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O carioca Bruno Miguel
vem trabalhando desde
2012 na exposição “Tu-

doposso naquilo queme forta-
lece”, que abre dia 10 de de-
zembro na Luciana Caravello
Arte Contemporânea. Com a
mostra, ele diz que inicia uma
transição de gênero na sua
pintura, “desapegando-se da
paisagem como tema central”
e passando a utilizar principal-
mente a natureza morta para
focar em questões que lhe são
mais interessantes agora, co-
mo relações entre alta e baixa
culturas, entre o sofisticado e o kitsch.
— Uma série em especial que vou apresentar

nessa exposição se chama “Ahistória é contada pe-
los vencedores” — diz ele. — Traz pratos da Com-
panhia das Índias, com até 200 anos, comprados
em leilões e antiquários, colocados em caixas de
parede com frases literárias ou slogans e pinturas
de “propagandas” de empresas globais contem-
porâneas sobre os pratos daquela que foi provavel-
mente a primeira empresa global.
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“Monument”.
Novos processos

O tempo por vir

C omeço esse texto recor-
dando—comas diferen-
ças que a memória pro-

picia— algumas linhas já escri-
tas pormimmesma sobre o tra-
balho deMarcos Chaves: Pode-
mos afirmar que a bússola de
sua obra é o desvio. Através da
apropriação ou da intervenção,
Chaves desloca significados
correntes, banais, gerando a
aparição de sentidos antes
inauditos. Trata-se do olhar
agudo que se descola do habi-
tual, reflete e produz o novo na
linguagem, tendo como motor
um misto contundente de hu-
mor e ironia. A escolha por es-
tes recursos não é casual, e sim
consistente, pois os mesmos
são portadores de um alto grau
de potência desviante: o humor
e a ironia são dispositivos que
acertam o alvo pelo caminho
menos óbvio.
Todos estes aspectos do tra-

balho de Chaves estão presen-
tes na mostra “I only have eyes
for you”, em cartaz na Funda-
ção Eva Klabin, curada por
Marcio Doctors. A exposição
integra o “Projeto Respiração”,
que desde 2004 convida artis-
tas para intervirem na casa on-
de morou EK (1903-1991),
mantida até hoje com o mobi-
liário e parte de sua coleção
que conta com 50 anos de his-
tória da arte.
Logo no hall de entrada, uma

primeira obra de Chaves surge
camuflada. É preciso atenção
para notar os tapetes feitos a
partir de réplicas de detalhes de
tecidos da coleção, pois a pri-
meira impressão que temos é

que eles poderiam ter estado ali
desde sempre. “Zoom” vai até o
detalhe mais imperceptível e
retira dali um simulacro de car-
ne, lente de aumento que revela
sulcos, camadas escondidas, ci-
catrizes, cortes sobre uma pele
vermelha. Algo de humano, vi-
vo, infiltra-se na casa/museu.
Instaurar índices de vida, es-

pessura, dar a ver hemorragia
do tempo que corre em um lo-
cal marcado pela cristalização
da memória de alguém que se
foi é o cerne de “I only have
eyes for you”. Exemplo disso
encontra-se no contundente e
belo “Cinema lavado”, onde
Chaves projeta imagens de
paisagens naturais do Rio, so-
bre a Sala Renascença da casa.
Ou seja, uma iconografia tropi-
cal, barroca e imprevisível mo-
difica o ambiente cristalizado,
de cunho europeu, da FEK. As-
sim, o tempo por vir passa a
agir onde somente o passado
dava as cartas.

CÚMPLICE SECRETA
O humor rascante, típico da
produção do artista, comparece
na obra sonora “Cartoon
soundtrack”. Emmeio auma sa-
la de jantar original, que na sua
vontade de “perfeição” causa
agonia, escutamos sons de co-
pos quebrando, líquidos sendo
derramados. E, sutilmente, por
debaixo de uma cortina ao re-
dor damesa, vê-se as pontas de
um par de sapatos que foi de
Eva Klabin, como se ela estives-
se escondida ali, a escutar a de-
sordemfeitaporumintruso. Es-
pécie de cúmplice secreta de
uma reversão da “casa exem-
plar”, sintoma de uma morte
dentrodavida, pois esta sempre
comporta a desordem.
Chegamos ao quarto de dor-

mir, todo apagado, e vemos so-
mente um foco de luz nos olhos
de umhomempintado por Tin-
toretto. Temos a cama, o olhar
que nos escrutina, e o som, em

volume baixo, correto, aquele
do voyeur que não busca cha-
mar atenção, da balada “I only
have eyes for you”. O agencia-
mento é múltiplo aqui. Imagi-
namos Eva em sua cama como
foco do olhar, bemcomo somos
nós completamente capturados
por este. Envolvendo tudo, exis-
te amirada curiosadianteda fa-
ce privada de EK. Olhamos e
somos olhados, e vemos a nós
mesmos no mesmo lance. En-
contra-se instaurado um regis-
tro pop em meio ao que há de
mais clássico, fazendo com que
os dois rimem no lugar de bri-
garem.Mais ainda, amostra co-
mo um todo tem a coragem de
imprimir uma voltagem vital
em um espaço solene, e o faz

comamão certa— tendo como
diapasão a delicadeza. Criar tal
dispositivo é a grandeza da pro-
posição de Chaves. Vitalizar,
lançar mares e águas — vida —
emmeio a um território fantas-
mático, marcado pela preserva-
ção domesmo, são desejos que
parecem mover “I have only
eyes for you” — título em si
mesmo sedutor.
Exposição que reúne o me-

lhor do humor agudo, peculiar
ao artista, aliado à dose ímpar
de humanidade e sutileza que
enriquece a obra como um to-
do. Formando assim um par
quenos tocapor inteiro, corpoe
mente ativados enquanto toca
ArtGarfunkel. Rimosbaixo com
lágrimas no rosto. l
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"Cinema lavado". Chaves projeta imagens de paisagens naturais do Rio, sobre a Sala Renascença da casa, modificando o ambiente cristalizado da Fundação

O humor e a ironia acertam o alvo pelo caminho menos óbvio na mostra ‘I only
have eyes for you’ que o artista Marcos Chaves assina na Fundação Eva Klabin

Tapete. Trabalho feito a partir de réplicas de detalhes de tecidos da coleção

“I only have eyes for you”

Fundação Eva Klabin
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Amanhã
lO artista Ivan Grilo abre às 19h,
na galeria Luciana Caravello
(2523-4696), a exposição
“Sentimo-nos cegos”, com
curadoria de Bernardo Mosqueira.

Quinta, dia 24
lA galeria Coleção de Arte
(2551-0641) abre a mostra
“Guilherme Dable — Pinturas”, com
telas produzidas ao longo deste
ano pelo artista gaúcho.
lAbre, no CCBB (3808-2020), a
mostra “Vira viral”, tratando da
cultura do compartilhamento de
conteúdo, dos tempos pré-digitais

até as novas e futuras tecnologias.
lO Museu de Arte do Rio — MAR
(3031-2741) promove conversa às
14h com o curador e crítico de arte
colombiano Inti Guerrero. Entrada
franca, com senha a partir das 13h.
lCuradora do evento
“Transperformance”, Lilian Amaral
conversa com o público no MAC
(2620-2400), às 13h, com
participação de Luiz Guilherme
Vergara e Clarisse Tarran e
experimento do artista Michel
Groisman.

Sexta, dia 25
lA H.A.P. Galeria (3874-2830)

abre, às 17h, a mostra “Frida
Baranek — Gravuras e esculturas”,
com 18 obras da artista brasileira
residente em Londres. A exposição
ficará em cartaz paralelamente à
grande individual de Frida que
abre dia 29 no MAM.
lA Casa Daros (2138.0850) abre,
das 17h às 19h, a exposição
“Rosângela Rennó — Projeto
Educandaros: 1738-2013”, em que
a artista mostra o resultado de
sua residência de pesquisa
iniciada em meados de 2007.

Domingo, dia 27
lTatiana Grinberg inaugura às 12h,

no Museu do Açude (3433-4990),
“des-ligamento/detachment”.
Situada no platô dos jardins, a
instalação, com grama, terra
adubada, feltro reciclado e fio de
nylon, é resultado de seis meses
de cultivo pela artista.
lBerna Reale é a convidada do
projeto Conversa de Galeria, às
14h, no MAR.
l No última dia de sua exposição
“Meu bem”, no Paço Imperial
(2215-2622), Beatriz Milhazes
lança o catálogo da mostra e
participa de um bate-papo com
Lauro Cavalcanti, diretor da
instituição, ambos às 18h.
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As pinturas cegas de Tomie
No início dos anos 1960, Tomie Ohtake vedava os
olhos para pintar como se buscasse ajustar seu
olhar ao ponto cego e, a partir dele, experimentar
um novo jeito de trabalhar. Cerca de 40 dessas
obras, realizadas de 1959 a 1962, estarão na mostra
“Tomie Ohtake— Pinturas cegas”, que chega ao
MAR em 19 de novembro, dois dias antes do
aniversário de 100 anos da artista. A mostra tem
curadoria de Paulo Herkenhoff e já passou pelo
Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, e pela
Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre.

Luiz Pizarro no MAM
O programa educativo do MAM Rio passa a ser
comandado por Luiz Pizarro, um dos nomes da
chamada Geração 80, com uma trajetória
reconhecida como artista e na arte-educação.
Pizarro irá implantar uma nova abordagem para
as atividades no museu, relacionadas às
exposições em cartaz. Aos domingos, por
exemplo, será realizado o programa “Eu, você e o
MAM”, voltado para as famílias, com visitas às
exposições e desenvolvimento de atividades
participativas, incluindo programações especiais,
com performances e eventos multiartísticos.
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“
Bete Esteves é uma
artista que cria dispositivos
poéticos que unem
aparatos mecânicos,

tecnológicos e científicos em ‘máquinas
escultóricas’ que nos fazem pensar, de
forma lúdica, na existência das coisas.”

FranzManatta
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