human eviction and structural – and societal
-reformation. The tower was commissioned as part of an urban renewal programme of social housing for residents in the then depressed
and damaged area of East London. Simões’ installation highlights how
the notion of ‘social housing’ has become a lasting patrimonial legacy
and significantly contributed to a gentrification process, in which art
also plays an ambivalent role.
In recent years, the UK has witnessed a battle for the preservation of Brutalist buildings that are at risk of demolition: Robin
Hood Gardens housing estate, in the same area as the Balfron Tower, is
an example. It was designed by Peter and Alison Smithson, two of the
main theorists of Brutalism, and other examples include the Milton
Court portion of the Barbican and Hereford Square in Kensington2.
These projects in particular demonstrate how Brutalism oscillates
from well-intentioned patrimony on the one hand to ugly dystopian
burdens – in need of demolition – on the other.
The British Brutalism movement started during the economic depression that followed World War II. Its pioneering architects
inspired all kinds of critics that considered their creations no more
than hubris monstrosities, gargantuan of people, inhuman places to
live and generators of inhumanity. Added to this backlash, was the
high cost of maintaining the buildings that – due to both government
failings and social deprivation -were not met and so they began to fall
into disrepair. Le Corbusier’s dream was to influence the behaviour
of people through architecture in an attempt to “transform the moral and sentimental lives of human beings”3 , shaping a new kind of
citizen in the process. The studies of Robert Gifford concluded that,
“children who live in the High Rises have, on average, more behavioral
problems. (...) crime and fear of crime probably are greater in high-rise
buildings” 4. Lunatic Erno Goldfinger 5, architect of the Balfron Tower,
blamed the poor people of ignorance and incompetency for messing
up his creations 6: Modernity had proved itself an unattainable project
for those on the periphery, for those that don’t deserve it7.
These reactions did not go unnoticed. In response, J. G. Ballard wrote the novel High Rise in 1975, in which middle-class and
well-intentioned citizens became violent characters, as a result of
their environment. People were distributed throughout the building
depending on social class and status, highlighting and exacerbating
the inherent classist problem of social housing. High Rise is inspired
by the Balfron Tower and narrates the process of deprivation within
a community living in a modern high rise as the building’s high-tech
systems start to experience failures. The inhabitants are thrown into a
status of psychological distress and engage in a savage fight for survival, having lost all interest in the external world. Surely Samuel Becket
was also speaking about Brutalist social housing in his short story
The Lost Ones of 1970? His characters lived within a cylinder of rubber with walls fifty meters in circumference and sixteen.-- meters high,
their asexual bodies roamed around the building, all lost and suffering
various levels of anxiety and alienation.
Concrete has been revealed as a fragile material, vulnerable
in the face of time and erosion. The specialist in charge of the problematic maintenance of Brutalist buildings in Brazil often takes the

opportunity of ‘restoration’ to soften the original architecture with
colours, glasses or sympathetic materials.
Brazilian Brutalism – consolidated as fashionable by the
1960s – began as a moment of economic emergency, leading to the
construction of the Modernist masterpiece that is Brasilia. Contrary to Brutalism in the UK, in Brazil it was described as elegant and
lyrical. The monumentality of the Brazilian tropics was reflected in
these massive spaces of the new institutional buildings; the imposing
tropical rainforest merging with the raw materials of the buildings.
This interchangeability between interior and exterior space
is reflected in the interrelation of materials used in Simoes’ Vazios
(Empty, 2014); pseudo-monuments of concrete that frame vulnerable
films of paper. The position of the latter is shaped by the solid structure of cement, in a tenacious determination to inhabit the space by
finding its own form. As such, the sheets sexualise the concrete, weakening its hardness and questioning its certainties. The paper shapes
fill the emptiness of the structures, discussing with it the texture of the
material that will eventually crack and break up. Judith Butler took the
concept of agency to explain the moment at which power rotates upon
itself, producing other powers of contestation and resistance. The very
nature of power lies in its capacity to be reconfigured and re-signified.
That is why agency is the exceptional and lasting element that power
has remained unable to control 8. In this sense agency is a moment of
disobedience. Perpetual Instability shows the agency and strength of
the human body against the fragility of architecture; the power of life
against the structures that discipline our existence on behalf of productivity. As viewers, we roam Simões’ installations, directly affecting
the vulnerability of its architecture. The pleasure of destroying those
frames, pleasure from cracking the concrete, demonstrating what a disobedient body can do...

1
Vazio 6 (Empty n.6); 2014
papel ,concreto e madeira
paper, concrete and wood
30 x 21 x 5cm
2
Não-dito 31 (Unsaid n.31); 2014
papel e concreto
paper and concrete
15 x 15 x 15 cm
3
Vazio 5 (Empty n.5); 2014
papel e concreto
paper and concrete
34 x 27,5 x 5 cm

1

2

3

A DEMOLIÇÃO DE PRUITT-IGOE
OU A NOSTALGIA DO IMPOSSÍVEL
2014
Texto de Maria Iñigo Clavo para o Solo Project Deluded Detachment
ARCO-Madrid

B.

A.

A. imagens da demolição do complexo residencial Pruitt-Igoe (1971) ; B.detalhe interno
da instalação Deluded Detachment,(Arco
MAdrid 2014) - madeira, parafina e gelatina
fotográfica

Desretrato (2011)
fotografia e lâminas de acrílico
30 x 40 cm

A obra de Lucas Simões é permeada por um desejo de mostrar
o reverso das imagens, um impulso para discutir as representações de
poder/saber. A primeira operação é revelar sua materialidade, mostrar
como sua aparente bidimensionalidade está repleta de vazios, dobras,
camadas, buracos e desníveis. Para isto desdobra estas representações
em uma nova tridimensionalidade inventada, uma perspectiva material cheia de sombras, reflexos, de espaços vazios, mostra um ritmo,
uma cadência. Abre à representação tridimensional, ao mesmo tempo
que esconde e oprime o bidimensional. Esconde e revela.
O artista se concentra em desconstruir desestruturar unidades de conhecimento ocidental por excelência, o livro e o mapa.
E também o rosto, com o qual faz Desretratos (2010-2013), dado que
em certo processo disciplinar a expressão também se constitui socialmente como elemento político. “determinados agenciamentos de poder
têm necessidade de produção de rosto”1. Como Deleuze e Guattari insistem em seu belo texto sobre “a rostidade”, um rosto é um muro branco onde foram abertos buracos e é através deles que torna-se possível
a experiência subjetiva que aparece “como a consciência ou paixão, a
câmera, o terceiro olho”. Às vezes, os mapas de Simões escondem retra-

tos, ou o seu verso. No cinema, o primeiro plano é usado para mostrar
as “sombras até mergulhá-lo em uma impiedosa obscuridade” mas também para refletir a luz. Então, não é por acaso que as intervenções de
Simões estão cheias de espelhos, pois perante um dispositivo de poder,
perante um discurso, nossa própria subjetividade molda-se automaticamente, e vemos distorcidos nós mesmos e o nosso redor. “Sugestiva
brancura, buraco capturador, rosto”.
Obras como Deslocamentos*C . (2008), Verso*D (2008), ou Nuevos Barrios Residenciales*E (2010), descodificam esses instrumentos de
controle e poder para neutralizá-los numa nova função poética. Quando a estratégia de representação é substituída pela apresentação, coloca-se em primeiro plano a necessidade de uma consciência histórica
a respeito do papel que imagens ocupam em nosso presente. Em suas
obras há algo a ser descoberto que não temos acesso, isso fica muito
claro em Não-ditos*F (2013), estruturas de cimento com formas concretas familiares que contém folhas de papel. Estas estruturas pesadas e
rígidas parecem ter uma saída para liberar as camadas de folhas, mas
são sempre promessas não cumpridas, insinuações que tornam visível
o desejo frustrado de conhecer as representações que contêm. O que
não é dito? Malditos pontos cegos.
Estas peças fazem parte da pesquisa apresentada pelo artista
na Galeria Emma Thomas em 2013, intitulada O peso, o tempo*G, onde
os materiais geram um diálogo de peso, posição, densidade, espessura
e especialmente de gravidade. O cimento é um elemento de construção
pesado, que limita qualquer possibilidade de um movimento suave.
Sustenta. No entanto, em BEBADOSAMBA *H (2014) ele é colocado na
posição de ser sustentado: vários copos de vidro dão forma ao cimento em seu interior. O material leve, suave e etéreo do cristal impõe a
forma e modela o concreto, aparentemente mais agressivo e primário.
Desta maneira é gerado um equilíbrio extremamente precário com o
perigo de uma ruptura iminente.
Os espaços semi-abandonados das salas do Pivô deram-lhe a
oportunidade de pensar sobre certa “arqueologia de um desuso moderno”, como cita Simões. O espaço está localizado no Copan, um dos edifícios mais paradigmáticos de São Paulo projetado por Oscar Niemeyer. A proposta (Caixão-Perdido,*I 2012) era necessariamente labiríntica
evocando não só a experiência do edifício, mas também uma perda
de orientação. Referindo-se diretamente ao projeto moderno brasileiro, cuja narrativa nacional tem o Modernismo como um dos seus pilares principais. Como sabemos a arquitetura era uma parte crucial do
discurso ideológico que acompanhou o projeto de desenvolvimento
do Brasil. Para isso era necessário educar a população, disciplinar os
corpos a qualquer custo branqueá-la era inclusive necessário. Como
Fabiola López Durán2 mostrou nos estudos de Le Corbusier, as suas
aspirações à pureza na arquitetura acompanharam o seu interesse por
pseudociências racistas como a eugenia.
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Portanto, não é por acaso que Simões tenha se interessado
por projetos como o de Pruitt-Igoe para a obra Deluded Detachment*J
(2014) que apresenta na ARCO. Este projeto foi lançado como um
novo modelo de habitação social, afastado do centro da cidade de St.
Louis. No início, a população negra e a branca foram distribuídas em
edifícios diferentes. Pruitt é o nome de um piloto de guerra afro-americano e Igoe um antigo congressista branco. Quando a segregação
foi proibida nos EUA, a população branca optou por se mudar dos
edifícios ao invés de viver em condições de igualdade com os habitantes negros. Uma vez que se tratava de habitação social, o governo
restringia os direitos dos habitantes impondo normas impossíveis
de cumprir, até mesmo a pobreza como uma sociedade incivil3, sem
qualquer possibilidade de autonomia ou ganho de poder. O vandalismo progressivo foi crescendo até a deterioração dos edifícios e, por
final, sua demolição, vinte anos após sua festejada construção com a
finalidade de eliminar um foco de criminalidade. Culpou-se projeto
arquitetônico por ser impossível de ser mantido devido à baixa renda
de seus habitantes, mas também ao Estado que abandonou o recinto à
sua sorte. Há outros Pruitt-Igoes que tem sido parte desta pesquisa, desde o Poblado de Absorción Fuencarral B em Madrid até a urbanização
da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, ou o Robin Hood Gardens, em
Londres ou o Edifício São Vito - São Paulo.
Simões não trabalha somente com a planta dos pequenos
apartamentos, mas também com as imagens de sua demolição. Para
muitos, a data da demolição de Pruitt-Igoe, 15 de julho de 1972, marcou o início do pós-modernismo por ser o resultado claro do preço

da modernidade. É difícil não contrastá-la com a queda das Torres
Gêmeas, um projeto do mesmo arquiteto, Minory Yamsaki. Embora
ele tenha lamentado o alcance da maldade humana, seria melhor falar
das vidas prejudicadas, como apontou Adorno em Minima Moralia,
uma das referências do artista no processo de desenvolvimento de
Deluded Detachment*J (2014). Adorno queria repensar a história a fim
de abandonar os discursos triunfalistas, um sintoma da crise de um
modelo de narrativa teleológica após a Segunda Guerra Mundial. Isto
lhe ajudaria a compreender o presente como uma consequência do
que vem se arrastando do passado, “é tolo e sentimental querer manter
o passado limpo da sujeira do presente” 4. Já dizia uns dos primeiros
ideólogos da nação, Ernest Renan , em 1882, que “o esquecimento, e eu
diria inclusive o erro histórico, é um dos elementos mais importantes para
a criação de uma nação, por isso os historiadores só podem ser vistos como
uma ameaça.”
A reflexão de Simões sobre a arquitetura tem a ver com a
maneira com que as grandes ideologias concebem seus projetos dando
as costas para as pessoas e suas necessidades. Por trás desses projetos
de ordem se revela um inumanismo. O modernismo arquitetônico brasileiro tornou-se luxo e sinal de status social muito mais do que uma
alternativa para a população. Essa desconexão ou desapego de Deluded
Detachment (2014) tem a ver com as grandes promessas não cumpridas
do Modernismo que atravessa a obra do artista, as mesmas questões
que faziam parte dos debates que levaram autores como Haber – mas
à argumentar que a modernidade é um projeto incompleto.
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O não-dito das famosas formas concretas que acompanharam a celebração do desenvolvimento. também aparece em sua reflexão sobre os bichos de Lygia Clark em sua obra Engessados*K (2014).
Nela, as paradigmáticas peças manipuláveis da artista foram cobertas
com concreto, tornando-se paralisadas e fossilizadas, emudecidas, já
não permitindo qualquer intervenção por parte do espectador, aquela miragem da arte para o povo fica frustrada. Há também objetos
fossilizados em Deluded Detachment*L, sinais de uma vida passada,
rastros de uma cidade fantasma. O espectador pode andar ao redor,
mas não pode atravessá-la. Dá-se uma tensão entre história e memória
do movimento humano que o habitou. Assim como, as taças de BEBADOSAMBA (2014) foram silenciadas, não haverá brindes. BEBADOSAMBA é o nome de uma canção de Paulinho da Viola, em que o
músico invoca o nome de sambistas clássicos brasileiros para ajudá-lo
a criar o seu próprio samba. A retórica nacional não pode deixar de
exibir uma melancolia de suas próprias promessas não cumpridas. Em
BEBADOSAMBA a celebração moderna tornou-se a pesada carga do
passado, equilíbrio precário para com a história, um fim de festa denso, lento, pesado que nos mostra a urgência de revelar seus documentos
secretos*M (2013).
NOTAS:

1. Gilles Deleuze, Félix Guattari. Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia,
vol. 3. Editora 34, Rio de Janeiro, 1999.
2. Gisela Heffes (ed.) Utopías urbanas. Geopolíticas del deseo en América
Latina
Madrid y Fráncfort del Meno: Iberoamericana/Vervuert, 2013.
3. De Sousa Santos, Boaventura. Poderia o direito ser emancipatório?
Revista Crítica de ciências Sociais, 65, Maio 2003
4. Adorno, Theodor. Minima Moralia, Madrid, Taurus, 1987, p167
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Lucas Simões’ work is permeated with the longing to show the
reverse of an image, an impulse aimed to discuss the representations
of power and knowledge. The first action consists in revealing its materiality, showing how its apparent bidimensional surface is full of voids,
bends, layers, holes and unevenness. To do so, these representations are
bent into a new, conceived tri-dimensional level, a physical perspective
full of shadows, reflexes, empty spaces, with its own rhythm, its pace.
As the tri-dimensional surface, the bidimensional plane is repressed.
Hiding while revealing.
The artist aims to deconstruct and disrupt western archetypes of knowledge, the book and the map. The face, also, as used in
Desretratos (Un-portraits 2010-2013), seeing that the expression, in a
certain learning process, establishes itself as a political element. “Certain assemblages of power (pouvoir) require the production of a face”1. As
Deleuze and Guattari assert in their beautiful essay about “the faciality”, a face is a white screen where holes were opened and through them
it becomes possible to have the subjective experience that appears “as

Desretrato (Un-portrait 2010)
photographs and plexyglass
30 x 40 cm
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consciousness or passion, the camera, the third eye”. Sometimes, Simões’s
maps hide portraits, or their reverse. In movies, the foreground is used
to show the “shadows to the point of engulfing it in pitiless darkness”, and
to reflect the light, too. So, it is no coincidence that Simões’ installations are filled with mirrors, for before such a control instrument, a
concept, our subjectivity molds unavoidably, and we perceive ourselves
and our surrounding distorted. “a suggestive whiteness, a hole that captures, the face”.
Works such as Deslocamentos*C (Shifts, 2008), Verso*D (Back,
2008) or Nuevos Barrios Residenciales*E (New Residential Neighborhoods, 2010), decode these devices of control and power, in order to
neutralize them into a new poetic purpose. The necessity of an historical conscience on the role images have today, gains importance as the
representation’s strategy is substituted by presentation’s. In his works
there is something yet to be discovered we do not have access to, as
appearing clearly in Não-ditos *F (Unsaid, 2013), familiar tangible concrete structures accommodating sheets of paper. It seems that these
heavy, rigid structures provide a leak to free the layers of paper, but
they’re always unfulfilled promises, allusions to the frustrated desire to
uncover the representations they bear. What’s unsaid? Damned blind
spots.
These pieces are part of the research presented by the artist at
Emma Thomas Gallery, São Paulo in 2013, titled O peso, o tempo*G(the
time, the weight), where materials themselves encourage a dialogue
between weight, place, density, thickness and, in particular, gravity.
Concrete is a heavy construction material, constraining any possible
soft movement. It sustains. Yet, in BEBADOSAMBA *H (2014) it is put
in the condition of being sustained: many glasses are shaping the concrete they are filled with. Crystal, a light, ethereal material, imposes the
shape and mold the concrete, seemingly more aggressive and primal.
A sort of precarious balance, always threatened by the imminence of
collapse.
Semi abandoned Pivô’s spaces gave the artist a chance to
think about a certain “archeology of a modern disuse”, as quoted by
Simões himself. The spaces are inside the Copan building, one of the
most paradigmatic São Paulo’s project by Oscar Niemeyer. Necessarily labyrinthic, the proposal (Caixão-Perdido - Enclosed Dimension *I,
2012) not only evocated the experience of this building but also the
loss of orientation. A straight reference to the Brazilian Modern Project, whose national narrative has modern architecture as one of its
main pillar. As we know, architecture was a crucial element inside the
ideology who drove the project of Brazil’s development. People’s education in this direction became indispensable, restraining the bodies
at any cost, necessarily whitening them. As Fabiola López Durán 2
showed, in Le Corbusier’s studies, his aspirations of architectural purity went along with his interest for racist pseudo tendencies like eugenic.
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Therefore, Simões’ interest in an architectural project like
Pruitt-Igoe’s, as used in his Deluded Detachement *J(2014) presented at
Arco, is no coincidence. Pruitt-Igoe was introduced as a new model
for social housing, apart from St. Louise’s city center. At first, black
and white population were located in different buildings. Pruitt is
the name of an African American war pilot and Igoe a former white
congressman. When segregation was abolished in the USA, white people decided to move away instead of sharing the same conditions of
the black population. Being a social house complex, the government
constrained inhabitants’ rights imposing unbearable normative, even
pointing to poverty as a symptom of an uncivil society 3, without any
chance for autonomy or improvement. The gradual growth of vandalism and the consequent deterioration of the buildings, culminated in
their demolition, 20 years after their acclaimed conception as a solution against criminality. Blame fell over the architecture project, for
the high maintenance costs, impossible for the low income dwellers to
afford, and on the government for abandoning the area to its destiny.
Other Pruitt-Igoes were considered in this research, from the Poblado de
Absorción Fuencarral B, Madrid, to the urbanization of Cidade de Deus,
Rio de Janeiro, or Robin Hood Gardens, London, or São Vito Building,
in São Paulo.
Simões doesn’t olny work with the floorplans of the small
dwells but with also with the images from the demolition. For many,
the day Pruitt-Igoe was demolished, June 15, 1972 marked the beginning of pos-modernism, for showing, inevitably, the price of modernity.
It comes quite natural to compare it with the fall of New York’s Twin
Towers, designed by the same architect, Minory Yamsaki. Even though
he mourned for the outreach of human evilness, it would have been
more appropriate to talk about impaired lives, as mentioned in Adorno’s Minima Moralia, one of the artist’s reference in developing Delud
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ed Detachement *J(2014). Adorno wished to reformulate history, abandoning any triumphalist conception, symptomatic of the crises of the
teleological narrative used since WWII. This would help understand
the present as a consequence of what is being dragged from the past
“it is foolish and sentimental, to wish to preserve what is past as pure in
the midst of the dirty flood of what is contemporary”4. As Ernest Renan,
one of the first ideologist of nationalism, said in 1882 “The oblivion,
and I’ll say even the historical error, are a key factor in the creation of a
nation, to the extent that the progress of historical studies is often a danger
to nationality.”
Simões’ reflection on architecture is related to the way great
ideologies conceived their project, turning their back to people and
their need. Inhumanity stands behind this sort of projects of order.
Brazilian modern architecture became an equivalent of wealth and social status, more than an authentic alternative for people. This disconnection or disengagement emerging in Deluded Detachment (2014) belongs to the unfulfilled promises of the modern era, a common thread
throughout the artist’s work, the same questions appearing within the
debates that led authors like Habermas to assert that modernity is an
incomplete project.
The Unsaids*F of the famous concrete shapes which led the
exaltation of modernism’s progress also appear in his reflection about
Lygia Clark’s bichos (creatures) in his work Engessados*K (Plastered,
2014). In it, paradigmatic modulable Clark’s pieces were covered with
concrete, becoming paralyzed and fossilized, speechless, not allowing
any kind of manipulation from the viewers. That dream of art for
people becomes frustration. There are fossilized objects in Deluded
Detachment*L too, marks of a past life, traces of a phantom city. Viewers can circulate around but not pass through it. A tension, between
history and memory of human movement which inhabited it, becomes
palpable. The same way, the glasses of BEBADOSAMBA *H (2014) were
quieted, there will be no toasts. BEBADOSAMBA is the name of a song
by Paulinho da Viola, where the most famous classical Brazilian samba composers are summoned by the author to help him composing his
own samba. A certain melancholy arises, result of the national rhetoric
of unfulfilled promises. In BEBADOSAMBA, the celebration of modernity becomes the heavy burden of the past, a precarious balance with
history, an intense end of the party, slow, heavy, urging us to reveal its
documentos secretos*M (secret documents, 2013).

M
1. Gilles Deleuze, Felix Guattari. A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia; - University of Minnesota Press, Minnesota, 2005. P. 169 / 175
2. Gisela Heffes (ed.) Utopías urbanas. Geopolíticas del deseo en América Latina ;
Madrid y Fráncfort del Meno: Iberoamericana/Vervuert, 2013.
3. De Sousa Santos, Boaventura. Poderia o direito ser emancipatório? Revista
Crítica de ciências Sociais, 65, Maio 2003
4. Adorno, Theodor. Minima Moralia, Madrid, Taurus, 1987, p167
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Edifício Copan
(Oscar Niemeyer, 1953)
onde fica localizado o Pivô, que
recebeu o site-specific Caixão
Perdido em setembro de 2012
Copan Building
(Oscar Niemeyer, 1953)
Location of Pivô, where was held
the site-specific Enclosed
Dimension on september 2012

São Paulo, como qualquer metrópole, possui um chão vivo, instável,
movimentado. Embora possua um dos maiores
volumes de concreto per capita do planeta, o
amalgama de concreto, ferro, tijolo e asfalto são
continuamente arrebentados e reconstruídos em
remendos heterogêneos. Não bastasse, essa massa
dura e latejante avança pelo território em porções
fragmentadas, articula-se com áreas inúteis, desocupadas, terrenos vazios e conjuntos edificados,
algumas ostensivas outras inadvertidas. As mais
comuns são os terrenos baldios, os grandes vazios produzidos pela especulação imobiliária, hoje
frequentemente invadidos pelos grupos carentes
da população urbana, organizados diante do cinismo dessa forma de
acumulação de capital, e os pequenos lotes, pausas muradas, viveiros
de mato e ratos, esquecidos entre os desfiles de casas de classe média,
baixa, média e alta, e entre as mansões dos bairros sintomaticamente
intitulados de nobres.
Em relação a descontinuidade tão característica de São Paulo, no que é comum a todas nossas grandes cidades, as áreas por assim
dizer “vagas” mais fascinantes, são as casas e edifícios abandonados.
Especialmente os do centro da cidade, vestígios humildes ou imponentes de vidas anteriores; zumbis e cadáveres putrefatos entre os vivos. Caminha-se pelas ruas centrais, para essa finalidade não há outro
modo melhor, e vai-se percebendo os extratos temporais que compõem
o corpo da cidade, as pausas em tudo contrárias aos edifícios que engolem e regurgitam gentes; os prédios e casas arruinados, sem sinal
de vida ou quase isso, calados, luzes apagadas, vidros embaciados das
janelas, exalando o bafio frio e pesado do ar emparedado e imóvel.
Às vezes se lhes nota a existência de vidas clandestinas habitando-os,
barulhenta, com muita miséria, dor e ação policial, nas etapas iniciais
de sua decadência, discreta quando perto do fim. Um dia nota-se que
essas ruínas já não estão lá, e isso acontece apenas porque algo novo e
reluzente surgiu em seu lugar. Hoje em dia as demolições são processos vertiginosamente rápidos.
No ritmo provocado pelas diferenças dos espaços que perfazem o centro da metrópole, o modo como acusam a passagem do
tempo, as velocidades variadas com que caminham em direção a morte
e ressurreição, morte e renascimento, o edifício Copan, obra prima
de Oscar Niemeyer, resiste. Construído entre 1952 e 1961, a imponente lâmina em S, com seus 1160 apartamentos distribuídos em 6
blocos, empilhada sobre um paralelepípedo baixo, impõe movimento
aos olhos de quem alça a vista fazendo-a deslizar pelas linhas brancas
horizontais dos brise-soleil que protege a fachada para o sol da tarde.
Movimento no alto, movimento por baixo, no embasamento do prédio
aberto à cidade, um corredor sinuoso com bordas irregulares, uma rua

vista do piso superior da instalação - onde
as paredes apenas mediam de 80 cm de
altura - mostrando a vista para o espaço vasio
encontrado dentro as paredes do Pivô
view of the upper level of the installation where the walls were only 80 cm high - showing the void found inside the walls of Pivô.

de serviço que se desenrola numa rampa suave, decorrência da queda do
terreno onde o prédio foi posicionado, pontuada por lojas variadas, cafés
e restaurantes e onde outrora funcionava o grande Cine Copan, com sua
plateia íngreme como uma arena, hoje sede de uma igreja evangélica.
Saiu o culto ao sonho, em seu lugar o culto ao sagrado.
Uma cidade dentro da cidade, o Copan abriga hoje em dia perto
de cinco mil moradores e um número muito maior de visitantes diários,
uma vida e espaços repletos de surpresas, várias delas similares as urbanas. É o caso do espaço Pivô, criado em 2012, iniciativa de jovens curadores dedicados à arte contemporânea. Embora a presença de artistas
produzindo em ateliês, somado aos programas variados e às exposições
de toda ordem que ali vão se sucedendo, seja um acontecimento por si só
notável, talvez a maior surpresa corra por conta do próprio espaço onde
o Pivô está instalado: uma faixa espacial de três mil e quinhentos metros
quadrados situada no intervalo entre o piso térreo e o primeiro andar dos
apartamentos, na extremidade norte do prédio. Uma sobra produzida
pelo desnível do terreno, perfeitamente incorporado pela rua/corredor do
térreo, mas que foi retificado no começo do plano destinado aos apartamentos para que não houvesse degraus de alturas abruptas separando os
blocos residenciais.
Ninguém nunca percebeu essa problemática solução espacial
oculta no ventre do prédio, esse “caixão perdido”, segundo o jargão arquitetônico, situação que corrobora os detratores do maior arquiteto brasileiro, implacáveis em apontar os desleixos relativos ao detalhamento de
suas obras. Essa ignorância do problema deve-se, sem dúvida, ao fato dele
haver ficado vinte anos desocupado, indiferente, supõe-se, aos interesses
do proprietário que pelo visto bem podia, e segue podendo, se dar a esse
luxo. O que se comprova pela tranquilidade com que o passou quase a
custo zero, uma espécie de empréstimo de longo termo em regime de
comodato, à gente Pivô, responsáveis pela criação desta que é uma galeria sem fins comerciais, centro de exposições, residência e pesquisa em
arte contemporânea. Os da Pivô não deverão sobreviver a esse prazo, a
história dessas instituições ensina sobre sua natureza efêmera, coerente
com a produção que encampa e defende, tampouco o dono do espaço, que
deverá legá-lo aos descendentes, o que, por sua vez, serve para ilustrar o
estatuto peculiarmente canalha do nosso sistema fundiário.
Lucas Simões, contudo, percebeu. Artista com sólida formação
e experiência em arquitetura, convidado para realizar uma exposição ali
em 2012, não apenas percebeu como fascinou-se pelos desníveis do piso
de uma significativa parte do espichado espaço expositivo da galeria,
uma espécie de corredor de largura irregular que se desenvolve contornando a laje inclinada do antigo auditório do cinema, hoje lugar de culto. A largura do corredor foi parcialmente disfarçada através de paredes
construídas para salas sem serventia na altura em que a Pivô ocupou o
espaço. E os pequenos lances espaçados de degraus serviam para retificar
o declive da laje, o mesmo deixado no nível da calçada.

vista do piso intermediário da instalação onde as paredes mediam de 120 cm de altura
- onde o corredor se estreita impossibilitando
a vista para o que existe além das paredes.
view of the intermediate level of the installation - where the walls were 120 cm high - a
point where the corridor gets narrow and it
blocks the view of what is beyond the walls

Leitor de Jorge Luis Borges e afeiçoado a labirintos -qual arquiteto digno não o é?-, Lucas Simões engendrou seu labirinto particular dentro do labirinto maior da metrópole, no interior de um prédio
símbolo da arquitetura moderna, justamente um prédio exemplar do
tipo de arquitetura que ambicionava ser um projeto de libertação do
homem pela via de espaço claros, legíveis, e que entre nós foi celebrada
por João Cabral de Melo Neto, em seu Fábula de um arquiteto. Escutemo-lo:
A arquitetura como construir portas.
de abrir; ou como construir o aberto;
construir, não como ilhar e prender,
nem construir como fechar secretos;
construir portas abertas, em portas;
casas exclusivamente portas e teto.
O arquiteto: o que abre para o homem
(tudo se sanearia desde casas abertas)
portas por onde, jamais portas contra;
por onde livres: ar luz razão certa.

planta da área da ntervenção
floorplan of the intervention area

espaço vazio encontrado
empty area found

entrada nível inferior
lower level entrance

Como explicou o próprio poeta, toda sua obra deveu muito
ao contato com a obra de Le Corbusier. No caso desse poema, nasceu
da sua apreensão, e aqui vale o duplo sentido, diante do Le Corbusier
tardio, o surpreendente autor da Capela de Ronchamp, obra na qual
o mestre franco suíço contrariava o credo de sua primeira fase, seu
propósito de elaborar uma arquitetura pautada na construção do aberto, construir, não como ilhar e prender. A própria enumeração dos cinco
pontos basilares de sua arquitetura (planta baixa sobre pilotis, planta
livre, fachada livre, janelas horizontais e terraço-jardim), com a recorrência da palavra livre, com a alusão à natureza através de horizonte e
jardim, reforça essa conclusão sem dubiedade. É como se Cabral houvesse se rendido a capacidade de Le Corbusier libertar o homem do
fantasma do labirinto, esta, até então, a epítome da arquitetura, tendo
Dédalo por pai. Dédalo é o pai mítico da arquitetura, Imhotep, o arquiteto das pirâmides, chanceler do faraó, um segundo pai, afinado
com a divindade, o faraó. Para a arquitetura moderna valem outros
dois: Vitruvio e Brunelleschi, mais afinados com as noções de firmitas,
utilitas, venustas (o primeiro) e com noção de projeto (o segundo). Mas
não importa essa genealogia. Para Lucas Simões, como bom habitante
de metrópoles, o labirinto é não só o primeiro momento da arquitetura mas, ao que tudo indica, seu destino final. Com o detalhe que já
chegamos a ele. E sua percepção de um espaço obscuro, enigmático,
um “caixão perdido” de grandes dimensões, mantido em segredo ao
longo desses anos, tudo isso no interior da arquitetura de Niemeyer,
pareceu-lhe um achado digno de ser explorado, a ponto de convertê-lo
na matéria prima de sua exposição e não as paredes das salas habitualmente destinadas a isso.

entrada
superior
upper level
entrance

planta
floor plan

secção da instalação com as diferentes alturas das paredes/pisos
section showing the three different floor levels of the installation

Caixão Perdido é um labirinto resultante da quebra de algumas
paredes, a restituição desse espaço de conexão, esse singular e imprevisto corredor, à sua condição original, sem rebuços. Nele o artista foi
dispondo uma sucessão de paredes organizadas, sua grelha labiríntica,
fraturada, com seus becos, culs de sac, as bifurcações paralisantes, desvãos
inúteis a barrar os passos automáticos, obrigando-os a se refazerem,
problematizarem a passagem, fazendo do simples deslocamento de um
ponto ao outro, que é a instância funcional dos corredores, um estado
de suspensão, um roçar dos sentidos numa perplexidade para alguns divertida, para outros aflitiva e claustrofóbica. O detalhe é que as paredes,
a maneira do que Niemeyer fez com a marquise do Ibirapuera, que se
mantém na horizontal enquanto o piso descai suavemente, mantinham
o mesmo nível do topo. Desse modo, qualquer um que o fosse atravessando, subindo ou descendo, olhando para frente e para trás, percebia o
labirinto desde cima, consciente que seu percurso seria um movimento
de emersão e submersão dentro dele.
Jorge Luis Borges provavelmente teria apreciado o labirinto de
Lucas, afinal, trata-se de uma realização soberba, e o mestre argentino
era um especialista neste tema infinito, dele deixando-nos páginas fundamentais. Entre elas esplende a descrição preliminar, já repleta de reverberações surpreendentes, do protagonista de O jardim de veredas que se
bifurcam, sobre o labirinto perdido cuja construção seu bisavô Ts’ ui Pen,
havia entregado seus 13 últimos anos de vida até ser assassinado:
imaginei-o violado e perfeito no cume secreto de uma montanha, imaginei-o
apagado por arrozais ou debaixo da água, imaginei-o infinito, não somente
de quiosques oitavados e de sendas que voltam, mas sim de rios e província e
reinos... Pensei num labirinto de labirintos, num sinuoso labirinto crescente
que abarcasse o passado e o futuro e que envolvesse, de algum modo, os astros.
Para o que interessa aqui, a modalidade de experiência proporcionada pelo labirinto do nosso artista, destaque-se o trecho um labirinto
que abarcasse o passado e o futuro. A cidade, a arquitetura, a arquitetura
da cidade, como enunciou Aldo Rossi, é, em todas essas possibilidades,
uma construção estratificada, uma pletora de extração histórica. Vivemos
onde outros viveram e viverão. E nós mesmos passamos pelos mesmo
lugares a cada vez modificados, nunca os mesmos, nem mesmo quando
atravessamos os corredores das nossas casas, esses espaços conectivos
que utilizamos como palcos de ritos e não como um lugares em que exercitamos a placidez e o repouso. A vida presente desenrola-se como o desenho de um labirinto, uma rede de decisões tomadas sobre camadas de
decisões alheias, dos que compartilham o nosso presente, como também
dos fantasmas cujos passos ainda seguem entre nós –poderia a arquitetura ter a presunção de abolir os fantasmas?-, e que influirão aqueles que
ainda virão. E neste momento seria oportuno mencionar a suspeita dos
físicos e matemáticos sobre a evidência de mundo paralelos, mundos que
estão para nós, como nós estamos para nossas sombras.

vista da entrada inferior da instalação - onde
as paredes mediam de 190 cm de altura.
view of the lower entrance of the installation where the walls were 190 cm high.

ENCLOSED DIMENSION
2012
text by Agnaldo Farias
“Caixão Perdido” was a
Site specific that happened at
Pivô - Copan Building
(Oscar Niemeyer, 1953)
during sept - nov 2012

São Paulo, like any metropolis, has ground that is alive, unstable and active. Although it has one of the highest volumes of concrete per capita on the planet, the amalgam of concrete, iron, brick
and asphalt is continuously shattered and rebuilt in heterogeneous
patches. If this were not enough, this hard and pulsating mass advances through the land in fragmented portions, it articulates itself
over useless and unoccupied areas, empty lots and developed areas,
some ostensibly, others inadvertently. The most common are empty
lots, the great empty spaces produced by real estate speculation, today
frequently invaded by destitute groups of urban population, organized
against the cynicism of this form of accumulation of capital, and the
small lots, walled pauses, nurseries for brush and rats, forgotten between the rows of low, middle and upper class homes, and between the
mansions of the neighborhoods symptomatically entitled as affluent.
With regard to the discontinuity that is so characteristic of
São Paulo, which is common to all great cities, the most fascinating of
the so-called “vacant” areas are the abandoned homes and buildings.
Especially those in the center of the city, humble or imposing vestiges
of previous lives; zombies and decayed corpses among the living. Walking through the central streets – for this purpose there is no better
way –, one notices the temporal extracts that compose the body of the
city, the gaps in all things contrary to the buildings that swallow and
regurgitate people; the dilapidated homes and buildings, without any
sign of life or nearly so, silent, no lights, hazy glass windows, exhaling
the cold and heavy breath of the trapped and stagnant air. Sometimes
one notes the existence of clandestine lives inhabiting them, noisy,
with great misery, pain and police action in the initial stages of its
decline, discrete near its end. One day we see that these ruins are no
longer there, and this happens only because something new and shiny
has appeared in its place. Demolitions today are extremely quick processes.
In a rhythm caused by the differences in the spaces that compose the center of the metropolis, the way they reveal the passage of
time, the varied speeds with which they journey in the direction of
death and resurrection, death and rebirth, the Copan building, masterpiece of Oscar Niemeyer, endures. Built between 1952 and 1961, the
imposing S-shaped sliver, with its 1160 apartments distributed into
6 blocks, constructed atop short columns, imposes movement of the
eyes of those who gaze upon it, making glide along the horizontal
white lines of the brise-soleil that protects the facade from the afternoon sun. Movement up high, movement down low, at the base of the
building open to the city, a sinuous corridor with irregular borders, a
service road that ends at a gentle ramp, resulting from the sloping of

the plot where the building was positioned, punctuated by various stores,
cafés and restaurants and where at one time the great Cine Copan once
operated, with its steep seating like an arena, today home to an evangelical church. The worship of a dream gave way to the worship of the sacred.
A city within the city, the Copan currently houses nearly five
thousand residents and an even greater number of visitors each day, a life
and spaces full of surprises, many of them similar to their urban counterparts. Such is the case of the Pivô Institute, created in 2012 by the
initiative of young curators dedicated to contemporary art. Although the
presence of artists producing in studios, added with the various programs
and expositions of all kinds which have been held there, is a notable
occurrence in and of itself, perhaps the greatest surprise comes from the
space where the Pivô itself is installed: a spacious strip of three thousand,
five hundred square meters located in the gap between the ground floor
and the first floor of apartments at the north end of the building. A shadow produced by the uneven plot, perfectly incorporated by the street/
corridor on the ground floor, but was corrected at the beginning of the
plan for the apartments so that there would be no steps with abrupt
heights separating the residential blocks.
No one ever notices this problematic spatial solution hidden
at the heart of the building, this “hollow chamber”, according to the architecture jargon, a situation that corroborates the critics of the greatest Brazilian architect, unstoppable in pointing out any carelessness in
the detail of this works. This ignorance of the problem is due, without
a doubt, to the fact that it was left vacant for twenty years, supposedly
indifferent to the interests of the owner, considering it was and continues
to be well within his right to maintain such luxury. This is confirmed
by the ease through which it was provided, at nearly no cost, under a
type of long-term loan for use, to the Pivô people, who are responsible
for its creation as cultural center for non-commercial purposes, a center
for expositions, residence and research of contemporary art. Neither the
individuals of Pivô are likely to outlive this term, the history of these
types of institutions teaches us about their ephemeral nature, coherent
with the production that seizes and defends, nor the owner of the space,
who will likely bequeath it to his descendants which, for its part, serves to
illustrate the peculiarly shameful workings of our tenure system.
Lucas Simões, however, did notice. An artist with solid education and experience in architecture, invited to host an exposition there
in 2012, not only noticed but was fascinated by the difference in levels
of the floor of a significant part of the extended exposition space of the
gallery, a type of corridor with irregular width that develops by contouring the inclined roof of the old cinema auditorium that currently hosts
religious services. The width of the corridor was partially masked through
walls built for rooms without specific purpose in the area where Pivô
occupied the space. And the small spaced-out set of steps served to rectify
the descending slope of the auditorium roof, the same found at sidewalk
level.

A reader of Jorge Luis Borges and keen on labyrinths – and what
dignified architect isn’t? –, Lucas Simões engendered his particular labyrinth within the greater labyrinth of the metropolis, inside a building that
is a symbol of modern architecture, precisely a building that is an example of the type of architecture whose ambition was to be a project which
freed mankind through clear and legible spaces, and which among us was
celebrated by João Cabral de Melo Neto in his Fábula de um arquiteto, as
follows:
Architecture as in how to build doors.
that open; or how to build open spaces;
build, not isolate or imprison,
or build as in how to hide secrets;
building open doors, in doors;
homes that are exclusively doors and a roof.
The architect: who opens for man
(everything would be solved by open homes)
doors where, doors are never found;
where freely circulate: air light reason certainty.
As explained by the poet, all of his work owed much to the contact with the work of Le Corbusier. In the case of this poem, it was born
from his apprehension, taking on a double meaning here, compared with
the late Le Corbusier, the surprising author of the Ronchamp Chapel, a
work in which the French-Swiss master went against the credo of his first
phase, his goal of elaborating architecture based on open construction,
build, not isolate or imprison. The very listing of the five basic points of
his architecture (ground floor over columns, open floor plan, open facade,
horizontal windows and garden terrace), with the recurrence of the word
open, with the allusion to nature through the horizon and garden, reinforces this conclusion of dubiousness. It is as though Cabral had surrendered to the ability of Le Corbusier to free man from the phantom of the
labyrinth, which was, up to that time, the epitome of architecture, with
Daedalus as its father. Daedalus is the mythical father of architecture, the
architect of the pyramids, the chancellor of the pharaoh, a second father,
akin to the divinity of the pharaoh. Two others are also notable to modern
architecture: Vitruvio and Brunelleschi, the former more in tune with the
notions of firmitas, utilitas, venustas and the latter with the notion of
design. But this genealogy is not relevant. To Lucas Simões, as a faithful
inhabitant of the metropolis, the labyrinth is not only the first moment
of architecture but, according to all indications, its final destination. With
the detail we have already outlined about it. And his perception of an
obscure, enigmatic space, a “hollow chamber” of great proportions, kept
in secret throughout these years, all of this inside the architecture of Niemeyer, it seemed to him a worthy find to be explored, to the point of
converting it into the masterpiece of his exposition, rather than the walls
of rooms usually intended for such purposes.

Caixão Perdido (Hollow Chamber) is a labyrinth resulting from
the breaking of a few walls, the return of this connection space, this singular and unexpected corridor, to its original conditions, without refinement. In it the artist used a succession of organized walls, its labyrinth
grid, fractured, with its alleys, cul-de-sacs, the paralyzing crossroads, useless nooks which prevent automatic steps, obligating them to be retaken,
hindering passage, making simple movement from place to place, which
is the functional role of corridors, a state of suspension, a grinding of the
senses into a perplexity that is enjoyable to some and afflictive and claustrophobic for others. The detail is that the walls, in the manner in which
Niemeyer made the marquee of the Ibirapuera, which is kept horizontal
while the floor gently slopes down, maintained the same level at the top.
Thus anyone going through it, whether going up or down, looking forward
or backward, would perceive the labyrinth from the top, conscious that
their path would be a movement of emersion and submersion within it.
Jorge Luis Borges would have likely appreciated the labyrinth of
Lucas, after all, it is a grandiose undertaking, and the Argentine master
was a specialist in this theme of the infinite, leaving us with fundamental
pages on the topic. Splendid among them is the preliminary description,
already full of surprising reverberations, by the protagonist of The garden
of forking paths, regarding the lost labyrinth to whose construction his
great grandfather Ts’ ui Pen had given his last 13 years of life until being
assassinated:
I imagined it inviolate and perfect at the secret crest of a mountain;
I imagined it erased by rice fields or beneath the water; I imagined it infinite,
no longer composed of octagonal kiosks and returning paths, but of rivers and
provinces and kingdoms . . . I thought of a labyrinth of labyrinths, of one sinuous spreading labyrinth that would encompass the past and the future and
in some way involve the stars.
What is interesting here, the type of experience provided by the
labyrinth of our artist, is the excerpt of a labyrinth that would encompass
the past and the future. The city and architecture, the architecture of
the city, as told by Aldo Rossi, is, in all of these possibilities, a stratified
construction, a plethora of historic extraction. We live where others have
lived and will live. And even we pass through the same places which are
constantly modified, never the same, not even when we cross the hallways
of our houses, these connecting spaces we use as the stages of rites and
not as places where we exercise placidity and rest. Life today unfolds like
the design of a labyrinth, a network of decisions made over layers of decisions by others, by those who share our present, as well as by the ghosts
whose steps still remain among us – could architecture presume to abolish ghosts? –, and which will influence those who are to come. And at this
moment it would be proper to mention the suspicion of physicists and
mathematicians regarding the evidence of parallel worlds, worlds which
are to us, as we are to the shadows.

Desretrato {réquiem}, 2010
30 x 40 cm
10 fotografias cortadas e sobrepostas entre
chapas de acrílico
Unportrait {réquiem}, 2010
30 x 40 cm
10 cut-out photographs and acrylic sheets
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Lucas Simões é um artista independente brasileiro baseado
em São Paulo, que já atuou também em arquitetura e design. Sua experiência como arquiteto resignificou seu fazer artístico e abriu novos caminhos de pesquisa. Em arquitetura, diz, o desenho é mais do
que um traço no papel, é uma intenção de que algo concreto se realize
através de um processo de construção. Esta perspectiva influenciou sua
aproximação do processo de desenho ao processo construtivo de seu
trabalho com colagens e esculturas.
Com grande criatividade, Simões usa materiais como mapas,
livros e fotografias que ele então dobra, corta e desconstrói em novas formas. Em meu trabalho, explica, Este processo de aproximação do
suporte como matéria é feito através de experiências, como queimar, cortar,
distorcer, borrar, diluir, que em extremo, podem destruir o objeto.

Para a série chamada Desretratos (2010), foram convidados
amigos a contar-lhe um segredo enquanto ele capturava as expressões
em seus rostos na hora de revelá-lo. Cada sessão de foto produziu entre
200 e 300 imagens, dentre as quais Simões escolheu alguns retratos
para recortar e sobrepor. A cada pessoa fotografada foi perguntado
se este segredo teria uma cor, cor que depois Simões usaria no trabalho. Dependendo de sua interpretação do momento, o artista realizou diferentes formatos de corte para cada sujeito. Desenvolvendo
primeiramente um croquis em papel, Simões usa depois um software
de arquitetura (AutoCAD) para alcançar maior precisão e planejamento das camadas de cada obra. O resultado se assemelha a um mapa
topográfico, com as camadas de cada fotografia recortada parecendo
curvas de nível. Seguindo um desenho digital preciso, recorta então as
fotografias a mão com um bisturi.
Com esta e outras series similares de retratos, a obra concluída desconstrói o rosto da pessoa em segmentos recortados, como
se ela fosse vista em uma sala de espelhos. A imagem, antes plana, se
torna um objeto com profundidade labiríntica através deste processo de estratificação. Para além de explorar as múltiplas camadas do
ser humano, a série Desretratos comenta também sobre a necessidade
legal de carregar uma identificação no Brasil. Como Simões aponta,
a foto standard 3x4 cm não diz nada sobre nós como indivíduos. Os
Desretratos, medindo 30x40 cm, são de fato ampliações do formato
padrão, mas o artista, através das camadas, quer destacar que, como
indivíduos com experiências diferentes, cada um de nós carrega uma
história única composta por inumeráveis facetas diferentes.
Em outra série chamada Quase-cinema (2010), Simões explora o conceito de fotograma. Escolhendo a fotografia corriqueira
como ponto de partida, produz múltiplas copias da mesma alterando
ligeiramente cada uma: movendo a imagem alguns milímetros dentro
de cada fotograma, recria a ilusão de tempo e movimento quando as

acima / above
Desretrato {tonight, tonight}, 2010
10 fotografias cortadas e sobrepostas
entre chapas de acrílico
30 x 40 cm
Unportrait {tonight, tonight}, 2010
10 cut-out photographs and acrylic sheets
30 x 40 cm
à esquerda / on the left
processo de recorte dos retratos para o
Desretrato {réquiem}
cut-out process on the portraits for the
Unportrait {réquiem}
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verdade é uma colagem contínua no 12
(quase-cinema), 2013
fotografias costuradas em madeira e tecido
160 x 8 x 6 cm
Truth is a continuos collage no 12
(quasi-cinema) , 2013
sewed photographs on fabric and wood
160 x 8 x 6 cm

peças estão dispostas em sequência. As fotos são enroladas e costuradas juntas ao longo das arestas horizontais, de forma que apenas uma
porção de cada uma seja visível.
São então fixadas a um suporte de madeira formado uma
onda de fotogramas que cria a sensação de movimento. Desta forma,
as peças interpretam o cinema em maneira física, talvez com o intuito
de lhe dar uma certa materialidade. A intenção de Simões, em suas
variadas experiências construtivas e seus trabalhos de sobreposição e
distorção, é intervir no sentido original de um objeto ou uma imagem
e criar uma nova representação que oscila entre beleza e estranheza,
movimento e profundidade. existe uma certa perversão nisto, em modificar o significado. Ele diz O estranho me fascina, e fazer isto se tornar belo
é ainda mais interessante.

Lucas Simões is an independent Brazilian artist working in
São Paulo, with a background in architecture and design. His experiences of training as an architect redefined his perception of art and
opened new paths of discovery. In architecture, he says, ‘a drawing is
more than a drawing: it is the intent that something concrete will materialize through the construction process’. This outlook has influenced
his drawing process and his constructive approach to his work with
collage and sculpture.
With great inventiveness Simões uses source materials such
as maps, books and photographs, which he then folds, cuts and deconstructs into new forms. ‘In my work’, he explains, ‘the materiality of the
supporting medium is important. The process of making the support a part
of the work is achieved through the experiences it is subjected
to, such as burning, cutting, distorting or diluting, which, at its most extreme, can destroy the subject’.
In a series of works called Unportraits (2010), he invited
friends to tell him a secret and captured the expressions on their faces
as they revealed it. Each photo session generated between 200 and
300 shots, of which he chose ten different portraits to cut and overlap.
The subjects were asked to choose a colour associated with the secret,
which Simões then used in the work. Depending on his interpretation
of the moment, he created different types and shapes of cut for each
subject. Developing each design on paper, he uses design software for
architects (AutoCAD) to achieve greater precision and plan the layering of a piece. The result is like a topographic map, with the layers of
each cut photograph resembling curved contours. Using the precise
computer drawings, he then cuts the photographs by hand with an
X-Acto knife.

acima / above:
Ficção II (quase-cinema), 2013
fotografias costuradas em madeira e tecido
225 x 12 x 7 cm
Fiction II (quasi-cinema), 2013
sewed photographs on fabric and wood
225 x 12 x 7 cm
á direita / to the right:
2010Desretrato {Sinnerman}, 2011
10 fotografias cortadas e sobrepostas
entre chapas de acrílico
30 x 40 cm
Unportrait {Sinnerman}, 2011
10 cut-out photographs and acrylic sheets
30 x 40 cm

With this and other similar portrait series, the finished piece
deconstructs the person’s face into shredded segments as if viewed in a
hall of mirrors. The once flat images become objects with labyrinthine
depth through the process of layering. As well as exploring man’s multiple layers, the Unportraits series comments on the legal requirement
in Brazil to carry photo ID. As Simões points out, the standard 3 x 4
cm (1 ½ x 1 5/s in.) photograph ‘tells the least about us as individuals’.
The Unportraits, at 30 x 40 cm (11 ¾ x 15 ¾ in.), were enlarged in
proportion with the standard format, but through the layers the artist
points to the fact that, as individuals with diverse experiences, each of
us is a unique story composed of innumerable different facets.
In another series of works called Quasi-cinema (2010), Simões
explores the idea of film frames. Choosing an ordinary photograph as
his subject, he produces multiple copies of the image but alters each
slightly: by moving the image a few millimeters within each frame, he
creates an illusion of time and motion when the pieces are arranged
in sequence. The photographs are rolled and woven together along the
horizontal edges so that just a portion of each image is visible. They
are then fixed to a support of wood to form a wave of frames and create
the sensation of movement. In this way the pieces interpret cinema in
a physical way, perhaps in an attempt to give some materiality to it.
In all Simões’s many constructive experiments and heavily
layered, distorted works, his intention is to intervene in the original
meaning of an object or image and create a new representation that
oscillates between beauty and strangeness, movement and depth.
‘There is a kind of perversion in it, to take the meaning out of place,’ he
says. ‘Strangeness is something that fascinates me, and to make it beautiful
is even better’.

