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Esta pesquisa investiga questões referentes a arquivos e 
à memória na arte contemporânea, através da produção 
do artista brasileiro Claudio Goulart (Porto Alegre, 1954 – 
Amsterdã, 2005). O artista, que desenvolveu sua carreira 
em Amsterdã, na Holanda, desde a segunda metade dos 
anos 1970, e participou de exposições e de projetos em vá-
rios países, é pouco conhecido no cenário artístico brasi-
leiro, mesmo possuindo uma significativa e interessante 
produção, com projeção internacional. A obra de Goulart 
nunca recebeu um estudo aprofundado, tendo se optado 
como principal fonte de pesquisa, o arquivo que o próprio 
artista reuniu em vida, bem como os acervos de institui-
ções que possuem documentos sobre suas produções. A 
presente investigação problematiza a omissão sobre sua 
atuação pela memória brasileira e sobre as causas dessa 
ausência entre as linhas escritas sobre a arte desse país, 
em especial, do Rio Grande do Sul.

PALAVRAS-CHAVE: Claudio Goulart; Arte contemporânea; 
Acervo de arte; Arquivo; Memória. 

RESUMO





ABSTRACT

This research investigates issues related to archives and 
memory in contemporary art, through the production of 
Brazilian artist Claudio Goulart (Porto Alegre, 1954 - Am-
sterdam, 2005). The artist, who developed his career in 
Amsterdam, the Netherlands, since the second half of the 
1970s, and participated in exhibitions and projects in sev-
eral countries, is little known in the Brazilian art scene, 
even having a significant and interesting production, 
with international projection. Goulart’s work has never 
received an in-depth study, having chosen as the main 
source of research the archive that himself gathered in 
life, as well as the collections of art institutions that pos-
sess documentation about his production. The present 
investigation problematizes the omission on his achieve-
ments about Brazilian memory and pursues the causes of 
this absence of writing production between art critics and 
scholars in artistic Brazilian field, in particular, State of 
Rio Grande do Sul.

KEYWORDS: Claudio Goulart; Contemporary art; Art col-
lection; Archive; Memory.
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A presente dissertação de mestrado teve início no 
interior de um acervo artístico que despertou, não ape-
nas meu apreço pelo principal tema desta pesquisa, mas, 
igualmente, pela arte contemporânea. Ela parte de meu 
interesse e de minhas inquietações a partir do contato 
com a produção de um artista brasileiro tão pouco co-
nhecido no Brasil, apesar de sua projeção internacional. 
Artista este que abordou, através de suas obras, diferen-
tes temas, em uma pluralidade de técnicas e de suportes, 
mantendo-as sempre ligadas, de uma forma ou de outra, 
a questões de memória.

Desde 2015, sou responsável pela organização, pela 
catalogação e pela pesquisa das obras do artista Claudio 
Goulart (Porto Alegre, 1954 – Amsterdã, 2005) no acervo 
artístico da Fundação Vera Chaves Barcellos (FVCB) – ins-
tituição privada e sem fins lucrativos, criada em 2004 pela 
artista Vera Chaves Barcellos. Esta fundação abriga signi-
ficativas coleções de arte contemporânea e tem sua sede 
em Viamão e em Porto Alegre. Em 2015, a instituição re-
cebeu a doação da quase totalidade das obras de Claudio 
Goulart, anteriormente sob a guarda da Fundação Art Zone, 
criada pelo artista ainda em vida, com sede em Amsterdã.1 

1  Mais informações sobre a Fundação Art Zone em: ART ZONE 
FOUNDATION. About. Disponível em: <http://www.artzone.nl/pages/
aboutartzone.html>. Acesso em: 30 ago. 2018.
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O recebimento e a organização desse material, ini-
cialmente parte do projeto Revelando Acervos, contem-
plado pelo edital Rumos Itaú Cultural (2013-2014), pros-
segue atualmente pela FVCB. O projeto conta, ainda, com 
uma publicação sobre a obra do artista, lançada em 2017, 
com o título: Claudio Goulart: some pieces of mylself.2 Logo 
em meus primeiros contatos com os trabalhos do artis-
ta, em pesquisas iniciais sobre sua trajetória, deparei-me 
com uma significativa produção contemporânea de um 
artista que evidenciou um grande apreço pelo processo 
do arquivar. 

Armazenando cuidadosos registros, entre escritos, 
fotografias, objetos e documentos, Goulart reuniu um ar-
quivo pessoal sobre a própria produção. Entre os temas 
mais visíveis em seus trabalhos encontram-se a história, 
a memória e a identidade, que eclodem em distintas ca-
madas de formas e de conceitos presentes em seus traba-
lhos e nesse acervo documental e artístico. 

Claudio Goulart, artista brasileiro, nascido em Porto 
Alegre em 1954, partiu para a Europa na década de 1970, 
mais especificamente, em 1976. O então jovem artista 
gaúcho, na época com 22 anos de idade, estabeleceu-se na 
Holanda. Em um primeiro momento, o estudante de ar-
quitetura da Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS) 
e de artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) mirava a Espanha para aperfeiçoar seus estudos, 
mas uma estadia em Amsterdã, onde já vivia o artista e 
amigo Flavio Pons (Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, Bra-
sil, 1947), o fez mudar de trajeto. Lá fixou residência até 
seu falecimento, em 2005, em decorrência da aids. Duran-
te os quase 30 anos nos quais viveu em Amsterdã, Goulart 

2  CARVALHO, Ana Maria Albani de; BARCELLOS, Vera Chaves; 
ROSA, Fernanda Soares da. Claudio Goulart: some pieces of myself. Por-
to Alegre: Fundação Vera Chaves Barcellos, 2017.
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participou de exposições e de projetos artísticos em paí-
ses como Portugal, Espanha, Alemanha, Suíça, Inglaterra, 
Cuba, México, Japão, entre outros. Voltou ao Brasil apenas 
ao final da década de 1970, temporariamente, para reali-
zar alguns projetos e para visitar a família.

Na FVCB, atuando como historiadora no acervo ar-
tístico da instituição, entre tantos nomes pertencentes às 
coleções, estabeleci então contato com os trabalhos desse 
artista brasileiro, tão ativo no cenário internacional du-
rante toda sua trajetória, ao ter ele participado de vários 
projetos. Goulart possui seu nome e seus trabalhos regis-
tado em páginas de catálogos de exposições e em convi-
tes de eventos de vários países, nunca antes constante em 
minhas pesquisas anteriores, em leituras ou em aulas de 
História da Arte até o momento.

Durante a catalogação e a organização do arquivo de 
Goulart, entre livros de artista, arte postal, vídeos, foto-
grafias, registros de performance, instalações, videoper-
formance, videoinstalações, entre outras linguagens, téc-
nicas e suportes, a forte relação de Goulart com o vídeo 
mostra-se constantemente presente. Goulart participou 
de projetos envolvendo audiovisual ainda no Brasil, como 
sua participação no Espaço B, núcleo idealizado e criado 
em 1976, por Walter Zanini, a fim de apoiar e incentivar o 
uso do vídeo nas artes visuais, do Museu de Arte Contem-
porânea da Universidade de São Paulo (MAC USP).

Claudio Goulart passa a desenvolver e a explorar o 
vídeo em seus trabalhos na Holanda a partir da década de 
1980. Produzindo em parceria com um estúdio holandês, 
Goulart incorporou o vídeo em seus trabalhos combinados 
a performances e a instalações. Na década de 1990, jun-
tamente com os artistas David Garcia e Raul Marroquin, 
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desenvolveu o projeto Kanaal Zero, que exibiu vídeos de 
artistas em um canal de televisão a cabo de Amsterdã. Bus-
cando Goulart entre obras de referência sobre a videoarte 
no Brasil, como o livro Made in Brasil: três décadas do ví-
deo brasileiro3, organizado por Arlindo Machado, percebi 
que o artista não é lembrado. Goulart é citado, juntamente 
com Pons, apenas em algumas linhas em uma das páginas 
finais do livro organizado por Cristina Freire,4 na sessão 
onde a autora elenca as mostras de vídeo e os artistas que 
expuseram nos anos em que estava ativado o Espaço B no 
MAC USP devido as suas participações no local.5 O mesmo 
destaque é dado em outro livro da pesquisadora, Poéticas 
do processo,6 onde Freire insere a citação da participação 
de Goulart e Pons veiculada aos projetos do período no 
MAC USP.

Em uma busca bibliográfica sobre Goulart, encontrei 
apenas breves citações sobre trabalhos específicos do ar-
tista, como uma intervenção feita pelas ruas de Porto Ale-
gre, lembrada em um texto do artista Hélio Fervenza7, e 
ainda notas sobre a participação de Goulart em uma mos-
tra no Espaço N.O. e sobre o trabalho On Ice (1978), des-
tacadas no livro Espaço N. O. Nervo Óptico (2004), de Ana 
Albani de Carvalho.8 

Em seu estudo sobre livros de artista o professor e 
pesquisador Paulo Silveira cita a produção de Claudio 

3  MACHADO, Arlindo. Made in Brasil: três décadas do vídeo bra-
sileiro. São Paulo: Itaú Cultural, 2007.
4  FREIRE, Cristina. Walter Zanini: escrituras críticas. Anablume/
MAC USP/FAPESP, 2013.
5  FREIRE, 2013, p. 398.
6  FREIRE, Cristina. Poéticas do Processo: arte conceitual no mu-
seu. São Paulo: Iluminuras, 1999.
7  COSTA, Luiz Cláudio da. Dispositivos de registros na arte con-
temporânea. Rio de Janeiro: Contracapa Livraria, 2009, p. 46.
8  CARVALHO, Ana Maria Albani de. (Org.). Espaço N.O., Nervo Óp-
tico. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2004.
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Goulart, enfatizando seus trabalhos que adequam suas 
ideas e suas intervenções em carimbos tendo cadernos 
como suporte.9

Na dissertação de mestrado da pesquisadora Fer-
nanda de Carvalho Porto,10 encontra-se uma análise so-
bre algumas obras de Goulart que trazem o carimbo como 
meio de expressão. A investigação tem por objetivo pen-
sar o uso do carimbo como dispositivo gráfico e políti-
co nas práticas artísticas contemporâneas, ao trazer en-
foque em alguns artistas nordestinos brasileiros. Porto 
aborda os trabalhos do artista que utilizam o material 
dando destaque a elementos visuais presentes nesses ca-
rimbos, relacionando-os com desenhos e com símbolos 
eleitos por Goulart em livros de artista principalmente. A 
pesquisadora afirma que nos interesses do artista o de-
sign e a ideia da criação de uma marca são uma constante, 
como se tivesse previsto criar sua própria identidade vi-
sual enquanto artista.

A pesquisadora Charlene Cabral, em seu trabalho de 
conclusão do curso de bacharelado em História da Arte, 
apresentado em 2017, promove um estudo comparativo 
entre a convocatória de arte postal Poste Restante (1979) 
de Goulart, parte de um projeto maior organizado pelo 
artista Michael Scott, e a recente convocatória interna-
cional Reflexive Mail/Reflexivo Postal, de sua autoria. Bus-
ca abordar a rede de arte postal nos anos 1970 e nos dias 

9 SILVEIRA, Paulo. A página violada: da ternura à injúria na cons-
trução do livro de artista. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008, p. 
14-15. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/2pwn4/pdf/silvei-
ra-9788538603900.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2018.
10  PORTO, Fernanda de Carvalho. Triângulo Amoroso: o uso do 
carimbo como dispositivo gráfico e político nas práticas artísticas do 
Nordeste brasileiro. Dissertação (Mestrado em Estética e História da 
Arte) – Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e His-
tória da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 287. Dis-
ponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/93/93131/
tde-12052017-091945/pt-br.php>. Acesso em: 12 set. 2018.
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atuais, através dos materiais recebidos, sob o olhar do 
anacronismo. A atuação de Goulart na rede de arte pos-
tal nos anos 1980, bem como sua parceria com Ulises Car-
rión e sua atuação na Other books and So são evidenciados. 
A pesquisadora dá destaque exclusivamente às produções 
em arte postal de Goulart ao analisar os interesses do ar-
tista na prática, as características presentes em seus tra-
balhos e as recorrências temáticas ligadas às questões so-
ciais e pessoais nas composições em arte postal do artista. 
Durante o estudo, Charlene Cabral realizou uma entrevis-
ta com o artista Flavio Pons, e nela, Pons discorre sobre o 
início da organização do arquivo de Goulart na Fundação 
Art Zone, em Amsterdã, antes da doação do acervo e dos 
documentos à FVCB. É interessante ressaltar que o estudo 
de Charlene se deu a partir do interesse da pesquisadora 
no acervo de arte postal da FVCB e de seu contato com o 
arquivo de Goulart recém doado.11

Recentemente, a dissertação de Luise Malmaceda12, 
que aprofunda os estudos sobre os experimentalismos 
na arte contemporânea brasileira da década de 1970, na 
região sul do Brasil, mais especificamente em Porto Ale-
gre e em Curitiba, cita Goulart, ao se referir à obra On Ice 
(1978), que foi capa do Cartazete de nº 11 do grupo Nervo 
Óptico, no mesmo ano. Em nota, a pesquisadora apenas 
indica a autoria da obra, produzida em parceria com Fla-

11  CABRAL, Charlene. Why are you doing mail art? Dois momen-
tos da arte postal (1979|2016) e alguns projetos da rede eternal. Mo-
nografia (Bacharelado em História da Arte) – Departamento de Histó-
ria da Arte, Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2017. Disponível em: < https://lume.ufrgs.br/hand-
le/10183/173547>. Acesso em: 30 ago. 2018.
12  MALMACEDA, Luise Bueno. O eixo sul experimental: conceitua-
lismo e contracultura nos cenários artísticos de Curitiba e Porto Ale-
gre, anos 1970. Dissertação (Mestrado em Estética e História da Arte) 
– Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da 
Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018, p. 370. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/93/93131/tde-23072018-
143827/pt-br.php>. Acesso em: 30 ago. 2018.
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vio Pons e Vera Chaves Barcellos e cita a atuação de Gou-
lart em Amsterdã. 

A ausência de escritos e de estudos que levantem re-
flexões sobre a produção do artista indica um espaço por 
entre as linhas da arte e com isso desperta, ainda mais, 
meu interesse pela pesquisa. Dessa forma, iniciei a ques-
tionar as fontes reunidas até então sobre o lugar e o pa-
pel do artista no cenário da arte brasileira e internacional. 
Desenvolvi uma busca no arquivo organizado pelo pró-
prio artista, que passou a ser minha principal fonte de 
pesquisa, ao reunir referências e ao buscar sua produção 
em catálogos de exposições internacionais. 

Goulart está presente em algumas publicações so-
bre significativas exposições sobre vídeo, como: A Short 
History of Video, exposição realizada na Gate Foundation, 
em Amsterdã; Una breve historia del videoarte en Holan-
da, no Centro de Arte Reina Sofia, em Madrid, ambas em 
2003; assim como na mostra 30 Years Duth Videoart, no 
Netherlands Media Arts Institute, em Amsterdã, igualmen-
te em 2003. 

Pergunto-me inicialmente, sobre a contradição im-
plícita entre sua pulsão pelo arquivamento e seu esqueci-
mento entre as linhas escritas sobre a arte brasileira e, em 
especial, do Rio Grande do Sul. Cabe indagar de que modo 
um artista que se preocupou em contribuir e em trabalhar 
em seu acervo pessoal e em suas obras a memória de tan-
tas formas foi omitido pela memória local? Por mais que 
possa parecer natural esse apagamento, pelo fato de ter o 
artista vivido na Europa durante tantos anos e sua produ-
ção lá tenha se desenvolvido, percebo um incômodo. Não 
me parece ser tão óbvio esse esquecimento. 
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Andreas Huyssen13 aponta a respeito que o esqueci-
mento é um fenômeno de múltiplas camadas, sendo ainda 
tratado como um complemento quando se fala sobre me-
mória. Destaca ele que “na cultura contemporânea, obce-
cada como é pela memória e o trauma, o esquecimento é 
sistematicamente malvisto. É descrito como uma falha da 
memória (...)”.14 Uma cultura memorial, pública e política 
passa a se fazer presente globalmente desde a década de 
1990, quando a cultura memorial do Holocausto torna-se, 
cada vez mais, internacional. Nesse contexto, a memória 
passa a ser considerada “crucial para a coesão social e cul-
tural da sociedade. Todos os tipos de identidade depen-
dem dela. Uma sociedade sem memória é um anátema”.15 

Os empregos da memória e do esquecimento, tanto 
na história quanto na arte, levantam importantes e inte-
ressantes discussões; são parte de um debate sempre atual 
e necessário. Na historiografia da arte brasileira, são inú-
meros os artistas ignorados entre os arquivos, os acervos 
e as coleções de instituições particulares e públicas, por 
vezes em meio às coleções particulares. O acesso a regis-
tros, a documentos e, até mesmo, a obras não são sempre 
um fácil caminho. Entre burocracias e distâncias, diversas 
lacunas existem na escrita da História da Arte e merecem 
ser preenchidas, até mesmo revisadas. 

Certo dia, em uma das disciplinas cursadas no pri-
meiro semestre do mestrado, em uma das aulas de Me-
todologia da Pesquisa, ministrada pelo Prof. Dr. Paulo 
Silveira, ao final de uma fala minha sobre Goulart em um 
seminário, o professor fez uma interessante observação: 

13  HUYSSEN, Andreas. Culturas do passado-presente: modernis-
mos, artes visuais, políticas da memória. Rio de Janeiro: Contraponto, 
2014.
14 HUYSSEN, 2014, p. 155.  
15  Ibid., p. 157.
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“quem trabalha em acervos e arquivos muitas vezes se 
depara sentado sobre um tesouro”. A frase me fez pensar 
sobre o início de meu interesse pelo tema que proponho 
aqui discutir. Tomada a consciência de estar em conta-
to direto com uma significativa e interessante produção, 
eu não poderia apenas tornar-me indiferente em relação 
a Goulart. Nem sua obra permitiria tal displicência com 
quem a cruza, creio eu.

Encontradas apenas citações e breves análises so-
bre os trabalhos do artista, com exceção da recente pes-
quisa de Charlene Cabral que deu destaque à produção 
de arte postal do artista ao colocá-lo como um estudo 
de caso, Goulart jamais se tornou um tema exclusivo de 
uma pesquisa em arte, tampouco teve um estudo apro-
fundado sobre seus trabalhos. Nessa direção, parte des-
ta investigação consiste em um extensivo levantamento 
de documentos; de registros de exposições e de projetos; 
de artigos de jornais com matérias sobre exposições; e de 
catálogos que fazem referência ao artista e às suas obras; 
devido à escassez de bibliografia detalhada sobre sua tra-
jetória e sua produção. 

Muitas reflexões que partem de suas obras, de seu ar-
quivo e de suas conformações intrigam. Tendo como foco 
o esquecimento do artista pela historiografia da arte bra-
sileira, busco compreender as causas desse apagamento 
como o problema principal desta pesquisa. A partir desse 
horizonte e dos trabalhos de Goulart indaga-se: como se 
deu seu interesse pelo arquivamento de seus trabalhos em 
um arquivo pessoal? O que seria interessante para o artis-
ta a ser registrado e guardado? 

Percebo que um potente e, ao mesmo tempo, sutil 
tom político permeia grande parte de sua produção. Per-
gunta-se, assim, quais seriam as relações possíveis entre 
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seus registros e os temas que aborda em seus trabalhos? 
Que memória sua produção evoca? Pretendo, assim, na 
presença constante do arquivo em suas obras, encontrar o 
contato e os diálogos pertencentes entre seus trabalhos e 
seu interesse obsessivo pelo arquivar. 

A partir do momento em que me deparo com um ar-
tista brasileiro dotado de uma significativa produção e de 
projeção internacional que não é conhecido, nem mesmo 
no contexto da arte regional, percebo ser este um fenôme-
no não isolado. Infiro haver grandes lacunas na historio-
grafia da arte local e brasileira. Suponho que uma falta de 
reconhecimento histórico completo da arte do Rio Grande 
do Sul perpassa décadas e se dá até hoje. Esta é uma ques-
tão pulsante e de importância em nossa época, a busca 
pela memória e pelos registros, tanto na história quanto 
na arte, como coloca Huyssen em sua produção teórica 
sobre o tema. Assim, a problema principal do estudo cen-
tra-se nesta a falta de reconhecimento do artista pela me-
mória local. Dessa forma, essa dissertação visa contribuir, 
não somente para o conhecimento e para a reflexão sobre 
a obra de Claudio Goulart, mas também para futuras e no-
vas pesquisas sobre artistas omitidos pela historiografia 
da arte brasileira. 

Percebo ainda que esta investigação levanta uma 
importante discussão sobre a arte local, ao indagar sobre 
as causas pelas quais os artistas que provém de um con-
texto regional muitas vezes não são estudados. Do ponto 
de vista educativo, pergunta-se por que os artistas mais 
conhecidos são comumente foco de novas pesquisas e os 
artistas que caem no ocultamento histórico não são tra-
zidos a investigações recentes? Devo deixar claro que não 
desejo desmerecer as investigações de cunho revisionista 
da história da arte. Ao contrário, acredito que revisitar es-
paços, acervos e atuações ainda não abordadas é de extre-
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ma importância para a escrita de uma história mais plural 
da arte, ao dar-se ênfase a protagonistas do cenário que 
ainda não tiveram a oportunidade serem abordados. 

Para reunir o material necessário para esta pesqui-
sa, além da coleção presente na FVCB, consultei algumas 
instituições que apresentavam em seus acervos registros 
diversos sobre Goulart: 

- O Centro de Documentação e Pesquisa do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS), 
onde encontram-se reunidos em recortes de jornais, fo-
tografias e material de divulgação informações sobre a 
performance A arte como adorno do poder, realizada em 
parceria com Flavio Pons, em 1979, no MARGS. Há ainda, 
nesse acervo, documentos enviados pelo próprio artis-
ta, em 1989, ao conterem uma seleção de documentos a 
serem incluídos nos arquivos do museu; entre eles, re-
gistros de projetos seus que já haviam sido realizados, 
como a participação no IV Salão de Artes Visuais, em Porto 
Alegre, em 1977, a organização do catálogo raisonné da 
galeria Time Based Arts, em Amsterdã, a performance e a 
mostra de videoarte realizados em Tóquio, durante uma 
temporada do artista no Japão, em 1983, a exibição da vi-
deoinstalação Rimbaud Color Bars, em 1986, em Roterdã, 
o projeto realizado entre 1985 e 1986 para o hospital re-
gional de Almelo, nos Países Baixos;

- O acervo artístico do MAC USP onde se encontram 
quatro obras com autoria do artista, sendo dois livros de 
artista, um trabalho feito em parceria com Flavio Pons 
e Paulo Bruscky, e um exemplar do cartazete de nº 11 do 
grupo Nervo Óptico, que traz destaque ao trabalho On Ice, 
de Goulart, Pons e Vera Chaves Barcellos. Na biblioteca da 
instituição, estão arquivados documentos sobre a mos-
tra As Ilusões, realizada por Goulart e Pons, em 1977, que 
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registram a participação do artista no Espaço B; Recente-
mente a instituição recebeu uma doação da biblioteca pes-
soal de Walter Zanini e com ela uma série de documentos 
de Goulart, entre eles um caderno com registros em fotos 
e textos de diversos projetos do artista;

- O fundo documental do Archivo LaFuente, insti-
tuição com sede em Cantabria e Madrid, na Espanha, que 
conta, em seu acervo, com um fundo documental sobre o 
artista Ulises Carrión (San Andrés Tuxtla, Veracruz, Mé-
xico, 1941 – Amsterdã, Holanda, 1989). Este é uma figura 
chave da arte conceitual mexicana e viveu vários anos em 
Amsterdã, onde fundou a Other Books and So, em 1975 - 
uma editora-livraria-galeria de arte alternativa. Este foi 
um local sede de uma importante rede internacional de 
intercâmbio de ideias e de trabalhos, de arte postal prin-
cipalmente. Em contato com o Archivo LaFuente, encontrei 
cartas trocadas entre Goulart e Carrión, obras de arte pos-
tal, entre outros documentos datados de 1979 a 1983;

- O acervo do Museu Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia, no qual foi possível coletar informações sobre o ar-
tista, a partir de registros de projetos de Goulart presentes 
na exposição sobre Ulises Carrión, Querido lector. No lea, 
ocorrida na instituição em 2016. A mostra teve itinerância 
no ano seguinte, à Fundación Jumex de Arte Contemporá-
neo, na Cidade do México;

- O setor de exposições do Centre d’Art Contemporain 
Genève possui, em seu arquivo, documentos sobre a parti-
cipação de Goulart na mostra Les mondes du Sida: entre re-
signation et espoir, realizada em 1998, que teve como tema 
a epidemia da aids no mundo;

- O acervo de vídeos do artista, presente na coleção 
de um centro de documentação de vídeo e de arte locali-
zado em Amsterdã, chamado Lima Amsterdam. Na cole-
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ção desse espaço de arte e de cultura, constam cinco ví-
deos do artista.16 

Foram buscados, sem sucesso, os possíveis arquivos 
da editora-livraria-galeria-centro de arte Other Books and 
So, assim como os possíveis registros da galeria Time Ba-
sed Arts, espaços de arte em Amsterdã nos quais Goulart 
atuou e participou de vários projetos. 

Para tanto, no decorrer da pesquisa, devido à quan-
tidade de obras e de documentos do artista que estavam 
sendo reunidos, percebi que havia uma necessidade de 
organizar esse farto material, listando as exposições e os 
projetos dos quais o artista participou, para melhor po-
der-se visualizar sua produção. Dessa forma, neste tra-
balho, encontra-se uma cronologia do artista, realizada 
a partir de uma seleção de exposições e projetos, coleti-
vos e individuais. 

Ainda estará disponível através de um link tempo-
rário uma edição em vídeo com trechos dos trabalhos Lo-
vers, Dialogs, Nine out of ten movie stars make me cry, Om de 
tuin leiden e Tarzan of Tarzans, todos de autoria de Claudio 
Goulart, e citados nos capítulos desta dissertação. As re-
produções de partes dos trabalhos de videoarte do artista 
- gentilmente cedidos pela direção da Fundação Vera Cha-
ves Barcellos - são para visualização exclusiva da banca 
de avaliação e estarão disponível até o dia 27 de outubro 
através do link: https://vimeo.com/292499032, com a se-
guinte senha de acesso: claudio.

Para melhor compreender a obra e a trajetória de 
Goulart, busquei, inicialmente, agregar ao presente estu-

16  É possível acessar informações sobre os trabalhos e trechos 
dos vídeos no site da instituição: LIMA AMSTERDAM. Claudio Gou-
lart. <http://www.li-ma.nl/site/catalogue/agent/claudio-goulart/29>. 
Acesso em: 30 ago. 2018.
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do relatos de algumas pessoas com as quais o artista con-
viveu e dividiu projetos. Com o intuito de reunir memórias 
e, ainda, as lembranças das experiências vividas por pes-
soas próximas e a partir do contato com os trabalhos do 
artista, entrevistei as artistas Vera Chaves Barcellos e Fa-
bienne de Quasa Riera, assim como o artista Flavio Pons, 
amigos e parceiros de Goulart em diversos trabalhos. 
Durante a pesquisa, também entrevistei Maria Carolina 
Beltrame Camargo, prima de Goulart que conviveu com 
ele em Amsterdã durante uma temporada. Maria Caroli-
na ainda compartilhou fotos, documentos e evocou lem-
branças sobre o artista, além de colocar-me em contato 
com outros membros da família que, igualmente, com-
partilharam suas lembranças sobre Goulart comigo.17

Como principal método de investigação, a análise de 
conteúdo é trazida como instrumento para leitura e para 
interpretação, tanto dos documentos presentes no arqui-
vo do artista, quanto das entrevistas elaboradas para esta 
pesquisa. Laurence Bardin18 destaca as possibilidades me-
todológicas que as técnicas múltiplas da análise de con-
teúdo possuem, formando um conjunto de procedimentos 
de análise. Podendo ser aplicada em diversas áreas, como 
na sociologia, na psicologia, ou no direito, estende-se às 
mais variadas áreas das ciências humanas. Indica atitudes 
interpretativas através de categorizações criadas em rela-
ção aos problemas e aos principais interesses de pesquisa; 
essa metodologia permite, assim, a análise dos dados a 
partir de inferências, sendo elas analisadas e compreen-
didas a partir de indicadores estabelecidos. 

17  Das entrevistas realizadas apenas a de Maria Carolina Beltra-
me Camargo não foi anexada neste trabalho, pelo caráter mais pessoal 
que a conversa teve. 
18  BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 
1977.
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A autora esclarece que “a análise de conteúdos apa-
rece como um conjunto de técnicas de análise das co-
municações, que utilizam procedimentos sistemáticos 
e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”.19 
Ela compara o analista/pesquisador como um arqueólo-
go, ambos utilizam de vestígios a partir de documentos e 
para a elaboração das inferências. Para melhor escolher, 
analisar e interpretar os inúmeros documentos aos quais 
tive acesso, em meio às dificuldades de seleção e de aná-
lise entre tantos registros presente no arquivo de Goulart, 
deparo-me com tais interesses e com essa proposta me-
todológica, a que acredito ser um meio importante para 
apoiar minhas investigações e suas análises. 

Dessa forma, para esta pesquisa, optei por elencar 
três categorias temáticas, chamadas pela autora de indi-
cadores. Estas, elaboradas a partir de questões pertinentes 
ao problema principal dessa pesquisa, bem como outras 
que foram surgindo ao longo das análises da investigação, 
sendo eles: 

1. Relações entre o artista com os registros e a 
guarda de sua produção;

2. Relações do artista com as questões políti-
cas, culturais e artísticas nos anos 1970 e 1980 no Brasil;

3. Configurações do tipo de memória encon-
trada nos trabalhos do artista.

O objetivo dessa classificação é deduzir dados que 
dizem respeito aos citados ocultamentos do artista na 
historiografia local. A partir dos três indicadores, a aná-
lise será conduzida em uma dimensão qualitativa dos da-
dos, verificada através de inferências adiantadas intuiti-
vamente. Como indica a autora, 

19  BARDIN, 1977, p. 36.
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Fazer uma análise temática, consiste em des-
cobrir os “núcleos de sentido” que compõem a 
comunicação e cuja presença, ou frequência de 
aparição podem significar alguma coisa para o 
objetivo analítico escolhido.20 

  
A classificação, dessa forma, reparte os elementos 

e impõe certa organização às mensagens, facilitando a 
compreensão dos elementos levantados, bem como auxi-
lia a eleição do que realmente vem a ser interessante ser 
empregado entre o material disponível, a partir das mi-
nhas questões e do foco de pesquisa. 

Em um dado momento, deparei-me com o farto ma-
terial reunindo como um dossiê sobre o artista: meu próprio 
arquivo da obra de Goulart. Esse possibilita compreender 
a memória sobre o artista, através dos seus documentos e 
dos relatos de pessoas, e para se reviver os caminhos de 
Goulart à luz de uma historiografia em construção. 

Ao apresentar a relação entre o artista e o seu arqui-
vo, no primeiro capítulo desta dissertação, são problema-
tizados os vínculos entre a memória e a arte, perpassados 
pelas práticas e pelos desejos de arquivamento na arte 
contemporânea. Partindo do vínculo de Claudio Goulart 
com os registros e com o arquivar, penso sobre o artis-
ta em sua produção, através de um viés artista-arquivista, 
a partir das reflexões levantadas por Andreas Huyssen21 
sobre a cultura da memória, instaurada após a Segunda 
Guerra Mundial e alastrada na década de 1990, nas socie-
dades contemporâneas. Nesse sentido, pontuo o uso dos 
arquivos na arte e o interesse pelos processos do arquivar 
em arte, refletidos juntamente com Anna Maria Guash.22 

20  BARDIN, 1977, p. 105.
21  HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, mo-
numentos, mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.
22  GUASCH, Anna Maria. Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, 
tipologías y discontinuidades. Madrid: Editorial AKAL, 2011.
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As pontuações de Michael Archer23 sobre a inserção da 
apropriação na arte contemporânea são trazidas para se 
pensar as relações da arte com seus arquivamentos, ain-
da tendo em vista seus limites entre os registros da Land 
Art. Abordo, ainda nesse capítulo, os usos dos arquivos 
por artistas e em poéticas a partir de Andrea Giunta24 so-
bre políticas de arquivo, assim como por Luiz Cláudio da 
Costa.25 É trazida a abordagem de Flavio Pons em entre-
vista sobre a relação de artista-colecionador de Goulart. 
Os trabalhos de Goulart em conjunto com Pons, O.A.N.I. / 
Objeto Anônimo Não Identificado (1979) e em A arte como 
adorno do poder (1979) são analisados a fim de abordar o 
contexto político, social, cultural e o sistema da arte em 
Porto Alegre, no final dos anos 1970. 

Para abordar a atuação de artistas no contexto re-
gional no período, recorro à Ana Maria Albani de Carva-
lho26 e a seus estudos sobre o grupo Nervo Óptico, bem 
como aos arquivos do próprio artista e a reportagens de 
jornais locais a respeito; sobre o contexto da arte nacio-
nal no período, são referências importantes para este 
trabalho a tese da pesquisadora Dária Jaremtchuk27 e as 
pesquisas de Cristina Freire28 sobre arte contemporânea 
brasileira nas décadas de 1970 e 1980. Os conceitos sobre 
a pulsão de arquivamento e o impulso de arquivo de Jac-

23  ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. 
São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012.
24  GIUNTA, Andrea. Archivos: políticas del conocimiento en el 
arte de América Latina. Revista Errata#, Bogotá, v.1, n. 1, ano 1, p. 20-37. 
Abr. 2010.
25  COSTA, Luiz Cláudio da. A gravidade da imagem: arte e memó-
ria na contemporaneidade. Rio de Janeiro: FAPERJ, 2014.
26  CARVALHO, 2004.
27  JAREMTCHUK, Dária. Anna Bella Geiger: passagens concei-
tuais. Belo Horizonte/São Paulo: C/Arte / Editora da Universidade de 
São Paulo, 2007.
28  FREIRE, Cristina. Poéticas do Processo: arte conceitual no mu-
seu. São Paulo: Iluminuras, 1999.
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ques Derrida29 e de Hal Foster30 são trazidos à pesquisa a 
fim de se perceber como a obsessão de Goulart pelo arqui-
vamento pode configurar ao se compreender ao campo da 
arte. Para discutir as relações entre documento, registros 
e obras de arte, recorro aos conceitos de Anne Bénichou31 
e de Cristina Freire32 sobre o assunto. 

No segundo capítulo, com o intuito de analisar a rela-
ção do artista com o Brasil em seu contexto nos anos 1970 
e 1980, apoiada na análise de conteúdo proposta por Bar-
din, trago obras do artista como a série de desenhos Flags 
(1978), a videoperformance Brazilian Watercolor (1986), 
entre outras. A partir delas, levanto questões acerca das 
percepções e das relações que o artista trava com seu país 
de origem à distância, porém com proximidade. Para tan-
to, busco reavivar alguns dados referentes ao contexto di-
tatorial no Brasil, principalmente após 1968, a partir da 
obra de Adauto Novaes33 e dos textos de José Miguel Wi-
sik34, de Margarida Autran35, de Tania Pacheco36 e de He-

29  DERRIDA, Jacques. Mal de arquivos: uma impressão freudiana. 
Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.
30  FOSTER, Hal. El impulso de archivo. Traducción de Constanza 
Qualina. NIMIO – Revista de la cátedra Teoria de la Historia, n. 3, p. 102-
125, set. 2016. Disponível em: < file:///C:/Users/consulta3d.PORTOALE-
GRE/Downloads/351-618-1-PB%20(1).pdf>. Acesso em: 30 ago. 2017.
31  BÉNICHOU, Anne. Esses documentos que são também obras... 
Revista-Valise, Porto Alegre, v. 3, n. 6, ano 3, p. 171-191. Dez. 2013. Dis-
ponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaValise/article/
view/44418/28601>. Acesso em: 01 jul. 2018.
32  FREIRE, 1999.
33  NOVAES, Adauto (Org.) Anos 70: ainda sob a tempestade. Rio de 
Janeiro: Aeroplano / Editora Senac Rio, 2005.
34  WISNIK, José Miguel. O minuto e o milênio ou por favor, pro-
fessor, uma década de cada vez. In.: NOVAES, Adauto (Org.). Anos 70: 
ainda sob a tempestade. Rio de Janeiro: Aeroplano / Editora Senac Rio, 
2005, p. 25-37.
35  AUTRAN, Margarida. O Estado e o músico popular: de marginal 
a instrumento. In.: NOVAES, Adauto (Org.) Anos 70: ainda sob a tempes-
tade. Rio de Janeiro: Aeroplano / Editora Senac Rio, 2005, p. 87-93.
36  PACHECO, Tania. O teatro e o poder. In.: NOVAES, Adauto 
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loisa Buarque de Holanda37, que dão o tom do período em 
uma perspectiva crítica sobre a produção cultural no Bra-
sil durante os anos de chumbo, ao abordarem a censura, a 
resistência, a repressão, as proibições, as prisões, o dis-
curso desenvolvimentista capitalista, a ideia de vazio cul-
tural da lógica “ame-o ou deixe-o”. Tanto a censura nas 
artes visuais, quanto o posicionamento de uma arte crítica 
no período são destacados a partir dos estudos da tese de 
Dária Jaremtchuk38. Uma visão sobre o desmanche cultu-
ral, a falta de estrutura e condições mínimas para atuação 
cultural no contexto brasileiro e os “exílios” de artistas 
são abordados a partir de Jaremtchuk.

As relações entre a memória e os trabalhos de Gou-
lart são abordadas, também, por uma perspectiva das 
memórias coletiva e individual, apoiada nas teorias de 
Maurice Halbawachs,39 bem como as reflexões sobre a 
memória contra as políticas de esquecimento, principal-
mente no pós-regimes ditatoriais, a partir de Huyssen40. 
Anna Maria Guash41 e Moacyr dos Anjos42 são apontados 
para diálogos sobre deslocamentos, flexibilizações de 
fronteiras, interconexões de contextos, assim como so-

(Org.) Anos 70: ainda sob a tempestade. Rio de Janeiro: Aeroplano / Edi-
tora Senac Rio, 2005, p. 260-289.
37  HOLANDA, Heloisa Buarque de; GONÇALVES, Marcos Augusto. 
A ficção da realidade brasileira. In.: ADAUTO, Novaes (Org.) Anos 70: 
ainda sob a tempestade. Rio de Janeiro: Aeroplano / Editora Senac Rio, 
2005. p. 96-159.
38  JAREMTCHUK, 2007.
39  HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centau-
ro, 2003.
40  HUYSSEN, 2000.
41  GUASCH, Anna Maria. Os lugares da memória: a arte de arqui-
var e recordar. Revista-Valise, Porto Alegre, v. 3, n. 5, p. 237-263. 2013. 
Disponível em: < http://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaValise/article/
view/41368/26241>. Acesso em: <29 jun 2018>.
42  ANJOS, Moacir dos. Local/global: arte em trânsito. Rio de Ja-
neiro: Jorge Jahar Editora, 2005.
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bre percepções de que o arquivo ocupa importante espaço 
na história cultural.

O terceiro e último capítulo estrutura-se ao abordar 
os trânsitos possíveis de serem percebidos através dos 
arquivos de artistas, com intuito de ampliar as possibili-
dades de pesquisa e de sua compreensão. São levantadas 
reflexões acerca do conceito de arquivo vivo, proposto a 
partir da compreensão das ideias de Derrida,43 em con-
traposição à noção de arquivo morto e de arquivos como 
espaços de depósito. A concepção de anarquivamento, de 
Márcio Seligmann-Silva,44 é trazida para propor um de-
bate com base nas imagens esquecidas pelas sociedades 
contemporâneas, juntamente a Luiz Cláudio da Costa,45 
que aborda as ruínas e os ocultamentos em arquivos. Para 
tanto, faz-se necessário trazer ao debate os adensamen-
tos de Foucault46 sobre o tema, a partir de suas concepções 
de sistema de enunciado. As relações entre instituições e 
documentação de artistas são trazidas, apoiadas em Cris-
tina Freire47 e em suas discussões entre a guarda e a expo-
sição de documentos e de registros de obras em acervos e 
em arquivos institucionais. 

Ainda nesse capítulo, são analisadas as séries foto-
gráficas de Goulart, como Ausstelung (1982), FOTO GRA-
FIA (1983) e Except from/Fragments of a Landscape (1986), 
a fim de buscar a formação de arquivo por meio de foto-

43  DERRIDA, 2001.
44  SELIGMANN-SILVA, Márcio da. Sobre o anarquivamento – 
um encadeamento a partir de Walter Benjamin. Revista Poiésis, n. 24, 
p. 35-58, Dez. 2014. Disponível em: < http://www.poiesis.uff.br/p24/
pdf/p24-dossie-3-marcio-seligmann-silva.pdf>. Acesso em: <29 jul. 
2018>.
45  COSTA, 2014.
46  FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio e Janeiro: Fo-
rense Universitária, 2008.
47  FREIRE, 1999.
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grafias e seus desdobramentos a partir da ideia de álbuns, 
como registros/vestígios, apoiada na ideia de paisagem 
como inventário, de Allan Sekura48. As considerações de 
Paul Ricouer49 são incorporadas para pensar o arquivo 
como espaço social, bem como as de Michel de Certeau,50 
sobre o protagonismo intelectual dos autores, como ato-
res históricos que propõem narrativas sociais. Ainda são 
pensadas as comparações entre os arquivos particulares 
e privados por familiares ou amigos dos artistas e os que 
pertencem a instituições. Essas relações comparativas 
emergem dos estudos de Mônica Zielinsky51 com ênfase 
nas políticas de memória.

Retomo a participação de Goulart em duas edições 
da Bienal de Havana, em Cuba, sendo que uma delas teve 
como seu tema principal o indivíduo e a memória, a fim 
de perceber a inserção do artista no contexto latino-a-
mericano da arte nos anos 1990.52 A aproximação entre 
questões políticas e sociais, a partir das obras A man can 
hide another (1994), Los Juguetes (1997) e Portrait Inté-
rieur (1995), com a memória se dão intermediadas por 
um símbolo recorrente em sua produção, a fita: objeto 

48  SEKULA, Alla. (1986) The Body and the Archive. October MIT 
Press, vol. 39, 1986, p. 3-64. Disponível em: < https://www.jstor.org/
stable/pdf/778312.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2018.
49  RICOUER, Paul. Fase documental: a memória arquivada. In: 
A memória, a história e o esquecimento. Campinas: Editora UNICAMP, 
2007, p. 155-192.
50  CERTEAU, Michel. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1982.
51  ZIELINSKY, Mônica. História da arte no Rio Grande do Sul a 
partir de arquivos: as políticas da memória. Anais do XXXII Colóquio 
do Comitê Brasileiro de História da Arte. Brasília: BBHA, 2012. Disponível 
em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/81906>. Acesso em: <4 
ago. 2018>.
52  LLANES, Lilian. Sexta Bienal de La Habana: el individuo y su 
memoria. Presentación a la Sexta bienal de La Habana. In: BIENAL de La 
Habana para leer: compilación de textos. Valencia: Universitat de Va-
lencia, 2009. (Miradas, 1). p. 232-237.
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que ora venda os olhos do artista e amordaça seus lábios, 
ora enlaça seu corpo. Por fim, os desafios que impõe o de-
sejo de arquivar, bem como o de analisar esse fenômeno 
são apontados, trazendo as pesquisas de Suely Rolnik,53 
acerca da produção da artista Lygia Clark. Interessa-me 
ao abordar as minhas relações com o arquivo do artista, 
bem como com o arquivo que eventualmente acabei reu-
nindo sobre Claudio Goulart e sua produção em decorrên-
cia desta pesquisa.

Meu objetivo com esta investigação é, antes de tudo, 
possibilitar a percepção do trabalho do artista estudado 
no contexto histórico da arte contemporânea brasileira e 
internacional, ao levantar questões sobre arquivos e me-
mória na arte. Assuntos que a meu ver são inegavelmente 
importantes e atuais no campo da História, da Teoria e da 
Crítica de Arte, pois possibilitam debates com foco na obra 
de artistas ainda pouco explorados. Assim como propor-
cionam visibilidade a ricas produções omitidas e estimu-
lam para novas investigações. 

53  ROLNIK, Suely. Arquivo para uma obra-acontecimento: proje-
to de ativação da memória corporal de uma trajetória artística em seu 
contexto. São Paulo: SESC Edições, 2011. Disponível em:< https://issuu.
com/edicoessescsp/docs/arquivoparaumaobra>. Acesso em: 23 jul. 
2018.
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Lovers, 1980. Frames de videoarte. Fonte: 
Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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 “Hay, entre todas tus memorias, una que         
se ha perdido irreparablemente.”53

Desde o primeiro contato com o arquivo de Claudio 
Goulart e ao longo desta pesquisa, sempre detive minha 
atenção e meu interesse em um ponto: a necessidade, por 
parte do artista, em documentar, em organizar e em es-
crever sobre as próprias obras. Várias instalações, vídeos, 
exposições e projetos estão registrados em algumas pu-
blicações manuais, como cadernos feitos pelo artista com 
fotografias impressas acompanhadas de curtos escritos 
compilados. Esse senso de registro e de acúmulo demons-
tra o cuidado e a preocupação de Goulart com seu legado, 
em um arquivamento pessoal de seu trabalho.

Como que propiciando uma (re)montagem de me-
mórias, o artista criou uma espécie de banco de imagens, 
onde esse arquivo imagético serviu de referência para 
suas produções, sendo revisitadas em várias obras em di-
ferentes propostas e contextos. Sua produção, assim reu-
nida nesse arquivo, permite não só reviver seus trabalhos, 
mas também conectar-se com o cenário artístico nacional 
e internacional em que ele esteve inserido e transitou, so-
bre diversos enfoques e aspectos.

53  BORGES, Jorge Luis. Antología personal. Buenos Aires: Editoral 
Sol 90, 2001, p. 57.
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Alguns dos trabalhos de Goulart como instalações 
e performances, podem ser acessados somente através 
desses inventários, que contêm dados, não somente so-
bre suas montagens, mas também sobre suas exibições 
e conceitos. Reconheço que esses registros não oferecem 
uma visibilidade totalizadora das obras, uma vez que se 
encontram em fragmentos, parcialmente apresentados. 
Porém, acredito que o fato não deforma, nem esvazia as 
possibilidades de problematizações e de análises a partir 
desses documentos, que em muito trazem as ideias e pro-
vocações do artista. 

Partindo do vínculo entre a memória e a arte, e para 
pensar o lugar da memória na produção artística de Gou-
lart, faz-se importante abordar, primeiramente, seu ca-
ráter artista-arquivista, através desse acervo. Esse efeito 
arquivo vai atravessar suas produções, sendo recorren-
te desde suas primeiras obras em desenho, na década de 
1970, até seus últimos trabalhos no início dos anos 2000, 
como um ato de relações subjetivas entre as distâncias do 
tempo e da memória histórica que sua poética carrega. O 
que, primeiramente, pode parecer uma característica pes-
soal do artista, a de guardar e reunir objetos e informa-
ções, porém passa a ser mais bem compreendida através 
da reflexão sobre o período em que viveu e a relação que 
as sociedades ocidentais têm com a memória, principal-
mente após 1945.  

Desde a segunda metade do século XX, vem se pen-
sando criticamente sobre as noções de representação e de 
verdade no campo das ciências humanas. A percepção po-
sitivista sobre os documentos, já questionada pelo cam-
po da teoria da história, abriu as rígidas fronteiras entre 
as noções de interpretação do passado. Ao redor dos anos 
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1970, o debate se acentuou com a Revista dos Annales54, 
que, em suas análises e discussões, alargou os limites en-
tre documento e monumento. 

A partir das contribuições teóricas de autores como 
Michel Foucault, as relações sociais e de poder passaram 
a abranger os temas de investigação, oferecendo espaço a 
novos protagonistas. Há uma redefinição do lugar dos do-
cumentos e dos arquivos no campo historiográfico e, as-
sim, ocorre uma mudança de paradigmas. Para Foucault, 
os documentos não são inertes à história. Através deles, 
há a possibilidade de uma reconstrução do passado, sendo 
papel da história, segundo o autor, “definir, no próprio te-
cido documental, unidades, conjuntos, séries, relações”55. 

Ao refletir sobre a noção de arquivo, Foucault o pen-
sa como um sistema discursivo, sendo a história respon-
sável não por determinar a verdade, diante dos documen-
tos, mas a reconhecer e repensar seus usos, suas regras e 
seus enunciados.

O arquivo é, de início, a lei do que pode 
ser dito, o sistema que rege o apare-
cimento dos enunciados como acon-

54 A primeira metade do século XX, marcada por grandes trans-
formações no campo da História, teve como centro do debate teórico-
-historiográfico a elaboração e fundação da revista Annales d’Histoire 
Économique et Sociale, em 1929, por Lucien Febvre e Marc Bloch. Pu-
blicação essa que acarretou no desenvolvimento da Escola dos An-
nales, que, segundo Peter Burke, pode ser considerada como a revo-
lução francesa da historiografia. Influenciados pela Revue de Synthèse 
Historique, publicada pelo filósofo Henri Berr em 1900, Febvre e Bloch 
buscavam romper com a visão tradicionalista da história, defendida e 
desenvolvida até então pelos adeptos da Escola Métodica, e promover 
uma nova perspectiva nas áreas da história social e história econômica. 
A revista tinha como principais objetivos eliminar tendência de res-
tringir o debate intelectual a apenas ao campo historiográfico, visando 
à promoção da interdisciplinaridade, a fim de favorecer o diálogo entre 
as ciências humanas e assim alargar as discussões teóricas.
55  FOUCAULT, Michel. Arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Fo-
rense Universitária, 2008, p. 147.
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tecimentos singulares. Mas o arquivo 
é, também, o que faz com que todas as 
coisas ditas não se acumulem indefini-
damente em uma massa amorfa, não se 
inscrevam, tampouco, em uma linea-
ridade sem ruptura e não desapareçam 
ao simples acaso de acidentes externos, 
mas que se agrupem em figuras distin-
tas, se componham umas com as outras, 
segundo relações múltiplas, se mante-
nham ou se esfumem segundo regulari-
dades específicas (...). 56

Tendo alargado os limites dos documentos nas in-
vestigações históricas, as discussões ganham força nos 
anos 1970 e 1980, como destaca Andreas Huyssen, em Se-
duzidos pela memória: arquitetura, monumento e mídia57. 
O teórico alemão ressalta o nascimento e a valorização 
de uma política e de uma cultura da memória, a partir da 
queda do Muro de Berlim, do fim das ditaduras latino-a-
mericanas e do apartheid na África do Sul.58

Huyssen destaca, a partir do contexto europeu, que 
essa cultura da memória ganha força no cenário mundial, 
após a Segunda Guerra Mundial, tendo os discursos so-
bre memória se ampliado na Europa e nos Estados Unidos, 
principalmente na década de 1980. Vários artistas no pe-
ríodo e, principalmente, na década de 1990 como destaca 
Huyssen, vão abordar direta e indiretamente a memória 
e a história criticamente, atentando aos fatos da história 
política de seus contextos. Essa emergência pela memória 
torna-se uma das principais preocupações culturais e po-
líticas ocidentais.59

56  Ibid.
57  HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, mo-
numentos, mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.
58  Ibid., p. 7.
59  Ibid., p. 9.
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O autor discute ainda o impacto das mídias digitais 
nesse momento de transformação da experiência e da per-
cepção do tempo nas sociedades contemporâneas. A me-
mória do Holocausto, por exemplo, entrou de forma mais 
ampla na esfera pública quando projetos locais tomaram 
o cinema e a literatura como testemunho e, em especial, 
a televisão – filmes e seriados sobre o assunto ganharam 
audiência maciça gerando um aumento da memória po-
pular.60 Desenvolve-se, assim, cada vez mais, internacio-
nalmente, na década de 1990, projetos de memória como 
o Museu do Holocausto, em Washington, e o Museu Judai-
co de Daniel Libeskind, em Berlim. 

O Holocausto passou a ser uma empreitada 
museológica, na medida em que a geração que 
o tinha vivenciado e testemunhado foi desa-
parecendo, e visto que as gerações mais novas 
só conhecem “o Holocausto” em uma cultura 
transnacional da memória tão concentrada no 
passado, que qualquer imaginação do futu-
ro feneceu. A arquitetura, em contraste com a 
escultura, passou a ser o meio preferido de co-
memoração do Holocausto e de outros eventos 
traumáticos pelo mundo agora.61 

Tendo o discurso da memória como foco, a tempora-
lidade, o esquecimento e a rememoração em muitos tra-
balhos artísticos contrastaram categorias como: espaços, 
mapas, geografia, fronteiras, rotas de comércio, imigra-
ção, deslocamentos e diásporas ao terem, como centro dis-
cursivo e contextos, os estudos culturais e pós-coloniais.62 

60  HUYSSEN, Andreas.  Culturas do passado-presente: modernis-
mos, artes visuais, políticas da memória. Rio de Janeiro: Contraponto, 
2014, p. 134.
61  HUYSSEN, 2014, p. 135
62  HUYSSEN, 2000, p. 9.
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Nos anos 1970, na América Latina percebe-se a au-
sência de políticas definidas em relação à memória, bem 
como os seus contextos ditatoriais, fato que explicitou a 
carência de políticas de arquivos. A arte, assim, no perío-
do, esteve vinculada ao testemunho e à documentação ao 
ganharem estas um lugar de destaque. Há, de certa forma, 
uma virada da arte em relação às preocupações com a his-
tória e com a memória. 

Anna Maria Guash, estudiosa da temática da memó-
ria,63 em Os lugares da memória: a arte de arquivar e recor-
dar,64 analisa a concepção de arte como arquivo na produ-
ção de artistas conceituais, que, a partir da década de 1960, 
interessam-se em seus processos pelo arquivar. A temá-
tica aparece de diversas formas no campo da arte, seja em 
obras de arte que configuram arquivos, seja em produções 
que envolvem arquivos em trabalhos conceituais.

Ao analisar as produções de artistas como, por exem-
plo, as de Christian Boltanski (París, França, 1944), Guash 
destaca a aproximação dos artistas aos arquivos, para 
além de sua estética, gerando um grande interesse por seu 
componente essencial: a memória. “Mas a memória é vis-
ta como um fato ao mesmo tempo antropológico e exis-
tencial”, como no caso de Boltanski, quando “o recurso ao 
arquivo serve a ele para aludir à memória do holocausto, 
do objeto perdido, da morte e da ausência”.65

 

63  Anna Maria Guash integra o Departamento de História da Arte 
Contemporânea da Universidade de Barcelona, coordena um grupo de 
pesquisa que se dedica ao estudo de arquivos e seu papel como uma li-
gação entre a memória coletiva e o desenvolvimento individual, o Glo-
bal Art Archive.
64  GUASH, Anna Maria. Os lugares da memória: a arte de arquivar 
e recordar. Revista-Valise, Porto Alegre, v.3, n. 5, ano 3, p. 237-263. Jul. 
2013. Disponível em: < http://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaValise/
article/view/41368/26241>. Acesso em: <29 jun 2018>.
65  Ibid., p. 253.
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Refletindo sobre o arquivo, como prática na arte, na 
década de 1960 o campo artístico se amplia, ao haver, nes-
se momento, uma “decomposição das certezas” quanto 
ao sistema de classificação da arte, que se limitavam até 
então a apenas duas categorias: pintura e escultura. Com 
a inserção de objetos díspares às obras de arte, estes, em 
conjunto, vão produzir um novo sentido ao original. Ques-
tão já latente desde as colagens cubistas, das esculturas 
dos futuristas e no dadaísmo, sobretudo em Marcel Du-
champ (Blainville-Vrevon, França, 1887- Neuilly-sur-
-Seine, França, 1968) e seus ready-mades. Michael Archer 
(2012) dedica-se ao tema ao elencar, em O real e seus obje-
tos, capítulo de Arte contemporânea: uma história concisa66, 
uma série de artistas e de trabalhos que, nos anos 1950 e 
1960, vão apropriar-se de ideias, de referências a obje-
tos cotidianos, como, por exemplo, Jasper Johns (Geór-
gia, EUA, 1930), em Bandeira (1954-55), ou Andy Warhol 
(Pittsburgh, EUA, 1928 — Nova Iorque, EUA, 1987) e suas 
Caixas de Brillo (1964), para abordar, criticamente, a socie-
dade contemporânea, desde a individualidade suplantada 
pelas transformações sociais, políticas e econômicas, da-
das pelo pós-guerra, até a forte cultura do consumo. Tam-
bém a arte conceitual, nesse momento, alarga os limites do 
uso de ideias, linguagem, conceitos, materiais e de experi-
mentações no campo das artes visuais.

Na Land Art, por exemplo, os artistas vão propiciar 
o surgimento de novas sensibilidades e de novas relações 
com os meios e com o fazer artístico. Richard Long (Bris-
tol, Inglaterra, 1945), ao realizar seus trabalhos a partir 
de caminhadas, importava-se com os caminhos em si, 
registrando os espaços, sendo esse o ponto que mais lhe 
interessava. Suas proposições e suas experimentações, os 

66 O real e seus objetos. In.: ARCHER, Michael. Arte contemporânea: 
uma história concisa. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012, p. 
1-59.
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Imagem 1 - Caminhando por uma linha no Peru

Richard Long. Caminhando por uma linha no Peru, 1972. Fotografia. 64 x 87,7 cm.  
Fonte: https://www.lissongallery.com/artists/richard-long/gallery/5166

Imagem 2 – Immemorial

Rosângela Rennó. Immemorial, 1994. Instalação durante a exposição “Reven-
do Brasília”. 50 retratos, 40 em película ortocromática pintada e 10 em fotografia 
colorida, em papel resinado sobre bandejas de ferro e parafusos. 60 x 40 x 2 cm 
(cada foto, com moldura). Fonte: http://www.artandpoliticsnow.com/wp-content/
uploads/2011/10/Rosangela-Renno.jpg
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documentos de trabalho e os registros, como mapas de 
rotas, fotografias e textos sobre as experiências vivencia-
das e as paisagens vistas configuram mais do que meros 
documentos, são fragmentos de obra a serem expostos. 
Em Caminhando por uma linha no Peru (1972) (Imagem 1), 
a obra, uma linha em algum local específico dos Andes, 
pode ser vista apenas através de fotografias. A proposta, 
assim, levanta questões como: a arte real está na paisa-
gem ou na galeria? Os documentos, dessa forma, assu-
mem protagonismo nas obras, fundindo-se a elas e, as-
sim, fazendo parte das produções. 

O acúmulo de registros de trabalhos efêmeros, que se 
dá a partir de Long, e também entre outros artistas, alarga a 
consciência e as relações entre documentos, registros e ar-
quivos na arte contemporânea. Naturalmente, essas apro-
priações e documentações geram inventários, e, em alguns 
casos, coleções que intensificam ainda mais a discussão. 
Os registros possibilitam, para além de uma real vivência 
da obra, experiências novas que são proporcionadas a par-
tir deles, por mais subjetivas que sejam essas percepções.

A revista de artes visuais #ERRATA dedicou sua pri-
meira edição ao tema, Arte y Archivo, de 2010. A publicação, 
que levanta discussões sobre políticas de arquivo; arqui-
vos de artistas, em poéticas que desdobram documentos e 
arquivos, públicos e privados; a memória e arte contem-
porânea; museografia; montagem e reflexões sobre expo-
sições que abordam a temática arquivística na arte; entre 
outros assuntos propícios, conta com um texto de An-
drea Giunta, Archivos: políticas del conocimiento en el arte 
de América Latina.67 Nele, Giunta debate a aproximação 
pelos temas por parte de historiadores e de historiadores 
da arte, os que, até os anos 1990, ainda não se interessa-

67  GIUNTA, Andrea. Archivos: políticas del conocimiento en el 
arte de América Latina. Revista Errata#, Bogotá, v.1, n. 1, ano 1, p. 20-37. 
Abr. 2010.
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vam por esses debates. A autora destaca a necessidade de 
teorização e a valorização dos arquivos, ao ressaltar es-
ses acervos como espaços para criação e para investigação 
histórica e artística. 

Giunta aponta a importância de uma democratização 
dos espaços e de seus acessos a partir da digitalização de 
acervos institucionais, que assim disponibilizam o conhe-
cimento e os conteúdos destes ao público interessado, a 
fim de gerar um maior alcance. Com a disseminação das 
informações, a noção de arquivo expande-se, sendo o uso 
intenso e criativo dos arquivos “uma das peculiaridades 
sobressalentes da arte mais contemporânea” e tem “sido 
analisada por perspectivas que lhe outorgam densidade 
teórica, caráter inovador e inclusive um sentido utópico a 
ditas práticas”.68 

Nessa proposta, Giunta questiona os novos usos do 
arquivo, suas políticas de conservação e de produção de 
conhecimento. Evidencia os artistas que se vinculam aos 
seus próprios contextos a partir de arquivos locais, pú-
blicos ou privados, tais como o caso de Rosângela Rennó 
(Belo Horizonte, 1962). A poética da artista gira em torno 
de materiais reunidos a partir de arquivos, em contextos 
específicos. A artista, que opta por trabalhar com fotogra-
fia desde os anos 1980, interessa-se apenas por fotogra-
fias analógicas. Para ela, os arquivos digitais nascem sem 
memória e, muitas vezes, seus produtores as fazem para 
esquecê-las ou perdê-las. Apropriando-se de imagens de 
arquivos, sem valores artístico e estético, e recontextua-
lizando-as, Rennó traz imagens arquivadas, sem visibili-
dade e fadadas ao esquecimento, sem rememoração. Co-
loca em pauta o ciclo de vida das fotografias com tempo 

68  Ibid., p. 23.
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específico – usadas para seus fins e “mortas”, soterradas 
em arquivos. 

Na instalação Immemorial (1994) (Imagem 2), a ar-
tista reúne retratos de homens, de mulheres e de crianças 
que trabalharam na construção de Brasília, um projeto ar-
quitetônico utópico, mas pioneiro em sua visão. Dos ar-
quivos da Novacap, armazenados no Arquivo Público do 
Distrito Federal, 50 fotografias foram escolhidas de uma 
mala com mais de 15 mil arquivos relativos aos emprega-
dos. Esses documentos são trazidos à tona por Rennó para 
expor o massacre de dezenas de trabalhadores que mor-
reram no processo de construção da capital. Nos registros, 
os trabalhadores foram classificados como “dispensados 
por motivo de morte”. Os documentos, esquecidos, tra-
zem uma problematização política e social dessas fotos. 

Nesse contexto, emergem questões como: O que se 
guarda? O que se esquece? Há de esquecer para relembrar? 
Como imagens sem memória, as fotos, que anteriormen-
te apagavam os fatos, pareciam estar aguardando que um 
personagem reavivasse sua história.
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Para o historiador Luiz Cláudio da Costa, há a neces-
sidade da memória e o pânico do esquecimento. Emerge o 
desejo de permanência e a possibilidade de garantir uma 
continuidade no tempo; tais situações existem em contra-
ponto ao fato de que as sociedades, particularmente nos 
países em desenvolvimento, precisam de uma ancoragem 
temporal em práticas da memória cultural. Em A gravidade 
da imagem: arte e memória na contemporaneidade69 o autor 
analisa a presença de arquivos nas produções de artistas 
contemporâneos, assim como em suas relações com re-
gistros e com a memória. 

Ao abordar a inserção da fotografia e do vídeo no 
campo das artes visuais, ele enfoca as possibilidades de 
registro e de circulação de imagens que se deram a par-
tir desta. A multiplicidade de produção e de reprodução, 
além das discussões que pensam as relações entre real e 
irreal, cópia e modelo original, entre outras, são algumas 
das modificações que o autor discute. Costa aponta para 
eventos como as performances, que, a partir da segunda 
metade do século XX, desdobram-se em vestígios e em 
registros, inscrevendo-se em multiplicidades de visibili-
dades e de experiências. 

69  COSTA. Luiz Cláudio da. A gravidade da imagem: arte e memó-
ria na contemporaneidade. Rio de Janeiro: FAPERJ, 2014.

ARQUIVO-EXPERIÊNCIA: ARQUIVAR-SE
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O registro que duplica o processo funciona 
como testemunho que desloca e ressignifica 
a origem, distingue e condensa as diferentes 
figuras do trabalho efêmero. A ação coloca 
corpos em relação, mas a imagem mostra o 
trabalho da ausência de corpos. Não era o ar-
quivamento que estava sendo privilegiado por 
esse dispositivo de memória, mas a divisão 
das imagens da arte.70    

Em meio a essa produção, não só de obras e eventos, 
mas de projetos, “o acúmulo e a série, o deslocamento e 
o registro, a incorporação e a montagem produziram um 
efeito arquivo”. Esse não serve apenas à informação sobre 
a obra, ou à sua memória, “mas à condição da imagem da 
memória como perda e ruína na experiência do presente.”71

Ao falar da produção da artista Rosângela Rennó, o 
autor ressalta o fato de que as questões que perpassam seu 
trabalho possuem, todas, como eixo central, a memória. 
O autor caracteriza Rennó como uma artista-arquivista, 
que prepara, conserva e organiza materiais de fundos fo-
tográficos. Das falhas e das invisibilidades que coleções e 
arquivos podem reverberar, sempre há problematização 
da artista aos testemunhos do passado, que se revelam em 
esquecimentos e amnésia social.72 Politizando os modos 
de ver, Rennó, através da sobrevivência da imagem foto-
gráfica em suas instalações e seus livros de artista, realça 
desaparecimentos, perdas, naufrágios e ruínas da história 
e da memória.73 

O acervo de Goulart, em meio a essas reflexões, toma 
forma para além de meros registros. O artista Flavio Pons 

70  COSTA, 2014, p. 42.
71  Ibid., p. 44.
72  Ibid., p. 127.
73  Ibid., p. 130.



64

PULSÃO DE ARQUIVAMENTO

aponta, em entrevista cedida para esta pesquisa, o caráter 
colecionador de Goulart, ao declarar que “ele colecionava 
muito (...) tinha um livro de um assunto, daí ele já tinha ou-
tro, tudo ele fazia coleções. (...) Ele gostava muito de guar-
dar coisas. (...) Guardava sem muita razão do porquê”.74 

Esse relato vai ao encontro de um dos indicadores 
propostos a partir da análise metodológica seguida neste 
estudo, apoiada em Laurence Bardin, que busca a relação 
entre o artista e os registros e a guarda de sua produção. Evi-
dentemente, Goulart despendia significativa atenção ao 
arquivamento em sua produção. Nesse ponto de encontro, 
o caráter colecionador-arquivista do artista, que Pons põe 
em evidência, não só mostra uma característica pessoal de 
Goulart, mas assinala um sintoma da conjuntura na qual 
ele se inseria. 

Ao se refletir juntamente com Luiz Cláudio da Costa, 
que indica que “o pânico do esquecimento dispara o desejo 
de lembrar”,75 encontra-se nesse viés o artista-colecionis-
ta-arquivista de Goulart e um fator chave: o contraponto 
do desconhecimento do artista em seu contexto local. Per-
gunta-se, assim, o que efetiva esse esquecimento no meio 
cultural do país? Haveria desinteresse por parte da crítica 
de arte e das instituições brasileiras em relação aos tra-
balhos do artista? Seria o afastamento geográfico o ponto 
central desse desconhecimento?

Em Dispositivos de registro na arte contemporânea76, 
organizado por Luiz Cláudio da Costa, artistas e teóricos 
tratam de examinar questões relativas a registros, a ar-
quivos e à documentação referentes à arte contemporânea. 

74  PONS, Flavio. Depoimento: Junho de 2017. Entrevista cedida 
via Skype exclusivamente para esta pesquisa. Disponível no apêndice.
75  COSTA, 2014, p. 20.
76  COSTA, Luiz Cláudio da (Org.). Dispositivos de registro na arte 
contemporânea. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria / FAPERJ, 2009.
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Neste livro, o capítulo escrito por Hélio Fervenza (Santana 
do Livramento, 1963) aborda os deslocamentos dos regis-
tros da arte. Nele, o artista lembra a intervenção O.A.N.I./
Objeto Anônimo Não Identificado (1979) (Imagem 3, 4, 5 e 
6), de Claudio Goulart, ao citar uma série de trabalhos que, 
para o autor, configuram tipos especiais de ausência. 

O trabalho, feito pouco tempo após a ida de Goulart 
para Amsterdã, consistiu em uma intervenção urbana 
pelas ruas de Porto Alegre, em 1979. Em O.A.N.I., Goulart 
ocupa a cidade, grafitando as ruas com uma imagem cria-
da por ele, uma espécie de flecha, que, em uma das extre-
midades, lembra um formato fálico. Esta é espalhada pela 
paisagem urbana. Desenvolvendo um projeto de comuni-
cação visual pela cidade, como uma campanha publicitá-
ria anônima, o artista marcou espaços públicos com esse 
símbolo – muito usado em trabalhos posteriores, princi-
palmente em livros de artista e em arte postal. 

Nos registros escritos sobre essa intervenção, há 
a indicação de um vídeo que contém uma reportagem 
transmitida por um programa jornalístico da TV Difusora, 
no qual um repórter revela a descoberta da autoria de tais 
grafites espalhados pela cidade. A ação gerou uma série de 
fotografias em P&B, que foram expostas em mostra indi-
vidual do artista no Espaço N.O., espaço cultural alternati-
vo atuante em Porto Alegre entre 1979 e 1982.77 

77  A exposição aconteceu entre 13 a 27 de novembro de 1979. 
Idealizado, mantido e gerido por um grupo de artistas, o Espaço N.O. 
destinava-se a veicular manifestações artísticas de diversos campos, 
seja das artes visuais, através da arte postal, performance, instala-
ções, em música, teatro, dança e literatura, seja promovendo trocas 
entre cursos, encontros e palestras, a fim de experimentar e difundir a 
arte contemporânea. Fizeram parte do “Centro Alternativo de Cultura 
Espaço N.O.” os artistas remanescentes do Nervo Óptico, Vera Chaves 
Barcellos e Telmo Lanes, e outros como Ana Torrano, Heloisa Schnei-
ders da Silva, Karin Lambrecht, Regina Coeli, Simone Basso, Cris Vigia-
no, Rogério Nazari, Mário Röhnelt, Carlos Wladimirsky, Ricardo Arge-
mi e Sergio Sakakibara. No espaço, expuseram artistas como: Carmela 
Gross, Hudinilson Jr., Marcelo Nitsche, Regina Vater, Paulo Bruscky, 
entre outros. Outras informações sobre o Espaço N.O. em CARVALHO, 
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Em O.A.N.I., o símbolo fálico estampou paredes pú-
blicas e terrenos abandonados. Os espaços escolhidos para 
a intervenção variavam de tapumes a paredes de prédios 
ou de passagem urbana, em sua maioria, já grafitados com 
alguma frase política ou com lambes de propagandas. Em 
algumas imagens, os locais escolhidos pelo artista eram 
terrenos vazios, em demolição, arquiteturas inacabadas 
ou colocadas abaixo, no centro da cidade ou em bairros 
relativamente próximos à zona central. Ainda há a ver-
são carimbada desse símbolo em cartões postais de Porto 
Alegre. Em espaços públicos, um intervir, através de um 
símbolo, como uma invasão do artista no cotidiano dos 
passantes. No gesto simbólico, um ato que transpassou a 
normalidade exigida pelo governo ditatorial do período. 

Da intervenção, permanecem os registros. As fotos, 
em P&B ganham destaque ao serem vistas em conjunto. 
No trabalho, constata-se uma das primeiras experimen-
tações de Goulart com a fotografia. No período, Goulart e a 
artista Vera Chaves Barcellos já tinham contato. A artista, 
amiga e parceira de Goulart em alguns projetos, relata que 
o conheceu em Amsterdã, em 1977, por intermédio de Fla-
vio Pons e, da amizade e parceria firmada, Vera relata que 
o iniciou nas técnicas de fotografia, em aulas informais 
em seu ateliê. Ela relata que:

Na época, eu tinha um atelier fotográfico para 
revelação de filmes e ampliação de fotos e o 
usamos para a produção dessas fotos. Nessa 
ocasião, passei a Claudio noções bastante bá-
sicas de fotografia que ele soube usar muito 
bem depois, em seu ateliê fotográfico impro-
visado em sua cozinha, em Amsterdã.78 

Ana Maria Albani de. (Org.) Espaço N.O., Nervo Óptico. Rio de Janeiro: 
FUNARTE, 2004. Documentos sobre o Espaço estão disponíveis em ar-
quivo no Centro de Documentação e Pesquisa da FVCB. Nesta mostra 
realizada no Espaço N.O. Goulart apresentou ainda outro trabalho re-
cente, intitulado Pieces of myself.
78  BARCELLOS, Vera Chaves. Depoimento: 22 de junho de 2017. 
Entrevista cedida por e-mail exclusivamente para esta pesquisa. Dis-
ponível no apêndice.
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Imagem 3 – O.A.N.I./Objeto Anônimo Não Identificado

Claudio Goulart. O.A.N.I. / Objeto Anônimo Não Identificado, 1979. Intervenção urba-
na (registro fotográfico). 18 x 24 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcel-
los
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Imagem 4 – O.A.N.I./Objeto Anônimo Não Identificado

Claudio Goulart. O.A.N.I. / Objeto Anônimo Não Identificado, 1979. Intervenção urba-
na (fotocópias).  
15 x 10 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Imagem 5 – O.A.N.I./Objeto Anônimo Não Identificado

Claudio Goulart. O.A.N.I. / Objeto Anônimo Não Identificado, 1979. Intervenção urba-
na (fotocópias).  
10 x 15 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos

Imagem 6 – O.A.N.I./Objeto Anônimo Não Identificado

Claudio Goulart. O.A.N.I. / Objeto Anônimo Não Identificado, 1979. Intervenção urbana 
(fotocópia de registro fotográfico). 10 x 15 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves 
Barcellos
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O.A.N.I. dá o tom crítico das produções que o artista 
vai desenvolver de outras tantas formas ao longo das rela-
ções que estabelece com seus trabalhos. De seus grafites, 
espécies de ausências, como interpreta Fervenza. Trans-
gredindo a normatividade imposta pela ditadura militar, 
o artista marca as ruas da cidade com um símbolo fálico, 
afrontando o governo e, da mesma forma, o conservado-
rismo local.

O conservadorismo no Rio Grande do Sul dava-se 
da mesma forma em relação ao setor cultural e aponta-
va a ausência de políticas públicas e de projetos por parte 
dos responsáveis pelas iniciativas culturais do estado no 
período. A respeito do contexto no qual a intervenção de 
Goulart foi feita, a atuação do grupo Nervo Óptico destaca-
-se na segunda metade da década de 1970, no Rio Grande 
do Sul. O grupo de artistas locais, formado por Carlos Asp, 
Carlos Pasquetti, Clóvis Dariano, Jesus R.G. Escobar, Mara 
Alvares, Romanita Martins, Telmo Lanes e Vera Chaves 
Barcellos, reuniu-se para discutir o incipiente e conser-
vador sistema de arte no estado. Através de um manifesto 
e de ações que divulgavam a arte contemporânea em seus 
novos formatos e propostas, o grupo promoveu discus-
sões sobre esses temas e sobre o mercado de arte.79

79  Artistas e estudantes de arte que, em 1976, reuniram-se na 
cidade de Porto Alegre com o objetivo de trocar ideias sobre os pró-
prios trabalhos e discutir o contexto cultural da época no Rio Grande do 
Sul. Mais tarde, esse grupo passou a se denominar Nervo Óptico. Lan-
çaram um “Manifesto” que criticava o poder adquirido pelo mercado 
de arte e pelas instituições públicas de arte do estado. O grupo criou 
um cartazete gratuito e mensal a fim de que os posicionamentos so-
bre arte e os trabalhos de seus integrantes fossem mais difundidos. O 
impresso, distribuído entre 1977 e 1978, continha divulgações de even-
tos, imagens especialmente desenvolvidas para o veículo de textos que 
expressavam as ideias dos artistas. Para mais informações, consultar 
CARVALHO, Ana Maria Albani de. (Org.) Espaço N.O., Nervo Óptico. Rio de 
Janeiro: FUNARTE, 2004. Documentos sobre o Nervo Óptico estão dis-
poníveis em arquivo no Centro de Documentação e Pesquisa da FVCB.
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Além da apresentação e comentários sobre 
trabalhos individuais, os temas debatidos nos 
encontros destes artistas envolviam o ques-
tionamento das possibilidades de atuação 
profissional e cultural em Porto Alegre, consi-
derando o poder adquirido pelo mercado – no 
sentido de favorecer a difusão de obras mais 
“vendáveis” -, política cultural das institui-
ções oficiais e distribuição de verbas públicas 
para o setor cultural.80 

Denominavam-se como um movimento artístico gaú-
cho em seu manifesto e rechaçavam a forma como o mer-
cado de arte se configurava na década de 1970. Segundo 
eles, o mercado condicionava a produção dos artistas de 
modo meramente artesanal.81 Com sua atuação no cená-
rio, o grupo abriu espaço para produções ainda não con-
vencionais no estado, principalmente em Porto Alegre. 

Goulart, em um texto sobre o trabalho O.A.N.I. (Ima-
gem 7), levanta questões semelhantes ao discutir o siste-
ma de arte no Rio Grande do Sul, além de abordar a forma 
como se deu sua intervenção dentro do contexto ditatorial 
em que foi produzida. O conteúdo desse documento vai ao 
encontro das reflexões propostas a partir de Bardin (1977) 
e aproxima-se do indicador que diz respeito às relações 
do artista com as questões políticas, culturais e artísticas nos 
anos 1970 e 1980 no Brasil. 

Durante os meses de outubro e novembro de 
1979 o O.A.N.I, apareceu em inúmeros lugares 
na cidade de Porto Alegre. Tomando a forma 
de um grafite desenvolveu-se em uma estra-
tégia de comunicação visual de impacto ime-
diato. Entre outras coisas o O.A.N.I. foi uma 

80  CARVALHO, 2004, p. 30. 
81  Manifesto Nervo Óptico, disponível no arquivo no Centro de 
Documentação e Pesquisa da FVCB.
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interferência na paisagem urbana, bordada 
de signos inexpressivos. É importante ressal-
tar a maneira clandestina em que, por razões 
óbvias, o O.A.N.I. foi sendo realizado. Portan-
to a realização de mais um O.A.N.I., ao vivo, 
em frente às câmeras da TV Difusora é cheia 
de significados. A ampla divulgação do ges-
to e seu autor, dentro de um contexto jorna-
lístico, convida a uma reflexão sobre o clima 
político e cultural predominante. O O.A.N.I. foi 
também uma exposição de desenhos num espaço 
cultural bem mais complexo que o de um museu 
ou galeria - a cidade. Efetivada a estratégia, a 
exposição de fotos apresentada no Espaço N.O. 
devolve o O.A.N.I. ao contexto da arte, para ser 
avaliado, sugerindo assim também uma ava-
liação dos próprios mecanismos e instrumentos 
usados para a avaliação do objeto artístico.82 

Na fala de Goulart, é possível perceber seu interesse 
em transgredir o espaço comumente utilizado pelos ar-
tistas, como galerias e museus, pensando seu trabalho a 
ser desenvolvido de forma mais ampla e contraventora – 
nas ruas da cidade. Assim, reflete sua busca por alterna-
tivas no campo da arte, para além do sistema já instalado 
e que se efetivava no cenário artístico local. Porém, sua 
intervenção, ao mesmo tempo em que rechaçava os câno-
nes do museu, teve de encontrar uma estratégia exposi-
tiva para ser vista no contexto e foi através de fotografias 
que se deu a possibilidade do enquadramento e exposição 
de sua obra no Espaço N.O. Como ressalta, essa estratégia 
também busca apontar as limitações que o próprio siste-
ma da arte apresentava. 

Juntamente à O.A.N.I., em 1979, durante a temporada 
de Goulart e Flavio Pons em Porto Alegre, a dupla apre-
sentou uma performance no Museu de Arte do Rio Grande 

82  GOULART, Claudio. Documento do arquivo do artista, 1979. 
Grifos meus.
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Imagem 7 – O.A.N.I./Objeto Anônimo Não Identificado

Claudio Goulart. O.A.N.I. / Objeto Anonimo Não Identificado, 1979. Intervenção urba-
na (texto datilografado). 29,7 x 21 cm. Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa 
do MARGS.
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do Sul Ado Malagoli (MARGS). A arte como adorno do po-
der (Imagens 8 e 9) levantou questões sobre o sistema de 
arte no Brasil e principalmente no estado. Matérias sobre 
a exibição foram veiculadas nos jornais impressos locais 
ao abordarem o ineditismo da manifestação artística no 
cenário cultural porto-alegrense.83 

Tive acesso à obra através do contato com os regis-
tros da performance em fotografias e escritos, além de 
examinar jornais locais com notícias sobre a apresenta-
ção e material de divulgação, presentes tanto no arquivo 
do artista, parte do acervo da Fundação Vera Chaves Bar-
cellos, como no Centro de Documentação e Pesquisa do 
MARGS. Entre os documentos, uma espécie de roteiro ou 
projeto da performance traz um documento escrito à mão 
com letra do artista (Imagem 10). Do fragmento do rotei-
ro, frases que, de forma irônica, falavam sobre a crítica e a 
percepção sobre arte no contexto do estado:

A arte somente pode ser feita por artistas. O 
artista não deve se preocupar com a realida-
de. O artista vive em uma realidade maior – a 
realidade interior. A arte deve se preocupar 
unicamente com a beleza. A arte não deve se 
preocupar com a tragédia humana, mas com 
a poesia contida nela. A arte deve enaltecer. A 
arte é um dom divino. A arte é vida. Talvez os 
artistas sejam mais culpados do que os não-
-artistas por crimes de silêncio. Senhoras e 
senhores, damos por aberta a exposição “Mú-
sica e lágrimas”, convidamos a entrar.84

A performance contou com projeções de partituras 
nas paredes do museu, incluindo trechos de outras per-

83  A performance foi realizada em 8 de novembro de 1979, às 21 
horas, no MARGS.
84  GOULART, Claudio. Documento do arquivo do artista, 1979.
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formances já realizadas pelos artistas em Amsterdã, como 
Concert e Lovers (1978). Ao longo da exibição, as partitu-
ras projetadas iam sendo gradativamente tapadas com 
uma faixa preta, colada em frente às notas musicais. A fita 
preta era cuidadosamente alinhada, ao apagar a projeção 
das paredes brancas do museu. As notas eram censuradas, 
lentamente, pelas mãos dos artistas, que traziam uma 
venda preta nos olhos, tal como uma mordaça que calava a 
sinfonia muda. Uma clara referência à censura do período 
militar brasileiro, principalmente à música, ao cinema e 
ao teatro, onde os projetos deviam passar pelo crivo con-
servador e reacionário do governo antes de serem realiza-
dos, mediante aprovação. 

O mercado de arte brasileiro não via interesse em 
obras que fugissem do padrão e do formato tradicionais 
modernistas. Nas décadas de 1960 e 1970, até mesmo nos 
centros culturais do país como no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, o sistema de arte ainda distanciava-se de novos 
formatos artísticos. Até mesmo rechaçava produções com 
materiais não usuais até então. Como foi o caso do artista 
Antonio Manuel (Avelãs de Caminho, Portugal, 1947), que 
apresentou, no Salão da Bússola, em 1969, no MAM/RJ, 
uma instalação contendo materiais perecíveis, fato que 
gerou uma série de críticas. A obra era composta por três 
cabines, sendo uma delas elaborada com uma cama feita 
com mato e que permitia que o público nele pudesse deitar. 

Sobre ela, havia um painel coberto por um 
tecido preto que quando levantado revela-
va o mapa da América Latina. (...) Por utilizar 
material orgânico, ao longo da exposição ele 
foi apodrecendo e provocando mau cheiro no 
museu.85 

85  JAREMTCHUK, Dária. Anna Bella Geiger: passagens concei-
tuais. Belo Horizonte/São Paulo: C/Arte / Editora da Universidade de 
São Paulo, 2007, p. 45.
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Imagem 8 – A arte como adorno do poder

Claudio Goulart. A arte como adorno do poder, 1979. Performance (registros fotográ-
ficos). 15,5 x 40 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos

Imagem 9 – A arte como adorno do poder

Claudio Goulart. A arte como adorno do poder, 1979. Performance (registros fotográ-
ficos). 15,5 x 40 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Imagem 10 – A arte como adorno do poder

Claudio Goulart. A arte como adorno do poder, 1979. Performance (texto escrito à 
mão).  
29,7 x 21 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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A obra, que foi premiada na mostra, também foi alvo 
de protestos na mídia, pois alguns jornalistas e críticos 
contestaram o prêmio e a exibição em jornais da época. A 
intenção por parte de Antonio Manuel era justamente fa-
zer uma crítica ao momento político brasileiro. Segundo 
o artista “era uma obra viva, pois a América Latina estava 
fedendo, estava assim uma coisa podre”.86 

Uma das notícias veiculadas referia-se ao trabalho 
do artista como “mórbido”, assim seus materiais perecí-
veis “causavam repulsa ao mercado de arte incipiente, em 
busca de obras tradicionais e comercializáveis, sobretudo 
dos modernistas”.87 Até então, nem mesmo a fotografia 
havia conquistado espaço no mercado de arte. Tendo seu 
campo expandido, somente graças às transformações ad-
vindas do conceitualismo, a arte alargou as percepções do 
sistema quando os artistas conceituais começam a se in-
teressar pela fotografia. Sobre o fato, a pesquisadora Dária 
Jaremtchuk destaca:

Muitas instituições artísticas oficiais, algu-
mas atreladas ao governo militar do período, 
destinavam pouco ou até nenhum espaço para 
a fotografia. Ou seja, trabalhar com o supor-
te fotográfico poderia dignificar alternativa a 
este contexto político e social.88 

Se para os artistas que trabalhavam com fotografia 
o mercado já era reduzido e difícil, era ainda mais para as 
produções efêmeras como instalações, e, principalmente, 
performances. Integrar o sistema artístico oficial previa 
enfrentar alternativas ou distanciar-se dele.

86  ANTONIO MANUEL. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1974, p .44. 
apud JAREMTCHUK, 2007, p. 45.
87  Ibid., p. 110.
88  Ibid.
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É importante considerar o incipiente sistema de arte 
no Rio Grande do Sul na década de 1970, não só como por-
tador de um número menor de instituições e de espaços 
para os artistas, ao se comparar com os de São Paulo e Rio 
de Janeiro: os que existiam aqui, porém ainda eram lo-
cais e igualmente mais conservadores. Goulart e Pons, ao 
apresentarem A arte como adorno do poder, em Porto Ale-
gre e dentro de um museu de arte, mesmo conseguindo o 
projeto aceito no espaço, sua apresentação foi divulgada 
em alguns jornais como “arte experimental”, tendo ain-
da sido alvo de críticas pelo próprio público que não com-
preendia a exibição.

Notícias sobre a performance, como a veiculada pelo 
jornal Folha da Tarde, em 13 de novembro de 1979, apon-
taram a apresentação como “polêmica”. O destaque se 
deu pelo inusitado incidente que ocorreu durante a exibi-
ção do trabalho, quando um dos espectadores (um conhe-
cido diretor de teatro local) ateou fogo em folhas de jornal 
colocadas por ele no chão do museu, gritando “incêndio 
no museu”. A interferência não programada à exibição 
ganhou repercussão nos periódicos locais.89 

Goulart e Pons, com a ação, suscitaram, no contexto 
local, discussões acerca da arte contemporânea, que ainda 
no final dos anos 1970 era vista como “experimental” pela 
mídia impressa, tratando-se do uso de suportes e de con-
ceitos até então não usuais no contexto cultural. Entrevis-
tado pelo jornal Zero Hora, Pons falou sobre a temática cen-
tral do trabalho, dando ênfase à “função mais corriqueira 
da arte”, como colocou, “entregue ao elogio do poder”:

89  PRESSER, Décio. Depois da polêmica “performance” Cláudio 
Goulart expõe no Espaço N.O. Folha da Tarde, Porto Alegre, 13 nov. 1979, 
p. 52.
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A ideia é essa: Médici na Renascença pagava as 
obras de arte para os artistas como Miguel An-
gelo e Boticelli, logo determinava o que iria ser 
feito. Hoje, se existe mercado de arte, existe 
também uma sociedade que determina o que 
se faz, tudo se liga ao tempo atual que a gen-
te recebe por viver aqui e agora. Poder então é 
um conjunto de coisas – político, social, indi-
vidual – que determinamos que pessoas criem 
certas coisas. Muitas vezes a arte é só ornamen-
to, enfeite, pura estética. Mas passa um tempo 
e de quem é que você se lembra: do Médici ou 
do Miguel Angelo? Por isso tentamos colocar as 
coisas no nível do indivíduo, da pessoa, do pro-
cesso criativo checando a posição do artista na 
sociedade. Tudo é feito de maneira não discur-
siva, expressa através de símbolos.90 

 É perceptível na fala do artista sua discordância 
com as relações entre mercado de arte e artistas no Bra-
sil do período. Ao comparar as relações entre mecenas e 
encomendas da arte renascentista com as relações entre 
mercado de arte na contemporaneidade, Pons aponta as 
determinações políticas, sociais e individuais ao produzir 
arte contemporânea. Denuncia a sociedade e o mercado, 
ao intervirem a ponto de decidir quais artistas devem ter 
espaço, prestígio e destaque na sociedade. Ao levantar a 
questão, enfoca a proposta da performance, ao buscar 
criticamente coisas no nível do indivíduo e ressaltar a im-
portância da liberdade de escolhas no processo criativo do 
artista em relação à sua percepção da sociedade, não como 
um adornamento aos poderes e julgamentos sociais. 

90  PERFORMANCE: A arte como adorno do poder. Zero Hora, Por-
to Alegre, p. 3, 8 nov. 1979. Grifos meus.
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Investigando o acervo de Goulart e com tais questões 
em mente, tenho em vista o artista como um artista-arqui-
vista, este que não somente reuniu em um acervo pessoal 
sua produção. Nesse arquivo, percebo seu desejo de regis-
trar não apenas momentos e projetos que considerava sig-
nificativos em sua trajetória, mas também a documentação 
reunida que aponta seus interesses e suas opiniões sobre 
a arte e seu contexto, principalmente sobre o brasileiro. 
Configurava-se com um ponto de vista crítico, através de 
suas abordagens sobre os conceitos de seus trabalhos.

Para além do aspecto documental, encontra-se uma 
ampliação de questões em seu ato de armazenar sua pró-
pria memória. O desconhecimento de sua obra no Brasil 
acentua esse ponto. Somente a partir do abrigo desse ar-
quivo no Rio Grande do Sul, com a doação das obras feita 
pela Fundação Art Zone, é que o acesso à pesquisa e ao co-
nhecimento de seu trabalho foi possível. A resistência ao 
esquecimento de Goulart está em sua própria organiza-
ção, na busca de arquivamento, no seu desejo de memória, 
como pulsão.

Há, talvez, embrenhada em sua pulsão, uma preo-
cupação em possibilitar o acesso futuro às suas obras e às 
informações sobre elas. Ao estar em contato diretamente 
com esse arquivo, reflito sobre sua pulsão de arquivamento 
e, ao mesmo tempo, sobre seu esquecimento na memória 

ARTISTA - ARQUIVISTA
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local. Pergunta-se então se estaria sua prática de arquivar 
vinculada de alguma forma a uma consciência e/ou preo-
cupação com o esquecimento de sua produção?

Em Mal de arquivo: uma impressão freudiana91 Jac-
ques Derrida alarga o conceito de arquivo, questionando 
sua visão clássica e presente no discurso historiográfico. 
Anuncia, assim, uma concepção original sobre esse em 
sua tese. Com publicação em 1995, na França, e traduzido 
para o português em 2001, Mal de arquivo: uma impressão 
freudiana é o fruto de uma conferência proferida pelo autor 
em 1994, em Londres, dentro da programação do colóquio 
internacional Memory: the question of archives, organizado 
por René Major e Elizabeth Roudinesco. No texto, Derrida 
realiza sua interpretação da obra de Sigmund Freud, re-
pensando a psicanálise a partir da memória nas socieda-
des contemporâneas em relação às novas tecnologias.

O filósofo, ao questionar o conceito de arquivo e ao 
colocar em cheque sua noção tradicional, traz como uma de 
suas principais críticas a redução do arquivo a apenas um 
retorno, uma experiência da memória, algo arcaico e ar-
queológico. Para o autor, seu conceito vai além. Ao mesmo 
tempo em que abriga em si mesmo a memória, o arquivo en-
volve questões éticas e políticas, além das epistemológicas. 

Derrida evoca o significado da palavra arquivo, em 
sua origem, arkheîon, do grego, designa a morada, casa 
dos arcontes. Os arcontes eram os responsáveis na antiga 
Grécia pela guarda dos documentos oficiais e, também, os 
possuidores do privilégio de interpretá-los. O autor apon-
ta a figura do poder arcôntico, “que concentra também as 
funções de unificação, identificação, classificação”.92 

91  DERRIDA, Jacques. Mal de arquivo: uma impressão freudiana. 
Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.
92  DERRIDA, 2001, p. 13-14.
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Em seu conceito de origem, indica-nos que todo 
arquivo é instituidor, e, ao mesmo tempo, conservador, 
sendo assim, revolucionário e tradicional. Em um “du-
plo sentido: guarda, põe em reserva, economiza, mas de 
um modo não natural, isto é, fazendo a lei (nomos) ou fa-
zendo respeitar a lei, de uma lei que é a da casa (oîkos), da 
casa como lugar, domicilio, família ou instituição”.93 Essa 
ideia, segundo o autor, deve caminhar junto ao que vai 
chamar de consignação. Por consignação, Derrida entende 
não unicamente o sentido corrente da palavra, mas a de-
fine como “o fato de designar uma residência ou confiar, 
pondo em reserva, em um lugar e sobre um suporte, o ato 
de consignar reunindo os signos”.94 Esses objetos consigna-
dos devem, portanto, ir além de reunir, mas possuir uma 
significação. Essa residência dos documentos precisa ter 
como princípio a consciência de compartilhamento des-
se arquivo. Os arquivos existem para serem interpretados, 
necessitam ser vivos.

Aponta, dessa forma, o arquivo como um espaço 
de reflexão, aberto a possibilidades de leituras, a partir 
de olhares diversos. Derrida entende o arquivo como um 
processo vivo, porém lacunar e que pode ser sintomático. 
Lacunar no sentido de abrigar parcialmente e não em sua 
totalidade e, assim, sintomático por configurar-se em es-
colhas e desejos, seja de quem arquiva, seja de quem tem 
acesso a este arquivamento e o reverbera, ou não. Abrir-se 
à sua compreensão é a base para construir outras narrati-
vas, além das hegemônicas, promovendo (re)escrituras e 
(re)interpretações da história.

O arquivo é visto como o que guarda, esclarece e re-
vela, seja na contemporaneidade, seja em um futuro pró-

93  Ibid., p. 18-19.
94  Ibid., p. 14.
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ximo. Pressupondo, em geral, inscrições, decodificações 
e marcas, o arquivo reúne mais do que signos em um de-
terminado lugar de depósito, atinge uma dimensão de ex-
periência viva, assegurada na “possibilidade da memori-
zação, da repetição, da reprodução ou da reimpressão”.95 
Sob uma lógica de repetição, ou ainda, de compulsão a 
uma repetição, segundo Freud, a pulsão de arquivamento é 
indissociável de uma pulsão de morte. 

Portanto, da destruição. Consequência: dire-
tamente naquilo que permite e condiciona o 
arquivamento só encontraremos aquilo que 
expõe à destruição e, na verdade, ameaça de 
destruição, introduzindo a priori o esqueci-
mento e a arquiviolítica no coração do monu-
mento. No próprio “saber de cor”. O arquivo 
trabalha sempre a priori contra si mesmo”.96

Para ele, essa pulsão de morte ameaça todo o desejo 
de arquivo, o que se caracteriza como o mal de arquivo.

A perturbação do arquivo deriva de um mal de 
arquivo. Estamos com mal de arquivo (en mal 
d’archive). Escutando o idioma francês e nele, 
o atributo “en mal de”, estar com mal de ar-
quivo, pode significar outra coisa se não sofrer 
de um mal, de uma perturbação ou disso que o 
nome “mal” poderia nomear. É arder de pai-
xão. É não ter sossego, é incessantemente, in-
terminavelmente procurar o arquivo onde ele 
se esconde. É correr atrás dele ali onde, mesmo 
se há bastante, alguma coisa nele se anarqui-
va. É dirigir-se a ele com um desejo compulsi-
vo, repetitivo e nostálgico, um desejo irrepri-
mível de retorno à origem, uma dor da pátria, 
uma saudade de casa, uma nostalgia do retor-
no ao lugar mais arcaico do começo insólito. 

95  DERRIDA, 2001, p. 22.
96  Ibid., p. 23.
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Nenhum desejo, nenhuma paixão, nenhuma 
pulsão, nenhuma compulsão, nem compulsão 
de repetição, nenhum “mal-de”, nenhuma 
febre, surgirá para aquele que, de um modo ou 
outro, não está já com mal de arquivo.97 

Guash (2013) coloca que nos permitem Derrida e 
Freud compreender que “o trabalho de arquivo conserva 
e participa da pulsão de morte: o trabalho do arquivo é ao 
mesmo tempo aquele que destrói o arquivo e em princí-
pio o seu próprio”.98 Ao tratar da produção de Boltanski, 
conforme citado anteriormente, Guash, aproxima o artis-
ta das reflexões de Derrida, destacando o mal de arquivo 
de Boltanski como uma luta contra a amnésia e o esque-
cimento, ao mesmo tempo em que evidencia as ausências 
de memória. 

Esse desejo compulsivo, repetitivo e nostálgico que 
Derrida evidencia ao falar de mal de arquivo percebe-se 
marcado nos registros de Goulart. Em seu ato de arquivar 
é notória a consciência da importância da preservação de 
seu trabalho e o desejo do seu compartilhamento. Quase 
obcessivamente, guarda em detalhes sua própria produ-
ção, na qual existe o intuito de manter vivas suas memó-
rias. A maioria de seus trabalhos possuem textos escritos 
pelo próprio artista, ao falar sobre seus conceitos, ou ain-
da, ao registrar dados sobre exposições de suas obras. No-
ta-se também um cuidado em deixar explicitados a forma 
de montagem e os materiais utilizados em várias de suas 
instalações, por exemplo, assim como em alguns traba-
lhos que exigem uma forma de exposição específica, atra-
vés de fotos e planos de montagem. 

97  DERRIDA, 2001, p. 118-119.
98  GUASH, 2013, p. 255.
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Os recortes de jornal que documentam seus projetos 
em várias cidades da Europa, até mesmo do Japão, divi-
dem espaço com os materiais de sua divulgação junto a 
convites/ingressos de suas apresentações de performance 
e mostras, entre informações sobre suas parcerias de tra-
balho. Tudo consta cuidadosamente arquivado. Seu pro-
cesso e sua opinião crítica estão marcados nesses regis-
tros. Seu arquivo abre-se como um espaço de reflexão e 
nele certamente habitam diversas formas de reescritas e 
reinterpretações da história da arte brasileira ainda a se-
rem exploradas. 

No ensaio An archival impulse99, Hal Foster analisa 
a presença de um impulso de arquivo na produção de ar-
tistas contemporâneos que usam materiais históricos em 
suas práticas artísticas. Foster salienta que esse impulso 
possui um caráter distinto próprio e penetrante, a ponto 
de ser uma tendência entre artistas, e só levanta discus-
sões bem-vindas ao campo.100 Ao longo da reflexão, o au-
tor distingue suas posições das de Derrida, quando aponta 
que “todo arquivo se funda em um desastre (ou em uma 
ameaça) comprometido com uma ruína que não pode im-
pedir”.101 Questiono, assim, se essa ruína de impossível 
impedimento, a qual refere-se Foster, pensando no im-
pulso de arquivo em Goulart, seria um indício para enten-
der a ausência do artista entre as linhas escritas sobre a 
arte brasileira contemporânea? 

Ainda refletindo sobre o esmaecimento da memória 
de Goulart e de sua atuação no contexto brasileiro, pergun-
ta-se se seu impulso de arquivo, além de ser um ato de guar-

99  FOSTER, Hal. El impulso de archivo. Traducción de Constanza 
Qualina. NIMIO – Revista de la cátedra Teoria de la Historia, n. 3, p. 102-
125, set. 2016.
100  Ibid., p, 103.
101  Ibid., p, 105. Grifo meu.
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da e de preservação, teria restringido em demasia o acesso a 
ele mesmo, a ponto de ter reverberado seu próprio esqueci-
mento? Pensando com Derrida, sua pulsão de arquivamento 
acabou por isolar em demasia sua produção e sua atuação 
do campo da arte brasileira? Goulart colocou sua produção 
em um determinado poder, pessoal e privado, significando, 
talvez, seu próprio mal através de seu arquivo? 

Apoiada nas reflexões referentes à análise de con-
teúdo, segundo Bardin, a partir do indicador relação do 
artista com as questões políticas, culturais e artísticas nos 
anos 1970 e 1980 no Brasil, busco em uma das entrevistas 
realizadas com o artista Flavio Pons examinar sua opinião 
sobre a relação de Goulart com o Brasil, a fim de tentar 
compreender as causas sobre o porquê fora mais conheci-
do na Europa do que em seu país de origem. Dessa forma, 
busco compreender seu esquecimento no contexto local. 
Teria Goulart cortado vínculos com o Brasil, após sua mu-
dança para o exterior? Como era a relação do artista com o 
sistema de arte brasileiro? Em sua resposta, Pons aponta:

A carreira artística inteira do Claudio desen-
volveu-se quando ele morava em Amsterdã. 
Portanto, é natural que sua obra tenha sido 
mostrada mais na Europa. Muitas vezes Clau-
dio foi convidado para mostrar obras no Bra-
sil, mas sempre, ao final, por razões várias, os 
projetos foram, infelizmente, cancelados pe-
las instituições brasileiras que haviam feito o 
convite em primeiro lugar.102 

A mesma questão confirma a colocação de Pons 
quando respondida pela artista Vera Chaves que relata: 
“houve vários convites de instituições brasileiras, mas não 

102  PONS, Flavio. Depoimento: 09 de maio de 2016. Entrevista ce-
dida por e-mail. Disponível no apêndice.
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se concretizaram por diversos motivos, alheios à vontade 
do artista”.103 A partir dos relatos, vejo que, por mais óbvio 
que possa parecer o desconhecimento de seu trabalho no 
meio de arte brasileiro, pelo fato do artista ter morado e 
desenvolvido sua carreira em Amsterdã, seu apagamento 
na memória local não se torna tão claro assim. 

É possível inferir que havia, por parte de Goulart, o 
interesse em realizar projetos e formar parcerias no Bra-
sil, sendo essas, muitas vezes, canceladas em suas inicia-
tivas, por falta de compromisso e de pouco interesse por 
parte das próprias instituições brasileiras, como declarou 
Pons. Dessa forma, sua relação com o Brasil mostra-se, 
mais uma vez, distanciada por falta de estabilidade e de 
espaços, oriundos de estrutura do próprio sistema de arte 
deficitário. Esse fato foi anteriormente constatado através 
do episódio da performance realizada no MARGS, em meio 
ao emergente sistema gaúcho do final da década de 1970, 
reiterado nas palavras citadas de Pons e de Vera Chaves. 

Ainda nesta linha de reflexões, levanto dúvidas sobre 
a questão principal desta pesquisa. Será que ela se encon-
tra vinculada especificamente à sua produção em si ou ao 
meio artístico brasileiro, já que as instituições firmavam 
convites e, antes de sua realização, os cancelavam? Teria 
sua produção distanciado-se do Brasil, não só geografi-
camente, mas conceitualmente? Ou ainda, os interesses e 
as temáticas, presentes em suas obras afastariam-se de 
questões consideradas de relevância pela arte brasileira? 

103  BARCELLOS, Vera Chaves. Depoimento: 22 de junho de 2017. 
Entrevista cedida por e-mail exclusivamente para esta pesquisa. Dis-
ponível no apêndice.
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Pensar o espaço de atuação e os trânsitos do artista, 
ao longo de sua trajetória, leva à busca da compreensão 
das lógicas e das características de sua produção e, con-
sequentemente, de seu acervo. A complexidade da do-
cumentação presente no arquivo de Goulart evidencia a 
natureza híbrida de relações que esses trabalhos permi-
tem expor. Dos registros mais recorrentes, é visível sua 
especial atenção para os documentos de performances e 
de instalações. Essas montagens efêmeras, por sua carac-
terística “temporária”, aparecem em documentos geral-
mente, em fotografias e escritos do artista, e mesmo, em 
alguns casos, em vídeo. Essas produções foram, de certa 
forma, pensadas para serem documentadas devido ao ca-
ráter arquivista do artista, em alguns casos, como na ci-
tada intervenção urbana, O.A.N.I., entre outras, pois pos-
suem toda sua presença nos arquivos.

A meu ver, em obras específicas, fotografias e vídeos 
assumem uma forma individual, como nos registros das 
performances Lovers (1978) e Dialogs (1978), ou ainda da 
vídeoperformance Brazilian Watercolor (1986). Até mes-
mo, tornam-se essenciais para conhecimento da obra, 
como a videoinstalação Om de tuin leidein (1992). Dessas, 
somente tive acesso através de fotografias, de vídeos ou 
de alguns escritos. Mas, como abordar obras que não vi? 
Dos registros de Goulart, percebo as produções de espe-

DOCUMENTOS PARA ALÉM DO ARQUIVAR:  
A LÓGICA DOCUMENTO-OBRA
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cífica importância para as questões que venho pensando 
nesta pesquisa. 

Para tanto, ao adentrar em discussões sobre as obras 
em si, acredito ser importante ressaltar pontos referentes 
à percepção de registros para além de meros documentos. 
Na arte contemporânea, a distinção entre a dialética pre-
sente em obra de arte e sua documentação, permite refle-
tir sobre o papel do documento para a produção artística. 
Partindo do arquivo de Goulart, quais seriam os limites 
entre os registros-documentos e as obras de arte? 

 Marcel Duchamp levantou a questão já na primei-
ra metade do século XX, quando ensaiou a lógica docu-
mento-obra reunido em uma pequena coleção trabalhos 
agrupados em uma maleta, feitos de reproduções de suas 
próprias obras em miniaturas. Essas, cópias de obras já 
apresentadas e consagradas, discutem o lugar e a função 
não somente dos documentos de trabalho e dos registros 
que um artista pode produzir, mas também da própria arte 
em si. Em Boîte-en-valise (Imagem 11), a caixa/mala traz 
69 reproduções em miniaturas de trabalhos de Duchamp. 
Entre 1935 e 1940, o artista criou uma edição de luxo de 
vinte caixas, cada uma confeccionada em uma maleta de 
couro marrom, com pequenas variações de design e de 
conteúdo. Posteriormente, em outra edição, ao conter seis 
séries diferentes feitas durante as décadas de 1950 e 1960, 
foi eliminada a mala e o número de itens contidos dentro 
dela. Criando uma espécie de galeria, essa maleta aberta 
revelaria as miniaturas dos ready-mades do artista e de 
trabalhos como: Nu descendant un escalier n° 2 (1912), Air 
de Paris (1919), Grand Verre (1915-23), L.H.O.O.Q. Mona Lisa 
(1919), entre outros.104

104  Mais informações sobre a obra nas coleções do Centre Pompi-
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Ao tratar, tanto de arquivo, quanto de museu, Boî-
te-en-valise coloca em questão a lógica do documento e 
do monumento. Sua maleta perpassa os limites do mero 
registro documental e configura-se como uma obra por si 
só. Duchamp, como curador de seu próprio museu portá-
til, aborda, assim, a reprodutibilidade da arte e a obra de 
arte “original”. 

Em Duchamp du signe, o artista, entrevistado pelo his-
toriador, curador e crítico de arte James Johnson Sweeney, 
quando indagado sobre a obra, revela sua relação com ela:

Ainda uma nova forma de expressão. No lugar 
de pintar alguma coisa, tratava-se de repro-
duzir esses quadros que eu tanto amava, em 
miniatura e num volume muito reduzido. Eu 
não sabia como resolver isso. Eu pensei num 
livro, mas eu não gostei da ideia. Foi então que 
me veio a ideia da caixa, dentro da qual todas 
as minhas obras seriam escolhidas como num 
museu de redução, um museu portátil, e foi 
então por isso que eu instalei numa maleta.105 

Boîte-en-valise coloca, dessa forma, documento e 
obra em um “circuito infinito de ambiguidades, negações 
e transformações, que envolv[em] o modelo e a cópia, a 
origem e o duplo, o real e o irreal”.106 Quando se trata de 

dou e do MoMA, disponíveis em: https://www.centrepompidou.fr/cpv/
resource/cybq4y/razo6E5; https://www.moma.org/interactives/exhi-
bitions/1999/muse/artist_pages/duchamp_boite.html. Acesso em: 17 
jun 2018.
105  Trecho livremente traduzido, originalmente em francês: “En-
core une nouvelle forme d’expression. Au lieu de peindre quelque chose, il 
s’agissait de reproduire ces tableaux que j’amais tellement, en miniature et 
sous un volume três réduit. Je ne savais comment m’y prendre. Je pensais à 
un livre, mais je n’aimais pas cette idée. C’est alors que me vint l’idée de la 
boîte dans laquelle toutes mês oeuvre se trouveraient recuillies comme dans 
un musée en réduction um musée portatif, et voilà pourquoi je l’installai 
dans une valise”. DUCHAMP, Marcel. Duchamp du signe. Paris: Flamma-
rion, 1994, p. 203.
106  COSTA, 2017, p. 25-26.
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Imagem 11 – Boîte-en-valise

Marcel Duchamp. Boîte-en-valise, 1935-40;1963-1966. Maleta de couro contendo 
80 réplicas em miniatura, reproduções coloridas e fotografias de obras de Du-
champ). Tamanhos variados.  
Fonte: https://www.moma.org/collection/works/74554 
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uma performance, questiono-me: até que ponto os re-
gistros podem rememorar a ação? Poderiam eles, em sua 
singularidade, sejam vídeo, fotografia ou escritos, con-
figurarem uma produção de certa forma independente, a 
partir de seu conceito inicial? Poderia, assim, perceber em 
fotografias e em vídeos feitos das performances de Gou-
lart uma obra em si, surgida a partir delas?

Tendo Duchamp como referência, como relembra 
Flavio Pons em um dos depoimentos cedidos a esta pes-
quisa, ao relatar que “certamente, como muitos artistas 
da nossa geração, fomos muito inspirados por Marcel Du-
champ e outros artistas de sua época, que prenunciam a 
arte conceitual”107, infere-se que Goulart importou-se 
com esses limites existentes entre documento e obra de 
arte em seus trabalhos. Como testemunho, mas também 
com caráter de dispositivo, os recursos documentais uti-
lizados por ele podem ganhar novas formas e importância 
a partir do olhar do pesquisador ao debruçar-se sobre eles. 
No arquivo de Goulart, o lugar e a função dos documentos 
ultrapassa a noção de meros registros.

A arte se ausenta ao olharmos um conjunto de do-
cumentos? Em Boîte-en-valise, ao mesmo tempo em que 
questiona a noção do original, Duchamp “incorpora a có-
pia para o âmbito da arte, transformando o documento 
em monumento e vice-versa”.108 Percebo que Goulart, ao 
preocupar-se em registrar suas ações, possibilitou certa 
individualidade aos documentos, tendo eles sua própria 
configuração e forma diante das propostas artísticas. Vejo 
que, em casos específicos, fotografias e vídeos são mais 
do que registros, podendo constituir-se como uma obra 
à parte, pois resultam em desdobramentos de trabalhos.

107  PONS, Flavio. Depoimento: 09 de maio de 2016. Entrevista ce-
dida por e-mail. Disponível no apêndice.
108  Ibid., p. 46.
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Esta relação está presente nos vídeos Lovers (Imagem 
12) e Dialogs (Imagem 13), ambos produzidos por Goulart 
em parceria com Flavio Pons, em 1980. Ambas as produ-
ções surgiram a partir das apresentações de performances, 
igualmente, juntamente com Pons, realizadas em 1978, na 
galeria Bedaux, em Amsterdã, com os mesmos títulos. 

Na performance Lovers (1978) (Imagem 14), Gou-
lart e Pons, vestidos com camisas brancas, coletes e cal-
ças pretas, mantendo certa distância, dividem uma longa 
fita. Goulart, com o corpo totalmente amarrado por essa 
fita, mantém a ponta solta, que passa a encobrir o corpo de 
Pons, enquanto eles giram em torno de si mesmos, até que 
o primeiro se liberte da amarra, atando completamente o 
outro. A apresentação foi registrada em fotografias e ar-
quivada em fotocópias dessas fotos, acompanhadas de 
curtos textos escritos sobre a ação. Entre eles, o seguinte 
trecho: “Uma pessoa amarra a outra com uma fita verme-
lha e começa a amarrar-se com a ponta solta. Em seguida, 
eles giram até que aquele que estava solto fique preso e 
outro seja libertado”.109

Em Dialogs (1978) (Imagem 15), a performance tam-
bém se dá a partir de uma fita. Goulart e Pons, sentados 
um em frente ao outro, levam o objeto aos lábios. A fita 
emerge como fio condutor de uma conversa sem palavras. 
Registrada através de fotografia, a performance encon-
tra-se, igualmente, presente no acervo do artista em fo-
tocópias. Os registros acompanham uma inscrição sobre a 
proposta, com informações sobre a apresentação: “Diálo-
gos usando fitas como meio de conversação”.110

109  Documento do artista, livre tradução, originalmente em in-
glês: “One person binds up the other with red ribbon and starts to bind 
himself up with the loose end. Then they rotate until the one who binding 
gets bound up and the other is set free”. 
110  Documento do artista, livre tradução, originalmente em in-
glês: “Dialogs using ribbons as a médium of conversation”.
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Imagem 12 - Lovers

Claudio Goulart e Flavio Pons. Lovers, 1980. Videoarte (frames de vídeo). A co-
res. 8 minutos. 
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Imagem 13 - Dialogs

Claudio Goulart e Flavio Pons. Dialogs, 1980. Videoarte (frames de vídeo). Preto e 
branco.  
14 minutos e 34 segundos. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Imagem 14 - Lovers  

Claudio Goulart e Flavio Pons. Lovers, 1978. Performance (fotocópia de registro 
fotográfico).  
29,7 x 21 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Imagem 15 - Dialogs

Claudio Goulart e Flavio Pons. Dialogs, 1978. Performance (fotocópia de registro 
fotográfico).  
21 x 29,7 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Dois anos depois dessas apresentações, os artistas 
produziram vídeos com os mesmos títulos e que trazem o 
conceito central dos trabalhos. No vídeo de Lovers (1980), 
os artistas, diferentemente da performance, trazem seus 
corpos nus em frente à câmera. Frente a um fundo escuro, 
movimentam-se, em torno de si, entre um e outro, suave-
mente. O sutil deslocamento prende o olhar do observador 
à tela. As imagens em movimento permitem a percepção 
de uma potência particular à cena, envolvendo quem ob-
serva em uma atmosfera quase lírica e poética do ato. A 
íntima relação entre os artistas se faz presente no vídeo e 
acentua a experiência a partir da proposta.111 

O vídeo de Dialogs (1980) parte da mesma ideia, sur-
ge também da performance apresentada dois anos an-
tes, na galeria Bedaux. Os artistas dividem a cena, sen-
tados um em frente ao outro, vestindo camisas brancas, 
sobre um fundo escuro. Um retira, lentamente, uma fita 
de dentro da camisa do outro, enquanto isso, miram-se 
fixamente nos olhos. Ambos mantêm um semblante sé-
rio, mesmo quando as mãos de um quase tocam o peito do 
outro, criando um ambiente que beira a tensão. Ao longo 
dos minutos e dos movimentos, a fita vai amontoando-se 
escultoricamente em cima da mesa branca, entre os cor-
pos dos artistas. 

Os registros das apresentações das performances de-
senvolvem-se diferentemente nas possibilidades das pro-
duções em vídeo. Lovers ainda ganha uma “versão” em 

111  O vídeo Lovers foi fonte de referência e inspiração para uma 
artista canadense que produziu um vídeo tributo à obra. Em A Re-Do 
of Claudio Goulart and Flavio Pons’s 1980’s performance, 2012, Ségolè-
ne Marie C. Brault, que vive em Montreal e trabalha com desenho, es-
cultura, performance e vídeo, atribui a produção de Goulart e Pons à 
vontade de recriar uma montagem que evocaria uma aproximação e 
intimidade entre corpos, o levando para dentro da natureza. O pensa-
mento e a prática da artista estão ligados a uma investigação mitologia 
pessoal, rituais e arquivamento. O vídeo pode ser assistido na íntegra 
em https://vimeo.com/51497758.  
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fotografia (Imagem 16 e 17). Em uma pequena caixa de acrí-
lico, com um formato arredondado, sobre um tecido almo-
fadado branco, 17 fotografias em P&B, medindo 3 x 2 cm 
cada, são cuidadosamente guardadas. As imagens, coladas 
em um papel cartolina preto, com dobraduras em formato 
de série, trazem fotografias dos artistas – possivelmente 
feitas durante as gravações do vídeo, em 1980. Com seus 
corpos cobertos apenas por uma fita, em cada fotografia, 
movimentos se alternam em círculos, transpassando de 
um para o outro o cordão que enlaça seus corpos.

O delicado objeto que carrega o registro lembra o for-
mato de concha, mais especificamente de ostra, que car-
rega em si uma joia produzida em seu interior. O molusco 
que, a partir de uma reação natural de seu organismo, ao 
se deparar com um intruso, produz pérolas, relíquias ob-
jetos de desejo. Goulart conserva essas fotografias no re-
ceptáculo, em seu movimento de abrir e revelar, e em seu 
formato, dá indícios do cuidado e do apreço pela memó-
ria que a obra carrega. Ainda entrelaça tudo com uma fita 
vermelha de cetim, que finaliza o gesto de armazenar os 
registros, apresentando-os como um presente, embalan-
do uma lembrança. 

Pons, ao falar sobre as produções, relata o início das 
experiências em performance realizadas em conjunto com 
Goulart. Os depoimentos que seguem vão ao encontro do 
indicador que busca a relação entre o artista com os registros 
e a guarda de sua produção, a partir da análise ancorada em 
Bardin (1977).

Em 1978 começamos a fazer, juntos, perfor-
mance, que na época era uma disciplina muito 
nova. Isto era apresentado em galerias/espa-
ços de vanguarda de Amsterdã, que começa-
vam a mostrar instalações e performances. 
Numa tentativa de documentar e preservar 
nossas performances, começamos a fazer sé-
ries fotográficas. Logo em seguida começamos 
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a fazer vídeo tapes e, a seguir, combinamos 
isto em apresentações de live video performan-
ce, fazendo uma combinação de performance 
ao vivo, vídeos em circuito fechado e vídeos já 
registrados.112 

Há, assim, cuidado e interesse por esses registros em 
vídeo, por parte dos artistas, como, naturalmente, acon-
tecem com as produções efêmeras. Pons destaca ainda 
que, no processo, os artistas tiveram acesso, logo no início 
dos anos 1980, a equipamentos de gravação e de edição de 
vídeo, a partir de uma parceria com um estúdio de Ams-
terdã que cedeu o espaço aos artistas para trabalharem 
com a linguagem.

Dialogs e Lovers são dois trabalhos que come-
çaram como live performances e foram trans-
formados em vídeo. Depois de que, em 1981, 
apresentamos Concerto no espaço The Bank, 
em Amsterdã, o Studio Video Heads nos ofe-
receu acesso a equipamento e mesa de edição. 
Isto nos estimulou muito e acelerou a nossa 
produção nesta área. Claudio criou então mui-
tas obras individuais usando o vídeo como su-
porte. Entre outros, ele criou e fez a curadoria 
por duas vezes do Live Video Performance Fes-
tival, na galeria Time Based Arts, em Amster-
dã, em 1983 e 1986, com artistas convidados 
de vários países europeus. Entre 1991 e 1994, 
Claudio produziu o programa Kanaal Zero, 
para a Salto Channel (televisão a cabo de Ams-
terdã) apresentado mensalmente e às vezes 
semanalmente. Neste programa ele mostrava 
vídeos de outros artistas, vídeos dele mesmo e 
também comissionava artistas a criarem no-
vos vídeos, em geral sobre um tema especi-
fico. Em 1982, Claudio criou e fez a curadoria 
do projeto multimídia Catalogue Raisonné na 
Time Based Arts, em Amsterdã.113 

112  PONS, Flavio. Depoimento: 09 de maio de 2016. Entrevista ce-
dida por e-mail. Disponível no apêndice.
113  PONS, Flavio. Depoimento: 09 de maio de 2016. Entrevista ce-
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No relato, percebe-se a íntima relação que Goulart 
teve com o vídeo. O artista interessou-se pela linguagem 
ainda nos anos 1970, quando participou de um dos proje-
tos desenvolvidos no Espaço B, do Museu de Arte Contem-
porânea da Universidade de São Paulo (MAC USP). O nú-
cleo, idealizado e criado em 1976, por Walter Zanini, a fim 
de apoiar e de incentivar o uso do vídeo nas artes visuais 
abriu espaço aos primeiros artistas brasileiros que passa-
ram a explorar o audiovisual em seus trabalhos. Devido ao 
alto custo dos equipamentos, o espaço disponibilizava o 
uso do aparelho portátil da Sony Portapack de vídeo, cedido 
aos artistas para criações e para experimentações em ví-
deo. O Espaço B ainda promovia cursos, debates e mostras 
referentes à nova linguagem e às recentes produções que 
vinham sendo desenvolvidas. Assim como Goulart, parti-
ciparam desse núcleo artistas precursores da videoarte no 
Brasil, como Anna Bella Geiger, Leticia Parente, Paulo Her-
kenhoff, Regina Silveira, Carmela Gross, entre outros.114

Em Amsterdã, no início dos anos 1980, Goulart de-
dicou-se a investir no suporte a partir das facilidades da 
parceria com o Studio Video Heads.115 Além do projeto de 

dida por e-mail. Disponível no apêndice.
114  Como destaca Cristina Freire, em seu livro sobre os escritos de 
Zanini, o então diretor do MAC USP na década de 1970, “instala dife-
rentes setores para diversas áreas de prática artística com acervos es-
pecíficos e atividades correlatas a uma programação específica. O Setor 
de Fotografia (1970), o Setor de Arquitetura (1971), em parceria com 
o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e a Fundação Bienal, o Setor 
de Cinema (1972), no ano seguinte, em parceria com a Cinemateca e a 
Associação dos Amigos da Cinemateca, o Setor de Música (1975), e fi-
nalmente o Setor de Vídeo (1976) (...)”. FREIRE, Cristina. Walter Zanini: 
escrituras críticas. Anablume/MAC USP/FAPESP, 2013. p. 82. Em 1978, 
com a saída de Zanini do museu, o Setor de Vídeo foi desativado. 
115  Estúdio de produção e suporte de vídeo fundado em 1970, 
por Jack Moore, em Amsterdã, onde em artistas americanos como 
Dennis Oppenheim e Terry Fox foram convidados a usar o espa-
ço para produzir novos trabalhos. MEIGH-ANDREWS, Chris. A 
History of Video Art. Bloomsbury Publish: Londres, 2014, p. 29. 
Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=QQq5A-
QAAQBAJ&pg=PA27&lpg=PA27&dq=Studio+Video+Heads+amster-
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Imagem 16 - Lovers

Claudio Goulart. Lovers, s/d. Fotografias em P&B, caixa de acrílico, fita vermelha. 3 
x2 cm (cada foto). Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.

Imagem 17 - Lovers

Claudio Goulart. Lovers, s/d. Fotografias em P&B, caixa de acrílico, fita vermelha 
(detalhe).  
3 x2 cm (cada foto). Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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videoperformance LIVE VIDEO, realizado na galeria Time 
Based Arts, em duas edições, em 1983 e 1986, Goulart 
atuou, na década de 1990, em um programa televisivo que 
se dedicava a explorar a videoarte de diversas formas. O 
Kanaal Zero (Imagem 18 e 19), produzido de 1991 a 1994, 
em parceria com os artistas David Garcia e Raul Marro-
quin, possibilitou, ainda mais, o contato e as produções 
em vídeo do artista. Esse programa, exibido em um canal 
de televisão à cabo de Amsterdã, em um primeiro mo-
mento mensalmente, depois semanalmente e, mais tarde, 
conforme solicitação, semanal, foi inteiramente gerido 
pelos artistas e apresentava trabalhos que exploravam o 
uso do vídeo em suas mais diversas possibilidades através 
do espaço televisivo.  

Produzindo significativas obras através dessa lin-
guagem, o artista fora sensível ao perceber as transfor-
mações que ocorriam no cenário internacional das artes 
visuais, ao envolver as tecnologias e o uso de novas mídias 
desde a década de 1960, e que se acentuaram nas décadas 
de 1970 e 1980, no cenário brasileiro. Goulart caracteri-
za-se, assim, como um dos artistas brasileiros que, des-
de a década de 1980, aventurou-se em experimentos por 
meio da videoarte. Abriu espaço, ainda, para outros artis-
tas inspirando e incentivando o uso da mídia através do 
Kanaal Zero. Projeto esse que transgrediu temas e modelos 
habituais de produção, de apresentação e de apreciação da 
arte, além de desenvolver e de apoiar trabalhos e artistas, 
não só de Amsterdã, mas de vários outros países.

Destaca-se, ainda, a vinheta de abertura do Kanaal 
Zero, que traz um trecho de O Guarani, uma das óperas do 
brasileiro Antônio Carlos Gomes, composta na segunda 

dam&source=bl&ots=1OiSpEeQFZ&sig=Zy7TAiqvczMq9RpTQPsO-
tul0Sw4&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiomaDdp5XTAhXHjZA-
KHSW1ARsQ6AEIKjAC#v=onepage&q=claudio%20goulart&f=false>. 
Acesso em: 08 mai 2017. 
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metade do século XIX. A música é o tema de abertura do 
programa de rádio mais antigo de caráter oficial do Brasil, 
A voz do Brasil, desde 1938. O programa brasileiro, na épo-
ca de sua criação, A Hora do Brasil, surgiu no governo de 
Getúlio Vargas, pouco antes da implementação do Estado 
Novo, quando ganhou força. Na época, o rádio já era usa-
do como instrumento político pelo regime nazista, como 
veículo difusor que apelava e difundia a ideologia, estra-
tégia também aderida por Vargas em seu governo. O tema 
de abertura é eleito ironicamente por Goulart para dar o 
tom inicial de sua programação de vídeo.

Ao ser indagado especificamente sobre os vídeos 
Lovers e Dialogs, Pons relata que, para ele, as produções 
restringem-se apenas a documentos, registros das per-
formances apresentadas anteriormente: “Para mim o ví-
deo é simplesmente a documentação da performance, é o 
mesmo trabalho. Porque essa performance era bem sim-
ples mesmo, como você vê, com as fitas. Então o vídeo, na 
verdade, é o mesmo trabalho”.116

Anne Bénichou, uma estudiosa sobre assuntos do-
cumentais da arte, em Esses documentos que são também 
obras de arte...117 dedica-se a refletir sobre as noções de 
documentos no contexto da arte contemporânea, suas 
relações com as obras de arte e enquanto obras de arte, 
assim como pensa os documentos de artistas em seus va-
lores documental e estético. Em suas reflexões, considera 
os documentos como uma prova, geradores de vestígios, 
pois têm um valor testemunhal e, ao mesmo tempo, in-
formam, adquirem um valor didático.

116  PONS, Flavio. Depoimento: Junho de 2017. Entrevista cedida 
via Skype exclusivamente para esta pesquisa. Disponível no apêndice.
117  BÉNICHOU, Anne. Esses documentos que são também obras... 
Revista-Valise, Porto Alegre, v. 3, n. 6, ano 3, p. 171-191. Dez. 2013. Dis-
ponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaValise/article/
view/44418/28601>. Acesso em: <01 jul 2018>.
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Imagem 18 e 19 – Kannal Zero

Claudio Goulart. Kanaal Zero, 1991-94. Material de divulgação do programa televisi-
vo (cartão postal).  
10 x 16 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Alguns artistas investem consideravelmente seu 
tempo para elaborar e para organizar sua documentação. 
Esse investimento torna-se “parte integrante de seu pro-
cesso de criação”.118 A documentação que os artistas reú-
nem sobre suas obras constituem seus vestígios, sendo es-
ses atestados de sua existência. Contudo, Bénichou aponta 
que esse mesmo material que documenta pode ser dotado 
de coerência plástica e constituir, igualmente, obras em si 
mesmo, ao desencadearem, tanto em sua produção como 
em sua recepção, experiências plenamente artísticas.119 

Bénichou traz como exemplo para sua reflexão a 
obra de Christian Boltanski, Inventários de objetos que per-
tencem à... (Imagem 20), realizada entre 1973 e 2000. As 
instalações efêmeras apresentadas em doze ocasiões, com 
o mesmo título, exibiram objetos pertencentes a um habi-
tante específico das cidades onde ocorreram as mostras, 
esses poderiam estar ausentes no momento em que acon-
teceram estas exposições, ou até mesmo falecidos. Sendo 
a maioria desses objetos de uso cotidiano, como talheres, 
louças, móveis de madeira, porta-retratos, etc. em alguns 
casos, com certo grau de complexidade de conservação, 
Boltanski pretendeu, com as produções, abordar o caráter 
mortificador do espaço do museu. 

Das montagens, o artista fotografou os objetos apro-
priados, estando eles, assim, registrados e disponibiliza-
dos individualmente para a consulta em fragmentos des-
sas instalações. Como registros, essas versões fotográficas 
da obra foram impressas e agrupadas em séries de livros 
de artista e encartes. Esses inventários, que caracterizam, 
assim, uma documentação, são vestígios da instalação. 

Inúmeras obras efêmeras ou cuja materialida-
de é intermitente geraram uma documenta-

118  BÉNICHOU, 2013, p. 172. 
119  Ibid.
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ção que, segundo um modo mais tradicional, 
é segunda em relação à obra que permanece 
primeira. Esses documentos são, entretanto, do-
tados de uma tal coerência estética que podemos 
considera-los como obras propriamente ditas.120 

A autora reflete sobre essas versões fotográficas, 
onde, através delas, o artista cria uma re-mediação da 
obra. Provoca, assim, no espectador uma experiência úni-
ca. Mesmo que partindo da ideia de documentação, as fo-
tografias, ao serem vistas individualmente, são comple-
xas e permitem outras em suas novas considerações, para 
além da instalação. Até mesmo para quem não conhece 
essas obras ou não as viu pessoalmente, tornam-se pro-
duções independentes, podendo ser consideradas obras 
propriamente ditas.

Na reflexão, Bénichou levanta a ideia de um corpus 
documental, que possui qualidades plásticas, ao se falar 
de uma estética da documentação.

Essas qualidades plásticas que os artistas con-
ferem aos seus documentos nos convida a in-
terpretá-los, a expô-los e a coleciona-los como 
obras. Vemos com maior frequência esses do-
cumentos sendo expostos em museus ou gale-
rias, apresentados dentro de vitrines ou sobre 
pedestais nas salas de exposição, sem que seja 
explicitado ou mesmo mencionado o lugar que 
eles compartilham com o evento ao qual se re-
ferem. Amputados de seu valor documental, eles 
são percebidos como obras autônomas.121

A lógica museal e arquivística é que indica e distingue 
o que é documento do que é obra de arte. Sendo separados 
nas instituições, a documentação é geralmente conserva-

120  BÉNICHOU, 2013, p. 180. Grifo meu.
121  Ibid., p. 172. Grifo meu.
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Imagem 20 - Inventários de objetos que pertencem à...

Christian Boltanski, Inventários de objetos que pertencem à..., 1973-2000.  
Fonte: https://www.serralves.pt/pt/museu/a-colecao/obras--por-decada/dd-
70&p-3
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da em espaços de documentação e de pesquisa e bibliote-
cas, enquanto obras são definidas em acervos de coleções 
de museus propriamente ditos. Nesse ponto, o estatuto 
definido em cada instituição perpassa a compreensão de 
que “obra é o objeto de interpretação, enquanto  o docu-
mento procede como uma fonte que informa”.122 

A discussão que aqui pretende-se levantar, não seria 
a de classificar documentos como obras de arte, mas sim 
a de compreender a complexidade de seu estatuto enquanto 
documento e obra de arte.123 Sendo o arquivo de Goulart um 
emaranhado de documentos e de registros, sua natureza 
hibrida proporciona uma diversidade de relações que po-
dem ser estabelecidas a partir dele, que, em alguns casos, 
podem ser vistos não apenas como simples vestígios. 

Tratando-se das produções em vídeo de Lovers e Dia-
logs, ao comparar tais “registros” com a opinião de Pons, 
percebo uma divergência em caracterizá-los apenas como 
registros. Apesar de Pons concluir que estes são exclusi-
vamente documentos, vejo que as produções em vídeos 
distinguem-se das performances não só em aspectos de 
composição e de apresentação, mas também por ganha-
rem sua independência estética. 

A meu ver, os vídeos permitem outras experiências 
em relação às performances. Apoiada nas considerações 
levantadas por Bénichou, vejo esses vídeos como traba-
lhos à parte; são documentos, mas também são obras, que 
exploram os conceitos pensados nas performances, mas 
desdobram-se a partir das possibilidades do vídeo. Esses 
registros não apenas documentam uma ação, mas sus-
citam imagens, permitindo associações e referências e, 
igualmente, sensações individuais. Não é mero documen-
to informativo, apresenta perplexidade e potencia da arte.

122  BÉNICHOU, 2013, p. 172-173.
123  Grifo meu.
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Busca-se, dessa forma, encontrar uma estratégia 
para pensar especificamente as produções efêmeras do 
artista, aquelas que só temos acesso a partir dos registros, 
como as citadas Lovers e Dialogs. Esse é o caso de outras 
produções de Goulart – entre elas encontra-se a videoer-
formance Brazilian Watercolor. As fotografias que foram 
feitas durante a sua apresentação ganham destaque no 
arquivo do artista e provocam uma experiência à parte por 
sua qualidade estética. Acredito que a série fotográfica re-
sultante da apresentação pode ocupar um espaço exposi-
tivo não apenas com o intuito de documentar a apresen-
tação, pois elas possuem uma independência em relação 
à videoperformance. Através das fotografias, mesmo se 
o espectador não conhecer a referência da apresentação 
efêmera, é possível uma imersão nas questões que as ima-
gens provocam.

Pode-se perceber as questões levantadas por Béni-
chou ainda em O.A.N.I., onde as fotos, ao mesmo tempo em 
que são registros da intervenção urbana, caracterizam-
-se por serem, individualmente, uma série fotográfica. A 
intervenção urbana só pode adentrar o espaço expositivo 
através dessas fotografias. Elas, ao serem expostas, ca-
racterizam-se por serem igualmente uma obra – a meu 
ver, não são apenas meros registros. 

A linha tênue que distingue documentos de obras de 
arte também é foco das discussões de Cristina Freire em 
Poéticas do Processo: Arte Conceitual no Museu.124 A pesqui-
sadora tem como interesse no estudo o conceitualismo 
presente na produção contemporânea brasileira e interna-
cional, a partir da coleção de arte conceitual do MAC USP. 
Com o tema, considera fundamental salientar a importân-
cia que a documentação tem para a sua investigação. 

124  FREIRE, Cristina. Poéticas do processo: arte conceitual no mu-
seu. São Paulo: Iluminuras, 1999.
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(...) tomamos como protagonistas da história 
não apenas as intangíveis ideias ou os concei-
tos abstratos perseguidos pelos artistas do pe-
ríodo, mas os testemunhos, os documentos e as 
obras que nessa condição (como toda obra do 
museu) são “vestígio”, nada invisíveis ou “des-
materializados”, que o museu guarda.125  

Para tratar da íntima e ambígua relação entre docu-
mento e obra de arte, Freire destaca em Fotografia: obra 
ou documento? Ao refletir sobre as particularidades do uso 
das imagens fotográficas na arte conceitual. A pesquisa-
dora evidencia que a arte conceitual insere a imagem foto-
gráfica como componente da obra e não apenas como um 
registro documental da mesma. Cita as mudanças ocorri-
das, a partir da década de 1970, no campo das artes visuais, 
destacando a Land Art, que coloca a fotografia em um pa-
pel central nos projetos realizados por artistas, destacan-
do Robert Smithson (Nova Jersey, EUA, 1938 – Texas, EUA, 
1973), Christo (Gabrovo, Bulgária, 1935) e Jeanne-Claude 
(Casablanca, Marrocos, 1935), cujos trabalhos ancoram, 
na fotografia, o caráter de testemunho e essas possibili-
tam o acesso às obras realizadas em lugares de difícil aces-
so ao público. “Dessa maneira, a fotografia deixa de ser 
uma fonte estática de documentação e torna-se um canal 
de transmissão do processo artístico”,126 integrando-se, 
assim, ao próprio processo de elaboração das obras. 

Ao abordar, em Fotografia: performances, o paradoxo 
entre fotografia como processo e fotografia como testemu-
nho de um processo, Freire vai restringir às imagens foto-
gráficas de performances o papel unicamente de registro. 

Como obra do instante ou do desenrolar de 
um processo, performances podem, de certo 

125  FREIRE, 1999, p. 23. Grifos meus.
126  Ibid., p. 94.
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modo, permanecer no tempo pela documen-
tação fotográfica, pelos vídeos e pelos filmes 
que perenizam o gesto fugaz. Muitas perfor-
mances, no entanto, perderam-se em razão da 
inexistência de registros. Obviamente, do ponto 
de vista da recepção do público, ver a fotografia 
ou o vídeo de uma performance é muito diferen-
te de presenciá-la, testemunhar diretamente sua 
existência.127 

A experiência da performance é, sem dúvida, única e 
pessoal, sendo o espectador o receptor em uma apresenta-
ção de inúmeras sensações, somente possíveis através da 
presença, como táteis, corpóreas e manipuladoras. A per-
cepção do tempo, da mesma forma, é única e igualmente 
possível somente a partir da vivência de quem a presencia. 

Porém, quando Freire limita que “para quem vê a fo-
tografia de uma performance, a aquisição da imagem se 
dá como informação e não como experiência”128 percebo 
que essa visão soa restritiva. Reduz e generaliza os regis-
tros que, a meu ver, podem ser diversos e possuir singu-
laridade em sua composição, bem como gerar experiência 
estética. Quando penso nos registros de performances de 
Goulart, como os citados Lovers e Dialogs, e, baseada nas 
reflexões de Bénichou, compreendo que os documentos 
ultrapassam o estatuto de meras evidências. 

127 FREIRE, 1999, p. 104. Grifo meu.
128 Ibid., p. 105.
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Brazilian Watercolor, 1986. Registro 
de videoperformance. Fonte: Coleção 
Fundação Vera Chaves Barcellos
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“Quando a memória falha, começamos a 
inventar, desvendando outros significados 

nunca pensados antes”.129

 Em uma das séries produzidas por Claudio Goulart 
no final da década de 1970, encontra-se uma relação direta 
entre os interesses temáticos escolhidos pelo artista e os 
contextos políticos e sociais dos países da América Lati-
na. Em Flags (1978), Goulart desconstrói, em 13 desenhos, 
bandeiras e brasões de países e de estados brasileiros. As 
composições são cuidadosamente alinhadas e organiza-
das geometricamente, as quais alternam-se em imagens 
simbólicas desenhadas em maior ou menor número. É 
possível estabelecer uma espécie de narrativa diferente a 
partir de cada desenho da série. 

 Em uma de suas releituras, em Flags-V (Imagem 
21), uma bandeira tem como destaque do símbolo visual 
representativo: um barrete frígio. O símbolo alude ao 
ideal de república e aparece em alguns brasões de armas 
de países latino-americanos, como Argentina, Nicarágua 
e El Salvador; na bandeira do Paraguai e do estado de Nova 
Iorque; e no selo oficial do exército dos Estados Unidos. 

129  Trecho de texto escrito por Claudio Goulart. Documento dati-
lografado. Não datado.
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No Brasil, o barrete frígio está presente, igualmente, em 
brasões das cidades do Rio de Janeiro e do município de 
Viamão (RS), assim como nos estados do Acre, do Amazo-
nas, da Bahia, da Paraíba, do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina. Originalmente, designava os habitantes da Frí-
gia (atual Turquia), tendo sido adaptado na Antiguidade 
Clássica, quando escravos romanos utilizavam-no como 
signo de liberdade. Trazido, igualmente, ao contexto re-
volucionário francês, o objeto passou a ser utilizado na cor 
vermelha como ideal da República e da Liberdade durante 
a Revolução Francesa. No período, os sans-culottes eram 
identificados pelo uso do acessório, quando os artesãos, 
trabalhadores e pequenos proprietários distinguiam-se 
da nobreza por suas vestimentas.130 

 Alguns dos desenhos da série dividem-se em nove 
retângulos, cada um com um detalhe diferente. Em Flags-
-V, o barrete frígio é representado sobre um manto preto 
cobrindo um céu azul. No detalhe que segue o desenho, há 
apenas o céu azul com nuvens. Após, novamente o manto 
com o barrete, porém cobrindo todo o céu, que aparece em 
negro. No seguinte, muros encobrem parte desse céu azul. 
No meio da composição, um detalhe possibilita a inferên-
cia à referência do brasão do Rio Grande do Sul pelas cores 
e pelos detalhes. Em vermelho, amarelo, azul e verde, uma 
palmeira traz no topo, novamente, o barrete frígio. Nesse 
espaço, o céu é parcialmente encoberto pela cor vermelha. 
Nos que seguem, veem-se muros sobre um céu noturno e 
ocupando os espaços. Em meio a eles, há uma figura sem 
rosto, que traz uma venda com lâminas pontiagudas co-
brindo os olhos. 

130  CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário 
da República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p.75. 
VOVELLE, Michel. Imagens e imaginário na história. São Paulo: Ática, 
1997, p. 177.  Um estudo sobre o símbolo pode ser conferido na disser-
tação de mestrado de ROVINA, Melina Roberto. Foto cruzado: os imi-
grantes italianos entre o barrete frígio e o saco de coar café. Disponível em: 
< http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/279085>.
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Imagem 21 – Flags-V

Claudio Goulart. Flags-V, 1978. Desenho. 37,5 x 51 cm.  
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Ao mesmo tempo em que o símbolo da liberdade é 
colocado em destaque, um manto escuro encobre o céu. A 
transposição desse céu por um muro ou com uma mancha 
vermelha indica uma espécie de analogia que, visualmen-
te, dá o tom político da narrativa. A figura com os olhos 
vendados provoca incômodo, uma violência implicita-
mente denunciada pelos traços e pelas cores.

Ao contato com a série, através dos símbolos es-
colhidos pelo artista, projeta-se o Brasil do período e é 
visível, dessa forma, a crítica de Goulart em relação ao 
contexto político brasileiro em meio ao governo ditato-
rial. O Brasil encontrava-se em um contexto frágil em re-
lação aos direitos mais básicos; com a mordaça imposta 
pela ditadura, feria-se às liberdades de expressão. Nesse 
contexto, instaurou-se um difícil espaço para o campo 
das artes como um todo. Um desmanche cultural ocorreu 
desde a primeira metade dos anos 1960 no país, agravan-
do-se com o Ato Institucional nº 5, o AI-5, em 1968.131 A 
truculência, a intolerância e as medidas governamentais 
dos anos 1970 e 1980 só levaram ao medo, à omissão e ao 
retrocesso no cenário cultural. 

131  Em 13 de dezembro de 1968 o Ato Institucional nº 5, assinado 
por Arthur da Costa e Silva, marcou o endurecimento da ditadura ci-
vil-militar, iniciada em 1º de abril de 1964. Durante os primeiros anos, 
ainda havia alguma relativa liberdade de expressão, porém, após este 
ato, a chamada linha-dura das Forças Armadas arquitetou o que, mais 
tarde, a historiografia chamou de “o golpe dentro do golpe”. O decre-
to dava poder ao presidente de fechar o Congresso Nacional, de cassar 
mandatos públicos e de suspender direitos políticos e civis. “A partir do 
AI-5, o núcleo militar do poder concentrou-se na chamada comunida-
de de informações, isto é, naquelas figuras que estavam no comando 
dos órgãos de vigilância e repressão. Abriu-se um novo ciclo de cassa-
ção de mandatos, perda de direitos políticos e expurgos no funcionalis-
mo, abrangendo muitos professores universitários. Estabeleceu-se na 
prática a censura aos meios de comunicação; a tortura passou a fazer 
parte integrante dos métodos de governo” FAUSTO, Boris. História do 
Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo / Fundação para 
o Desenvolvimento da Educação, 2000, p. 410. Mais detalhes e uma 
análise mais recente do período em MOTTA, Rodrigo Patto Sá (orgs.). 
O golpe e a ditadura militar: quarenta anos depois (1964-2004). Bauru: 
Edusc, 2004.
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Remontar esse cenário mostra-se importante para 
percebermos como se deram as relações entre a cultura e 
o governo no período, a fim de perceber como se deu a au-
sência ou a impossibilidade da inserção de Goulart no con-
texto. As relações de poder atravancaram não apenas os in-
teresses dos artistas, dos músicos, dos atores, dos diretores 
e dos atuantes no campo da cultura, mas também configu-
raram difíceis momentos que acarretaram o desmantela-
mento dos setores culturais. A falta de liberdade para pro-
duzir implicou gradativamente na busca dos artistas por 
novos espaços de atuação e na fuga para outros contextos. 

Em um dos desenhos da série, Flags-IX (Imagem 22), 
há uma referência à bandeira do estado de Minas Gerais. 
O triangulo vermelho envolto pelo dístico em latim “li-
bertas quæ sera tamen” (liberdade ainda que) aos poucos 
vai adquirindo novas formas. O desenho é esvaziado de 
sua cor até ser substituído por marcas feitas pelas digitais 
do artista carimbadas com tinta vermelha. Nele, o verme-
lho amalgama a ideia de identidade borrada, violada, que 
vai, gradativamente, apagando-se ou ganhando mais cor 
através do uso do polegar de Goulart, que parecem borrões 
de sangue no papel branco. 

 Selos brasileiros são dispostos entre digitais em 
tinta vermelha em Flags-XII (Imagem 23). Nas imagens de 
cada selo, constam representados trabalhadores rurais, 
pescadores, tecelãs e ceramistas. A identidade brasileira 
é marcada através das figuras dos trabalhadores e, ao ser 
apresentada, é diluída. Entre tantos rastros, perdem-se as 
individualidades. O acúmulo de selos alternados com as 
digitais, como consta nos desenhos anteriores que trazem 
a marca, pode remeter a um problema indenitário nacio-
nal, que se dissolve entre os problemas sociais que o país 
enfrenta historicamente, tais como a exploração do tra-
balhador rural ou da mão de obra barata e não valorizada. 
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Imagem 22 – Flags-IX

Claudio Goulart. Flags-IX, 1978. Desenho. 37,5 x 51 cm. 
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Imagem 23 – Flags-XII

Claudio Goulart. Flags-XII, 1978. Desenho. 37,5 x 51 cm. 
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Imagem 24 – Flags-XI

Claudio Goulart. Flags-XI, 1978. Desenho. 37,5 x 51 cm. 
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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 Dois dos desenhos da série são releituras da ban-
deira do Brasil. Em Flags-XI (Imagem 24) o artista alterna 
homens engravatados sem cabeça e corpos de indígenas. 
No lugar de seus rostos há manchas vermelhas marcadas 
pelas digitais. Um destaque ao fundo remete às formas que 
compõem a bandeira brasileira, que também são separa-
das em suas cores, em retângulos dispostos nas extremi-
dades do desenho, em verde, vermelho, azul e branco. 

 Televisões colocadas em pedestais são dispostas 
sobre um gramado verde em outro desenho da série Flags 
(Imagem 25). Ao lado delas, veem-se outras digitais ver-
melhas, algumas agora são riscadas com um X feito a lá-
pis, como uma indicação de que as telas televisivas e seus 
conteúdos negam identidades e individualidades, ou ain-
da, podem apagá-las. Pode-se perceber o desenho da sé-
rie como uma abordagem da manipulação midiática. As 
televisões dão um tom de denúncia, pode-se inferir que 
são uma crítica às alianças políticas com grandes emis-
soras televisivas no Brasil e as estratégias dos governos 
em se utilizar dessa ferramenta como meio de propaga-
rem ideias e de fazerem campanhas políticas. O caráter de 
apoio e os “silêncios” nos meios de comunicação foram 
comuns no período ditatorial, o governo militar intervi-
nha diretamente nas decisões do que era ou não era noti-
ciado nas grandes emissoras televisivas e jornais do país. 

Naqueles anos, a censura ao jornalismo da TV 
Globo era feita por telefone. A chefia de repor-
tagem recebia várias ligações por dia que con-
duziam os rumos da edição que iria ao ar. Do 
outro lado da linha, uma voz ditava uma de-
terminação que era anotada e imediatamente 
repassada aos profissionais no fechamento. As 
notícias caíam em cascata. (...) O esvaziamento 
progressivo de informações do Jornal Nacional 
estava diretamente relacionado ao recrudes-
cimento da censura oficial importa à televi-



126

ESMAECIMENTO DA MEMÓRIA

são, especialmente a partir de 1973, durante 
o Governo Médici. Neste ano, foi criada uma 
assessoria especial da Política Federal, direta-
mente ligada ao Ministério da Justiça. Dezenas 
de censores espalhados pelo país se encarre-
gavam de levar às emissoras as determinações 
do que não poderia ser anunciado.132

As digitais marcam outro desenho, Flags-X (Ima-
gem 26). Um corpo sem rosto, fragmentado, com os olhos 
vendados. Na venda objetos pontiagudos dividem a cena 
com muros em um fundo preto. Produzida dois anos após 
Claudio Goulart ter deixado o Brasil, a série pode ser lida 
como uma referência às ditaduras latino-americanas em 
curso naquela década. 

A apropriação do símbolo das bandeiras ao ser em-
pregado ao trabalho faz referência ao ufanismo militar e 
marca também a relação entre os governos ditatoriais que 
se utilizaram da Copa do Mundo para encobrir as atro-
cidades de mortes, torturas, desaparecimentos e prisões 
que ocorreram nos regimes na América Latina. De fato, 
1978 foi o ano em que o mundial aconteceu na Argentina, 
e o governo comandado por Jorge Videla valeu-se de uma 
estratégia política de aproximação com o povo argentino 
através dos jogos.133

132  CARVALHO, Elizabeth. Telejornalismo: a década do jornal da 
tranquilidade. In.: NOVAES, Adauto (Org.). Anos 70: ainda sob a tem-
pestade. Rio de Janeiro: Aeroplano / Editora Senac Rio, 2005, p. 447-
448. Para outro estudo focado nos meios de comunicação impressos do 
período consultar BIRÓLI, Flávia. Representações do golpe de 1964 e da 
ditadura na mídia sentidos e silenciamentos na atribuição de papéis à 
imprensa, 1984-2004. VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 25, nº 41: 
p. 269-291, jan/jun 2009. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/
vh/v25n41/v25n41a14.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2018. 
133  Uma análise baseada nas relações entre os governos ditatoriais 
no Brasil e na Argentina pode ser aprofundada a partir de MAGALHÃES, 
Lívia Gonçalves; CORDEIRO, Janaina Martins. O poder na torcida: con-
senso, futebol e ditadura no Brasil (1970) e na Argentina (1978).  Faces 
de Clio. Vol 2, n. 4, jul/dez 2016, p. 1-19. Disponível em:<http://www.
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Imagem 25 – Da série Flags

Claudio Goulart. Da série Flags, 1978. Desenho. 37,5 x 51 cm. 
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos

Imagem 26 – Flags-X

Claudio Goulart. Flags-X, 1978. Desenho. 37,5 x 51 cm. 
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Durante as décadas em que se deu o regime militar, 
os setores culturais foram um dos grandes alvos do go-
verno. Anos 70: ainda sob a tempestade134, pesquisa orga-
nizada por Adauto Novaes, aborda, a partir de uma pers-
pectiva crítica e singular, a produção cultural nas áreas 
de cinema, literatura, música, teatro e televisão durante o 
período. Analisando as censuras, autocensuras e as pres-
sões, um dos mais violentos e conturbados momentos da 
História do Brasil, a publicação conta com importantes 
contribuições de artistas e intelectuais que atuaram no 
período. A reedição de 2005 traz os ensaios datados de 
1979, em um volume único com os textos originais acom-
panhados de reflexões dos autores sobre o momento da 
escrita dos mesmos.  

O campo da música na década de 70, por exemplo, 
esteve acompanhado da censura à indústria cultural. José 
Miguel Wisnik em O minuto e o milênio ou por favor, pro-
fessor, uma década de cada vez135, aborda os desafios en-
frentados no campo junto a tradição da malandragem na 
música popular brasileira que nas entrelinhas das canções 
se sobrepôs à ordem repressiva com um contra discurso. 
Enquanto na música popular houve “uma rede de recados, 
onde o conceitual é apenas um dos seus movimentos”136, 
na conjuntura da repressão dos anos 70, a música man-
dou seu recado, contornando a censura nos versos de Gal 
Costa, Maria Bethânia, Elis Regina, Caetano Veloso, Chi-
co Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Tom Jobim, 

ufjf.br/facesdeclio/files/2014/09/4.Artigo-D1.-Jana%C3%ADna.pdf>. 
Acesso em: 18 jul 2018.
134  NOVAES, Adauto (Org.). Anos 70: ainda sob a tempestade. Rio 
de Janeiro: Aeroplano / Editora Senac Rio, 2005.
135  WISNIK, José Miguel. O minuto e o milênio ou por favor, pro-
fessor, uma década de cada vez. In.: NOVAES, Adauto (Org.). Anos 70: 
ainda sob a tempestade. Rio de Janeiro: Aeroplano / Editora Senac Rio, 
2005.
136  Ibid., p. 26.
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entre outros. Com sagacidade, ironia e implícito – ou ex-
plícito – tom crítico à política, os artistas foram dissemi-
nando suas percepções e transgredindo em suas tensões 
poéticas a ordem ditatorial imposta. 

Wisnik ressalta a força ideológica que a indústria 
musical do período teve, a qual procurou explorar a força 
em seu “poder de propagação social que vem de sua pró-
pria materialidade, do seu caráter/objetivo”137, dando ên-
fase à sua abrangência e raízes da cultura popular e sua 
produção no Brasil. Por sua inserção na sociedade, e até 
mesmo por sua habilidade em perceber as transformações 
sociais, a música popular conseguiu transgredir a domi-
nação da indústria, resistindo, na medida do possível, à 
repressão do governo ditatorial.

Em Nine out of ten movie stars make me cry (I’m alive) 
(Imagem 27), o contexto ditatorial, os exílios, a censura à 
música e ao cinema se encontram. Na videoarte, produ-
zida na primeira metade da década de 1990 – e apresen-
tada durante um dos programas do Kanaal Zero – Goulart 
elege uma série de retratos de atores e atrizes consagra-
dos como estrelas hollywoodianas que são apresentadas ao 
som da música Nine out of ten de Caetano Veloso. A can-
ção faz parte de um dos mais aclamados álbuns do músi-
co, Transa. Lançado em 1972, logo após a volta de Caetano 
do exílio (1969-1971), a produção combina referências de 
reggae e letras em inglês e português. 

Na videoarte de Goulart os rostos dos atores e atrizes 
estão dispostos em formato arredondado que lembra um 
disco de vinil, estes vão se modificando em um movimen-
to horário, distorcendo-se gradativamente, até desfigurar 
totalmente a face dos atores. As imagens dos rostos vão 
sendo substituídas por outras novas faces e a música, em 

137  WISNIK, 2005, p. 28.



130

ESMAECIMENTO DA MEMÓRIA

Imagem 27 - Nine out of ten movie stars make me cry (I’m alive)

Claudio Goulart. Nine out of ten movie stars make me cry (I’m alive), Década de 
1990. Videoarte (frames). 55 minutos. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Bar-
cellos
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looping, vai dando o ritmo ao processo de desfiguração 
dos indivíduos. Novamente com sagaz ironia, Goulart joga 
com os desmantelamentos e censuras que desfiguravam 
os setores culturais fazendo alusão às presenças e as atua-
ções dos protagonistas da cena cultural que resistiam.

Vários músicos tiveram que deixar o Brasil neste 
período. Geraldo Vandré, autor de uma das canções mais 
emblemáticas que marcaram o período, Para não dizer que 
não falei das flores, partiu para Paris logo ao final dos anos 
70, após ser denunciado em um Inquérito Policial Militar 
(IPM). Esses inquéritos, presentes desde o início do regime 
militar, e em todos os níveis de governo, dos ministérios e 
órgãos governamentais às empresas estatais, universida-
des federais e outras organizações vinculadas ao governo, 
via decreto instituído pelo então presidente Castelo Bran-
co – um dos articuladores do Golpe Militar e que ficou no 
poder de 1964 a 1967 –, visavam condenar e prender civis 
considerados militantes políticos e sindicais identificados 
em atividades ditas subversivas. Caetano Veloso e Gilberto 
Gil, após passarem um período presos no Brasil, partiram 
exilados para Londres.

Não são casos isolados: uma centena de mú-
sicos, entre eles os mais representativos da 
produção musical da década anterior, se espa-
lharam por sete países de quatro continentes, 
engrossando o contingente de brasileiros que, 
por absoluta falta de condições de continuar 
trabalhando em seu país, foram para o exte-
rior. Seu êxito faz parte de um processo mais 
amplo que atingiu a sociedade brasileira como 
um todo.138

138  AUTRAN, Margarida. O Estado e o músico popular: de margi-
nal a instrumento. In.: Anos 70: ainda sob a tempestade. Rio de Janeiro: 
Aeroplano / Editora Senac Rio, 2005, p. 87.
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 Margarida Autran destaca o caráter marginal do 
musico popular no momento mais obscurantista do regi-
me, onde a cultura era vista como supérflua e seus pro-
dutores como personagens de alta periculosidade contra 
os ideais conservadores e reacionários do governo. O de-
sinteresse para com a cultura no Brasil se opunha ao in-
vestimento no esporte, tal como o futebol. Através desse, 
divulgava-se a propaganda política, buscando conquistar 
e atingir o grande público.

O que era produzido, tanto na música quanto no tea-
tro, passava obrigatoriamente pelo crivo governamental 
que determinava o que poderia ou não ser realizado e/ou 
divulgado. Os grandes festivais eram as vitrines dos artis-
tas, ao público e ao mercado das gravadoras. Porém, nes-
tes, os artistas também eram alvo da censura e da repres-
são, onde prisões e exílios esvaziaram os palcos já o início 
da década de 1970.

Tania Pacheco139 analisa a censura no teatro e des-
taca o desafio de se trabalhar na área quando mesmo an-
tes da data de estreia os espetáculos, quando ganhavam 
a permissão de exibição, frequentemente tinham suas 
falas simplesmente cortadas. Até mesmo os espetáculos 
clássicos eram alvo, como A megera domada, de William 
Shakespeare, montada por uma companhia de teatro do 
Paraná, quando apresentada no Rio de Janeiro, teve frases 
inteiras censuradas. A razão, segundo o censor, era de que 
o uso de palavrões traduzidos do original em inglês feria 
o código da moral e dos bons costumes “seguidos” pela 
classe média brasileira.140

As proibições eram inúmeras, varriam a dramatur-
gia brasileira e internacional. Em 1965, a peça francesa 

139  PACHECO, Tania. O teatro e o poder. In.: Anos 70: ainda sob a 
tempestade. Rio de Janeiro: Aeroplano / Editora Senac Rio, 2005.
140  Ibid., p. 264.
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Feydeau, datada de 1900, foi alvo de proibição no estado, 
feita pelo então secretário de Segurança do Rio Grande do 
Sul, coronel Washington Bermudes, que afirmou: “o tea-
tro vem sendo utilizado como veículo de desmoralização 
e se caracteriza pela péssima e decrescente qualidade ar-
tística e tal destacada pornografia e sensualização das ce-
nas!”.141 O elenco da peça foi chamado para depor no Dops 
(Departamento de Ordem Político e Social) na ocasião. A 
censura, quando não agia com cortes e cancelamentos 
de apresentações, ordenava a prisão de elencos inteiros. 
Como em 1966, quando o secretário de segurança do Ser-
gipe ordenou que os atores da montagem Joana em Flor, de 
Reinaldo Jardim, fossem todos presos. 54 horas de cárce-
re para os subversivos, com exceção de uma das atrizes, a 
única mulher do elenco, pois segundo o secretário, “mu-
lher jovem e bonita não merece grossura”.142 

 Entre as reações da classe teatral, artistas e inte-
lectuais enviaram em cartas e telegramas com textos de 
protestos repudiando tais ações, cortes e prisões. Quando 
não eram ignorados, em alguns casos, as acusações eram 
negadas pelos próprios governantes. Pacheco rememora o 
episódio da ligação feita por Castelo Branco à atriz Tônia 
Carrero, negando ter determinado medidas que restrin-
giam a liberdade de expressão às peças Liberdade, liberdade 
(que sofreu inúmeros cortes e cancelamento em vários es-
tados) e Opinião, em 1965. A mesma atriz, em 1967, foi alvo 
de declarações altamente desrespeitosas e machistas feiras 
pelo diretor do Departamento do Polícia Federal, general 
Façanha, que chamou Tônia Carreira em entrevista para 
um jornal de “vagabunda”, condenando ainda toda a classe 
teatral em sua fala, que em suas palavras: “só tem intelec-
tualóides, pés-sujos, desvairados e vagabundas que enten-

141  PACHECO, 2005, p. 264.
142  Ibid., p. 266.
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dem de tudo, menos de teatro”.143 Como se vê, os jornais 
acumulavam numerosas listas proibições às produções. 

Acompanhar a evolução dos acontecimentos 
(ou seria a involução a palavra correta?), nos 
anos seguintes, apresenta um problema sério: 
a rigidez da Censura imposta à imprensa, a 
partir do AI-5, não levou apenas jornais como 
O Estado de São Paulo a publicar sonetos de Ca-
mões e receitas culinárias. Serviu, igualmente, 
para “limpar” da memória nacional, da histó-
ria da imprensa brasileira (e, por conseguinte, 
da própria História do Brasil, até certo ponto) 
os principais acontecimentos políticos.144 

Ao pensar a literatura nesse período, Heloisa Buar-
que de Holanda e Marcos Augusto Gonçalves, em A ficção 
da realidade brasileira,145 refletem sobre o lugar e as for-
mas de dominação que a política estabelece, gerando no-
vas regras e busca de alternativas ao cenário cultural. As 
interferências do estado foram exigindo da intelectuali-
dade redefinições e novas bases para suas funções sociais, 
através de novas táticas. 

No campo literário destacou-se a produção de escri-
tores que sutilmente abordavam de forma crítica o con-
texto através de romances políticos compostos por re-
latos ficcionais voltados para a história. Como exemplo, 
Incidente em antares, de Erico Verissimo, em 1971. O livro 
faz de sua cidade imaginária palco para lutas entre famí-
lias tradicionais, tendo como cenário, o “processo de in-
dustrialização e enfraquecimento das oligarquias rurais e 
das contradições da modernização na sociedade brasilei-

143  PACHECO, 2005, p. 266
144  Ibid., p. 274.
145  HOLANDA, Heloisa Buarque de; GONÇALVES, Marcos Augusto. 
A ficção da realidade brasileira. In.: Anos 70: ainda sob a tempestade. 
Rio de Janeiro: Aeroplano / Editora Senac Rio, 2005.
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ra”.146 O incidente que marca Antares se dá quando os con-
denados de uma greve são negados de seu direito básico 
de serem enterrados. Sendo estes cadáveres de pessoas à 
margem da sociedade, como um músico, uma prostituta, 
um bêbado, um sapateiro anarquista, entre outros, o caso 
movimenta a opinião pública que denuncia e expõe a hi-
pocrisia das relações políticas e pessoais das respeitáveis 
figuras de poder locais. A literatura alcançou um lugar até 
certo ponto privilegiado dentro da censura e conseguiu 
abordar de formar diversas, em razão de seu alcance so-
cial e de consumo, conteúdos políticos, de forma mais ou 
menos direta.  

Há quem falasse de um “vazio cultural” no período. 
Essa opinião vinha da crítica que tinha como verdade a ló-
gica do “ame-o ou deixe-o” na conjuntura de fechamento 
político e que desconsidera as tentativas e efetivas resis-
tências à consolidação do regime. 

A intervenção nos movimentos contestatórios, 
a extinção das representações estudantis, os 
decretos 477 e 228, as demissões e aposen-
tadorias na universidade, a censura prévia na 
imprensa, livros e espetáculos enfeixam a im-
plantação do autoritarismo político preparan-
do o país para ingressar numa nova era, sob o 
signo do binômio segurança/desenvolvimento. 
Aproveitando-se de uma conjuntura interna-
cional favorável e assegurando o aprofunda-
mento dos laços de dependência com o capital 
internacional, o estado irá promover o clima 
eufórico e ufanista do “milagre econômico”.147 

 Nessa lógica, a “modernização” envolveu-se em 
um sofisticado discurso de desenvolvimento capitalis-

146  HOLANDA, 2005, p. 102.
147  Ibid., p. 99.
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ta que subvertia valores. As comunicações e a indústria se 
balizavam no mercado de consumo de uma classe média.

 Diferente do teatro, da televisão, da música e da li-
teratura, que submetiam suas produções e projetos para 
serem julgados pelo crivo da censura e só podiam ser apre-
sentados após a aprovação desta, nas artes visuais a cen-
sura intervinha após a abertura das exposições. Dessa for-
ma, ainda era possível para os artistas criarem proposições 
e projetos dentro de instituições com teor político e social. 

Os censores apareciam disfarçados entre o público 
frequentador nos vernissages. Em algumas instituições 
eram frequentes performances e trabalhos espontâneos, 
como, por exemplo, os apresentados no MAC USP duran-
te as edições do Jovem Arte Contemporânea (JAC’s), cujas 
mostras ocorreram a partir da década de 1970 prezando 
um viés experimental com trabalhos de jovens artistas. 
Assim, era comum em cada vernissage o clima de preocu-
pação por parte dos organizadores por receio da censura.148 

Reflete-se, a partir dessa breve remontagem, sobre 
as precárias condições de atuação na área cultural no con-
texto, bem como sobre as poucas possibilidades de se pro-
duzir com liberdade no Brasil do período. Esse desman-
telamento dos setores culturais que restringia os projetos 
ainda barrava os que conseguiam se efetivar, na maioria 
dos casos. Será que as dificuldades de atuação na conjuntu-
ra impediam que Goulart penetrasse ou recebesse convites 
para participar de exposições, e assim, produz de alguma 
forma no Brasil nos anos 1970 e 1980? O afastamento do 
artista tanto em projetos no Brasil quanto sua omissão nas 
linhas da história da arte local foi ocasionada pelo próprio 
conturbado cenário brasileiro das citadas décadas? 

148  JAREMTCHUK, Dária. Anna Bella Geiger: passagens concei-
tuais. Belo Horizonte/São Paulo: C/Arte / Editora da Universidade de 
São Paulo, 2007, p. 62.
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Se tratando de artistas que deixaram o país nos anos 
1960 e 1970 geralmente se atribui as causas às persegui-
ções ocorridas na ditadura militar. Esses exílios artísticos 
motivados pela violência e os mecanismos de exclusão e 
manipulação na esfera pública, quando observados no 
campo das artes visuais, são passíveis de serem observa-
dos como consequência também da imaturidade do inci-
piente sistema de arte, a inexistência de um mercado que 
visasse e incentivasse novos artistas, assim como a falta 
de assimilação de seus trabalhos.149

O assunto pouco problematizado pela historiografia 
da arte brasileira aponta o obscurantismo desses desloca-
mentos artísticos na busca pelo aperfeiçoamento interna-
cional. Jaremtchuk, que estuda as políticas que os Estados 
Unidos se utilizaram para atrair artistas nessas décadas, 
destaca que “a situação política, as restrições provocadas 
pela censura e pelo controle e as dificuldades exclusivas 
do meio das artes motivaram o êxodo” de artistas brasi-
leiros ao país.150 Que em muitos casos foi possível, sobre-
tudo, por meio de prêmios, bolsas e viagens culturais com 
auxílios financeiros.  

149  JAREMTCHUK, Dária. “Exílio artístico” e fracasso profissio-
nal: artistas brasileiros em Nova Iorque nas décadas de 1960 e 1970. 
Revista Ars, v. 14, n. 28, p. 283-296, 2016. Disponível em: < https://
www.revistas.usp.br/ars/article/view/124997/121901>. Acesso em: 17 
jul. 2018.
150  Ibid., p. 284.
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 A precariedade das condições de trabalho no perío-
do e a falta de profissionalização se agravaram após icô-
nicas exposições de arte ocorridas na década de 1960, no 
Rio de Janeiro e em São Paulo, como a Opinião 65 (1965) e 
Opinião 66 (1966) e a Nova Objetividade Brasileira (1967), 
entre outras. Com elas, o aumento da censura e da repres-
são provocou um recolhimento nas artes visuais, e con-
sequentemente, a autocensura, por parte dos artistas e 
instituições, o que ocasionou prejuízos ao campo, dados 
pelas dificuldades de exposição e produção. Aos artistas a 
saída do país tornou-se uma opção favorável no contexto. 
E, igualmente, necessária para os que haviam se envolvi-
do em problemas diretamente como governo por ques-
tões repressivas.151 

Jornalistas, artistas e críticos de arte reconhe-
ciam o esvaziamento da cena brasileira apenas 
sinalizando o fluxo de saída para o estrangei-
ro. Nas análises, de modo direto ou camufla-
do, apareciam os reais geradores das viagens: 
a censura e o controle da ditadura militar, as 
rarefeitas condições de profissionalização do 
ambiente artístico e as “políticas de atração”.152  

No caso dos Estados Unidos, a facilidade em entrar 
e ter estadia no país era oferecida pelo governo estadu-
nidense através de bolsas de estudos e visava à ida de ar-
tistas, professores, intelectuais e estudantes ao país com 
a intenção de que no retorno os artistas brasileiros apre-
sentassem o cenário e as instituições nova-iorquinas 
como cosmopolitas. Nomes como Amilcar de Castro, Ru-
bens Gerchman, Hélio Oiticica, Anna Maria Miolino, Re-
gina Vater, Antonio Henrique Amaral, entre outros, par-

151  JAREMTCHUK, 2018, p. 286.
152  Ibid., p. 288.
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tiram com auxílio financeiro de instituições variadas que 
beneficiavam estabilidade financeira para viver no país, 
em períodos variados, entre as décadas de 1960, 1970 e 
1980. Todos voltaram ao Brasil após sua experiência. 

Jaremtchuk atenta às produções desses artistas que 
consequentemente sofreram modificações, não apenas 
pelo contexto fértil e novo em que estiveram presentes, 
mas principalmente pelas condições de trabalho que en-
contraram no local. Mudanças desde formatos, técnicas, 
novos debates estéticos e redefinições de processos de 
trabalho, assim como explorações com vídeo e fotogra-
fia, foram possíveis pelo contexto estadunidense. Porém, 
a cena nova-iorquina não abriu espaço de inserção desses 
artistas em seu mercado de arte, o que impossibilitou o 
desenvolvimento de projetos desses na cidade. Os artistas 
saíram do Brasil como profissionais reconhecidos, mas 
no “exílio artístico” não criaram identidade profissional 
a ponto de conseguirem se inserir no sistema de arte esta-
dunidense, que não facilitou nem incentivou essa possibi-
lidade. A autora cita o fracasso profissional a partir desse 
“exílio” devido a essas questões atravessadas pelo novo 
contexto cultural. 

Desses fatos, ao retornarem ao Brasil, os artistas 
precisaram se reposicionar em seus contextos de origem, 
além de considerarem os debates políticos em vigência. A 
pesquisadora aponta que desses artistas e suas produções, 
“nesse processo, surpreende o fato de que não tenham ca-
pitalizado qualquer aspecto do “exílio artístico” para suas 
trajetórias profissionais, assim como o fizeram outros 
personagens que viveram fora do país durante a ditadura 
militar”.153 

153  JAREMTCHUK, 2018, p. 295.
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Dessa forma, percebo que a produção de Goulart, 
mesmo com suas experiências fora do Brasil, e que o dis-
tancia geograficamente do contexto ditatorial, manteve-
-se tão inserida e crítica quando as dos artistas que aqui se 
mantiveram durante o período, no olho do furacão. Claro 
que, a experiência não pode ser comparada com a vivida 
pelos artistas no Brasil, pois a realidade que Goulart expe-
rimentou na Europa nas décadas que seguiram a sua par-
tida em nada se assemelham ao do contexto latino-ame-
ricano e brasileiro. 

Porém, diferentemente dos “exilados artísticos” es-
tudados por Jaremtchuk, que consequentemente ao terem 
voltado ao Brasil e estarem inseridos sistema de arte são 
reconhecidos pela crítica, Goulart, em seu “exílio”, de 
certa forma igualmente em consequência do desmanche 
cultural promovido pelo governo ditatorial, permaneceu 
ligado às questões que aqui pulsavam, ao passo que fora 
esquecido pela historiografia da arte brasileira. 

Durante a temporada em que o artista esteve no Bra-
sil, no segundo semestre de 1979, Goulart, ao trocar car-
tas com os artistas amigos de Amsterdã, entre eles, Ulises 
Carrión e seu parceiro Aart van Barneveld, descreveu suas 
impressões sobre o país. Nos arquivos do espaço cultu-
ral Archivo LaFuente há um fundo documental do artista 
Ulises Carrión e, entre esse material, estão exemplares 
de arte postal, fotocópias e documentos, como uma das 
cartas que foi trocada entre os artistas naquele ano. Nela, 
Goulart fala sobre seus projetos no Brasil e expõe crítica e 
claramente sua opinião sobre o contexto político e econô-
mico brasileiro, assim como se refere sobre o incipiente 
sistema de arte local. 

O artista relata que esteve em contato com Regina 
Silveira e Julio Plaza, durante uma viagem a São Paulo, e 
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que em Porto Alegre trabalhou intensamente em parceria 
com Vera Chaves e em contato com os artistas do grupo 
Nervo Óptico. Neste exato contexto alguns dos artistas 
envolvidos com o grupo estavam organizando a abertura 
do Espaço N.O., sobre o qual Goulart comenta que acom-
panhou de perto a sua organização, até mesmo ao contri-
buir com relatos da experiência da Other Books and So e dos 
espaços culturais holandeses e, em especial, sobre os ar-
quivos de arte que conhecera pela Europa. Transcrevo aqui 
trechos da carta nos quais Goulart relata suas percepções 
sobre o cenário local na ocasião:

Eu tenho feito muitas coisas com Vera Chaves 
Barcellos. Nós ficamos bastantes amigos. Ela 
vai abrir com alguns outros jovens um espaço, 
uma espécie de galeria para todos os tipos de 
atividades contemporâneas no dia 1º de outu-
bro. A primeira exposição é de Paulo Bruscky, 
com muitas outras atividades paralelas como 
filmes, palestras, etc. O espaço é bastante bom. 
(...) Eu e ela estamos trabalhando com serigra-
fia e fotografias e outras coisas. Ela ofereceu 
seu atelier para eu trabalhar. Foi muito legal e 
me deu muitas possibilidades. Estou fazendo 
um projeto que mostrarei algo em novembro. 
Mas agora estou ocupado com uma exposição 
que farei no dia 24 de outubro em outra gale-
ria (542 é o nome). Eu mostrarei o projeto de 
arte postal e farei uma performance. O espaço 
que Vera organizou chama-se N.O. que é uma 
abreviação de Nervo Óptico - que terminou 
por muitas razões. Ela vai escrever para você. 
Mais ou menos estas foram as notícias cultu-
rais. Porto Alegre é realmente uma província 
e não há mais nada a dizer. Além de o país ser 
muito confuso - há muitas greves - a tensão 
social e política são muito altas e a vida se tor-
nou incrivelmente cara. O modo precário que o 
povo continua a viver - a velha história. Coisas 
parecem superficiais. Agora todos estão fa-
lando, mas basicamente ficou pior (em minha 
opinião). Manipulação é a palavra que resume 
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tudo. Eu vou contar mais sobre isso quando eu 
voltar. (...) Eu dei algumas ideias na organiza-
ção do novo espaço (N.O.). Eles querem fazer 
um arquivo lá. Então eu contei sobre coisas que 
vi por aí. É inacreditável que uma cidade como 
essa não tenha nada. Existem dois espaços 
que devem ser confiáveis. N.O. e 542. O resto 
é dolorosamente comercial e reacionário. Mas 
há jovens interessados   em fazer coisas novas. 
Culturalmente, sinto-me no far west.154

Das impressões do artista em seu retorno a Porto Ale-
gre ressalto sua opinião sobre a falta de espaços culturais 
para além de locais de comercialização de arte. A consta-
tação de Goulart vai ao encontro das reivindicações men-
cionadas no capítulo anterior que o grupo Nervo Óptico 
fez nas circunstâncias, onde o mercado de arte ocupava o 
maior espaço do incipiente sistema e os espaços culturais 
promotores de exposição eram escassos, principalmente 
aos artistas que experimentavam novas linguagens.

Apoiada em Bardin, percebo no trecho destacado o 
seguinte indicador: relação do artista com as questões po-
líticas, culturais e artísticas nos anos 1970 e 1980 no Brasil. É 
possível inferir, a partir do texto, que Goulart mantinha-
-se interessado no cenário da arte porto-alegrense, porém 
na ocasião, não via espaço para produzir aqui por mais do 
que uma temporada. Ao longo do relato, Goulart explicita 
seu desejo em regressar a Amsterdã sem demonstrar inte-
resse em ficar no Brasil.

154  GOULART, Claudio. [Carta] 24 set. 1979. Porto Alegre [para] 
Ulises Carrión e Aart van Barneveld, Porto Alegre. 2 f. Envia informa-
ções sobre Porto Alegre. Carta de Claudio Goulart a Ulises Carrión e Aart 
van Barneveld. Datada de 24 de setembro de 1979, escrita desde Porto 
Alegre e enviada a Amsterdã. Originalmente manuscrita a caneta, em 
inglês, livre tradução. O documento faz parte do Fundo Ulises Carrión, 
presente na coleção arquivística do Archivo LaFuente, localizado em 
Madrid, Espanha. O acesso ao documento foi possível através do con-
tato com o setor do acervo da instituição e o envio do referente material 
via e-mail. 
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Refletindo sobre as obras Flags e Nine out of tem mo-
vie stars make me cry, entre outras produções de Goulart, e 
ainda, através do relato aos amigos que viviam na Europa, 
infiro que Goulart acompanhava o cenário político con-
turbado no Brasil dos anos 1970 e 1980. Mesmo distante 
Goulart mantinha-se atento aos difíceis caminhos que a 
cultura atravessava no Brasil. E as abordava criticamente 
em suas produções.

Busco perceber o lugar do arquivo de Goulart em 
meio a sua omissão no contexto brasileiro. O artista que 
não se distanciou do Brasil após sua partida, manteve-se 
tão conectado e presente nas discussões quanto os artistas 
que aqui estavam. Dessa forma, questiono-me como um 
artista que abordou – ainda que estando geograficamente 
distante – tais questões políticas e sociais aqui destacadas 
de forma crítica e consciente em um momento tão delica-
do da história do país pôde ser esquecido pela historiogra-
fia, memória e crítica brasileira?
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Uma maleta. Em seu interior, papeis e objetos dis-
postos entre as separações comuns em caixas de arquivo. 
Claudio Goulart, descalço, vestindo uma calça branca, com 
o peito nu, posiciona-se frente a uma câmera, deixando a 
maleta aberta. No fundo do cenário, uma projeção. Ima-
gens de objetos que a câmera estrategicamente dá enfo-
que. Uma bandeira do Brasil é disposta ao chão, ganhando 
um dos momentos da exibição, a videoperformance inti-
tulada Brazilian Watercolor (Imagens 28, 29, 30, 31 e 32), 
apresentada em uma galeria de Amsterdã. 

Os gestos, fixados em registros fotográficos, revelam 
cenas da apresentação que aconteceu durante a progra-
mação da segunda edição do LIVE VIDEO, em 1986, evento 
idealizado e organizado por Goulart na galeria Time Based 
Arts, que reuniu videoartistas e performers. Sobre o even-
to, a artista francesa Fabienne De Quasa Riera (Paris, 1951) 
relata que Goulart a convidou para fazer apresentações 
nas duas edições do projeto.

Claudio criou o conceito do LIVE VIDEO me 
convidou para fazer parte do projeto com um 
novo trabalho especificamente conceituado 
para a edição de 1983 na galeria Time Based 
Arts, em Amsterdã, levando em conta o novo 
encontro entre corpo, tecnologias e vídeo. 
Para a edição de 1986, as coisas aconteceram 
de forma um pouco diferentes, em maior esca-

DESLOCAMENTOS DA MEMÓRIA
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la, com alguns apoios financeiros de institui-
ções públicas. Nossas apresentações de vídeo 
foram programadas como parte de um festival 
da Holanda, e assim, portanto Claudio poderia 
convidar mais artistas, vindos de Amsterdã e 
do exterior. 155 

50 fotografias cuidadosamente arquivadas formam 
um arquivo de imagens da exibição. É importante ressal-
tar que a única forma de ter contato com a referente obra 
é através dessas fotos e de escritos do artista sobre ela, 
armazenados em seu acervo156. Os registros de Brazialian 
Watercolor, refletindo-se a partir das ideias de Bénichou, 
apresentam uma complexidade em sua “versão fotográfi-
ca”. As fotografias são como uma visão fragmentada im-
pressa da videoperformance. Porém elas não configuram 
apenas um registro da mesma, mas propõem uma expe-
riência estética. Um trabalho memorial suscita o reco-
nhecimento da obra, mas igualmente, desencadeia no es-
pectador em contato com o material, foto após foto, uma 
nova experiência, a cada imagem revelada. Baseio-me as-

155  O evento de videoperformance LIVE VIDEO, organizado por 
Claudio Goulart, em sua segunda edição, em 1983, contou a parti-
cipação dos artistas: Fabienne de Quasa Rieva, Jefrey Shaw, Michal 
Shabtay, Ulises Carrión, Danniel Danniel, Marieken Verheyen, Lydia 
Schouten, além de Flavio Pons e Goulart. A primeira edição foi realiza-
da em 1983, e teve os artistas Théátre d’en Face (Pierre Frilloux / F. Ge-
danken), Studio Azzurro, Ulrike Rosenbach, Mona Hatoum, Fabienne 
de Quasa Riera e Flavio Pons na programação. As duas edições do LIVE 
VIDEO aconteceram na Time Based Arts, em Amsterdã. RIERA, Fabien-
ne de Quasa. Depoimento: 17 de outubro de 2017. Entrevista cedida via 
Messenger exclusivamente para esta pesquisa. Disponível no apêndice. 
Originalmente em inglês, livre tradução.
156  Em ocasião do evento Goulart não filmou a apresentação. Se 
houve registro em vídeo esse não está presente no arquivo que tive 
acesso até o momento da pesquisa.



146

ESMAECIMENTO DA MEMÓRIA

Imagem 28 – Brazilian Watercolor

Claudio Goulart. Brazilian Watercolor, 1986. Performance (registros fotográficos). 15 
x 24 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos

Imagem 29 – Brazilian Watercolor

Claudio Goulart. Brazilian Watercolor, 1986. Performance (registros fotográficos). 15 
x 24 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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sim, na experiência que decorre desta apresentação ao se 
perceber esses objetos como possibilidades de revisitar a 
exibição, ainda que parcialmente. Mas também posso vê-
-las como uma produção independente dessa apresenta-
ção, ao trazer suas próprias especificidades. 

No solo, o artista alinha papéis de seda cortados em 
um formato de ondas. Em preto, as ondulações formam 
um desenho. Em uma projeção na parede os desenhos, em 
fotocópias, lembram as ondas do mar. Para quem conhe-
ce a praia carioca de Ipanema é fácil perceber essas refe-
rências. Ao mesmo modo, para quem nunca esteve no Rio 
de Janeiro, já que o calçadão das praias cariocas povoam a 
memória visual, ao constar em inúmeros cartões postais 
da cidade. Principalmente pelo olhar estrangeiro, que ge-
ralmente imbuído pela visualidade de país tropical, infe-
re-se, elaboram mentalmente a combinação entre praia, 
samba e carnaval, quando se trata do Brasil. Por entre as 
ondas enfileiradas, corações vermelhos são jogados na 
paisagem desenhada157 e a afetividade do lugar transparece 
presente na composição.

Goulart, mesmo distante, mais uma vez tem o país 
como tema central de seu trabalho evocando questões his-
tóricas e políticas, presentes em outras produções emble-
máticas de sua trajetória. Pergunto-me, em contato com 
as transformações políticas e sociais do período, será que 
Goulart traçava a paisagem brasileira158 em suas memórias 
no lugar de observador em que se encontrava? A experiên-
cia do artista sobre o contexto, indicava o olhar de fora, de 
alguém que é de dentro.

Sob uma mesa, outra maleta ganha a cena. Dessa vez 
a projeção no fundo do cenário toma importância, que fo-

157  Grifo meu.
158  Grifo meu.
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caliza um objeto que o artista tira dessa mala. Um muro 
cobre a parede do ambiente. Entre os registros da apre-
sentação, algumas fotocópias das fotografias que trazem 
as cenas emuralhadas carregam intervenções de uma tinta 
que pinta a imagem em um vermelho sangue. A muralha 
construída passa a ser “ensanguentada” pelas mãos do ar-
tista. As cores que predominam na apresentação, nos re-
gistros fotográficos fazem reviver os detalhes escolhidos 
pelo artista. À mão, Goulart recria os tons que embalam as 
cenas ao pintar detalhes das reproduções em uma seleção 
de imagens. O vermelho, o amarelo e o verde se destacam.

No chão, um líquido banha o cenário. Goulart, com 
os pés sobre um pano, faz um esforço contrário ao de lim-
par e espalha ainda mais o conteúdo escuro pelo piso. Para 
isso, opta por alterar seu figurino. Veste agora uma camisa 
branca que carrega um símbolo. No movimento de esfregar 
o chão, deixa o fotógrafo desvendar o signo, um alvo mar-
cado em suas costas. Entre os registros novamente, uma 
intervenção em vermelho. Aqui a cor carrega um signifi-
cado mais pesado, tingindo manualmente a foto. O rubro 
não só pinta, mas suja o espaço, impregnando o cenário 
que se transforma de verde e amarelo, dos cartões-postais 
da icônica paisagem natural carioca, a um lago vermelho.

Papeis de seda são tirados de uma pequena 
mala e gradativamente desdobrados refazen-
do a paisagem da memória. Quando a memória 
falha, começamos a inventar, desvendando ou-
tros significados nunca pensados antes. Objetos 
são manipulados em frente a uma câmera e as 
imagens geradas são mostradas em um telão 
de vídeo, criando um campo visual ao fundo.159 

159  Documento do artista sobre a obra. Grifo meu.
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No trecho, reconhece-se a aproximação com um dos 
indicadores propostos para a análise documental, referen-
te a configurações do tipo de memória encontrado nos traba-
lhos de Goulart. Juntamente ao arquivar, a escrita surge no 
trabalho do artista como forma de operar a memória e o 
trabalho de arquivo. As barreiras espaciais e temporais são 
quebradas; os fragmentos são conservados e transpassa-
dos através de seus registros documentais e fotográficos. 
Os seus escritos viram corpos que se transmutam através 
da memória nos espaços que passam a habitar. A partir da 
escrita o artista também perpetua experiências e pontos 
de vista sobre suas próprias produções. 

O acentuado tom crítico, característico nos trabalhos 
do artista, vai se desvelando na performance. Percebo que 
o vermelho destacado, banhando o chão da cena tem cará-
ter de denúncia do próprio contexto histórico que o Brasil 
enfrentava no período em que a obra foi exibida, mesmo 
com o recente final da ditadura militar, o país vivia um 
delicado e conturbado momento político e social. Passa-
da a campanha pelas eleições diretas para presidência, 
no curso de 1983 e início de 1984, a sociedade reuniu-se 
em multidões na campanha das “Diretas Já”. A frustra-
ção popular das eleições indiretas e a tomada da presidên-
cia por Tancredo Neves e José Sarney, em 15 de janeiro de 
1985, seguida da morte de Tancredo poucos meses depois, 
a posse de Sarney e o fracasso do Plano Cruzado, foram 
muitas significativas para o artista. Somente em 15 de no-
vembro de 1986, o Brasil alcançou as eleições diretas para 
governadores, deputados e senadores.160

Os apagamentos, as impunidades, assim como a 
repressão e as atrocidades do regime autoritário ainda 

160  Para um estudo mais abrangente do período consultar FAUS-
TO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo / Fundação para o Desenvolvimento da Educação, 2000, p. 433-
448.
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viam-se latentes na sociedade, assim como a desigualda-
de de oportunidades, a ausência do Estado, a corrupção, 
o clientelismo, entre outras práticas que mesmo com o 
fim do autoritarismo dos anos de chumbo reverbera, em 
maior ou menor grau na sociedade brasileira contempo-
rânea até os dias atuais. 

Os delicados papéis de seda, que “refazem a paisa-
gem da memória”, indicam uma fragilidade da lembrança 
e a reconfiguração desse espaço-tempo proposto. Per-
gunto pois, que tipo de memória se encontra presente nas 
produções de Goulart? Seria sua obra um espaço afetivo 
de cultivo e compartilhamento de memórias individuais, 
mas ao mesmo tempo também coletivas? 

Andreas Huyssen problematiza a emergência dos 
“passados presentes” na contemporaneidade, em suas 
mais diversas especificidades. Fala de uma musealização 
do espaço contemporâneo, como por exemplo, acontece 
na valorização de locais históricos, incluindo centros ur-
banos, museus e paisagens. O autor cria uma espécie de 
cartografia do pensamento contemporâneo levantan-
do reflexões a partir da cultura do capitalismo tardio ou, 
como ele próprio designa, da cultura pós-moderna. 

Huyssen destaca que “o imaginário urbano e as me-
mórias traumáticas têm um papel-chave na atual trans-
formação da nossa experiência de espaço-tempo”.161 Entre 
os desdobramentos e as ambiguidades que a memória pode 
apresentar a estruturação de uma temporalidade, como em 
Brazilian Watercolor é dada a partir de uma percepção e de 
uma construção pessoal a partir de determinado contexto 
sobre outro. Porém, igualmente, a percepção individual do 
artista sobre o contexto brasileiro pode abranger um cará-
ter coletivo, tendo em vista a globalização da memória que 
Huyssen (2000) vai apontar em seus estudos. 

161  HUYSSEN, 2000, p. 7.
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Imagem 30 – Brazilian Watercolor

Claudio Goulart. Brazilian Watercolor, 1986. Performance (fotocópia de registro 
fotográfico).  
21 x 30 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos

Imagem 31 – Brazilian Watercolor

Claudio Goulart. Brazilian Watercolor, 1986. Performance (fotocópia de registro 
fotográfico).  
21 x 30 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Um dos fenômenos culturais e políticos mais 
surpreendentes dos anos recentes é a emer-
gência da memória como uma das preocupa-
ções culturais e políticas centrais das socie-
dades ocidentais. Esse fenômeno caracteriza 
uma volta ao passado que contrasta totalmen-
te com o privilégio dado ao futuro, que tanto 
caracterizou as primeiras décadas da moder-
nidade do século XX. Desde os mitos apocalíp-
ticos de ruptura radical do começo do século 
XX e a emergência do “homem novo” na Eu-
ropa, através das fantasmagóricas assassinas 
de purificação racial ou de classe, no Naciona-
lismo Socialista e no stalinismo, ao paradigma 
de modernização norte-americano, a cultura 
modernista foi energizada por aquilo que po-
deria ser chamado de “futuros presentes”. No 
entanto, a partir da década de 1980 o foco pa-
rece ter-se deslocado dos futuros presentes do 
passado na experiência e na sensibilidade para 
os passados presentes; este deslocamento na 
experiência e na sensibilidade do tempo pre-
cisa ser explicado histórica e fenomenologica-
mente.162 

A memória como uma preocupação e uma valoriza-
ção cultural, como discute Huyssen, ganhou proporções 
monumentais no século XX e passa a povoar a mente das 
sociedades ocidentais contemporâneas. Uma cultura da 
memória passa a ocupar fins políticos, porém esta apre-
senta paradoxos, estando fadada às características da 
própria memória, sendo alvo de transmutação, esqueci-
mentos e de apagamentos.

A cultura da memória recria também através da arte, 
em poéticas particulares, presentes nas novas formas de 
se transmitir as percepções do mundo. No ato de “falhas” 
existentes nas lembranças, há espaço para “invenções”, 

162  HUYSSEN, 2000, p. 9.
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Imagem 32 – Brazilian Watercolor

Claudio Goulart. Brazilian Watercolor, 1986. Texto original, datilografado pelo artista 
sobre a videoperformance. 29 x 21 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Bar-
cellos.
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e também para ácidos tons de denúncia. O espaço urbano 
reconfigurado pode apresentar até mesmo ocultas visua-
lidades, que repletas de exotismo e pontos de vista pare-
cem possuir diversas faces. Essas, nem sempre se colocam 
à mostra, não apenas na história, mas também se veem 
circundadas na arte. 

Goulart, no período em que organizou pela segunda 
vez o LIVE VIDEO e apresentou a citada videoperforman-
ce, em momento em que já havia consolidado sua carreira 
internacional, ao produzir e expor não só no Brasil e na 
Holanda, mas em outros países, em projetos individuais 
e coletivos. Sua percepção de mundo, alterada por sua vi-
vência no exterior, possibilitou-lhe a ele ampliar os ho-
rizontes e deslocar-se por entre novas experiências de 
espaço-tempo que povoam suas obras. Pode-se consta-
tar que a poética do artista transita entre Brasil e Ams-
terdã, mas esse deslocamento ultrapassa as barreiras ter-
ritoriais, embrenhando-se tanto no contexto brasileiro, 
quanto no europeu. 

Maurice Halbawachs (2003)163, que promoveu avan-
ços importantes acerca do conceito de memória coletiva, 
nos adverte que os arquivos são datados, assim como o 
olhar de quem se aproxima deles. Há uma dúbia relação 
entre um olhar nativo e afastado de Goulart, que se preo-
cupa em problematizar as percepções do exterior sobre 
os espaços urbanos e sociais de seu país de origem. Se-
riam suas próprias lembranças e registros pessoais so-
bre os espaços em que transitou também problematiza-
dos pelas linhas que movimentam a performatividade de 
Brazilian Watercolor? 

163  HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centau-
ro, 2003.
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Diferentemente da memória individual, a memó-
ria coletiva somente pode ser percebida do ponto de vista 
de um grupo. Mesmo que alguém que faça ou tenha feito 
parte de um grupo e esteja à distância deste, ainda assim 
acaba recebendo sua influência. O conjunto de aconteci-
mentos reproduzem, juntamente com os pensamentos 
individuais, recordações espontâneas e “seus pensamen-
tos e atos se explicam por sua natureza de ser social e 
porque ele não se deixou sequer por um instante de es-
tar encerrado em alguma sociedade”.164 Para Halbawachs 
a memória coletiva não se aplica a todas as recordações, 
porém, para ele, são raros os momentos em que consciên-
cia é puramente individual. O autor vai chamar de “intui-
ção sensível” a memória individual que distinguir-se de 
percepções que não integram algum pensamento social.165 

Apoiados nessas ideias de Halbawachs, pode-se in-
ferir que naturalmente a memória de Goulart permanece 
em contato com seu antigo meio, com as lembranças de 
seus familiares, amigos e dos contextos que vivera e es-
tivera habituado no Brasil. Esses conectam-se com seus 
laços criados na Europa e as experiências vivenciadas a 
partir de então, de modos particulares e originais. Dessa 
forma, reconfigurando a memória que se destaca em suas 
obras que partem de seu tema central o Brasil, há natural-
mente resíduos de impressões, de pensamentos e de me-
mórias individuais e coletivamente construídas, tanto por 
lembranças, quanto por experiências adquiridas a partir 
da distancia e, ao mesmo tempo, pelo eventual contato 
através de noticias, cartas, descrições ou narrativas que o 
aproximavam do país. 

164  HALBWACHS, 2003, p. 42.
165  Ibid.
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Halbawachs designa que quando uma “lembrança 
reaparece, não é consequência de um conjunto de reflexões, 
mas de uma aproximação de percepções determinada pela 
ordem em que se apresentam determinados objetos sen-
síveis, ordem essa resultante de sua posição e espaço”.166 
Vejo então, a memória presente no trabalho como um des-
locamento, não necessariamente de uma lembrança dis-
tante do tempo, mas característica a partir de um trânsito 
de pensamentos, experiências e percepções. 

Ainda assim, o passado permanece vivo e, com ele, a 
memória coletiva é uma forma de conhecimento do pas-
sado, em relação com a vivência do indivíduo, porém sob 
o ponto de vista de um grupo.167 O trabalho que emerge 
como um dispositivo de uma crítica a uma visão histórica 
pode ser visto como um vestígio de um momento histórico 
– tanto pessoal como coletivo.

166  HALBWACHS, 2003, p. 53.
167  Ibid., p. 41.



ESMAECIMENTO DA MEMÓRIA

157

Esse foco contemporâneo nas temporalidades, que 
aparece implícito e/ou explícito em diversas obras de 
arte, em Goulart suscita aproximações com o pensamen-
to de Huyssen. Em Brazilian Watercolor uma narrativa re-
visionista da “paisagem brasileira” se mostra presente. 
O posicionamento do artista enquanto sujeito histórico 
questionar a visão estrangeira sobre seu país. A narrativa 
proposta em Brazilian Watercolor que também se mostra 
histórica pelo ponto de vista do “olhar do colonizado”, é 
acompanhada por um carregado senso de memória políti-
ca e desmobiliza uma visão quase mítica do Brasil e aponta 
novos discursos. 

São constantes na sociedade contemporânea essas 
tendências de criação de novas esferas públicas de me-
mória “real” contra políticas de esquecimento surgidas 
a partir dos regimes pós-ditatoriais, através de anistias e 
reconciliações nacionais, ou através do silêncio represen-
tativo, atenta Huyssen. Desde as artes visuais, a literatura, 
a música e o cinema vê-se um interesse coletivo de repen-
sar e reescrever os fatos e figuras históricas. Porém, como 
bem lembra Huyssen, 

(...) nem sempre é fácil traçar uma linha de se-
paração entre passado mítico e passado real, 
um dos nós de qualquer política de memória 
em qualquer lugar. O real pode ser mitologiza-

A ARTE ENQUANTO ESPAÇO DE MEMÓRIA
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do tanto quanto o mítico pode engendrar for-
tes efeitos de realidade.168 

Ao se deparar com o legado da história dita oficial, 
escrita pelos europeus e disseminada pela História da 
Arte, teria Goulart, ao viver na Europa, se incomodado 
com as visões equivocadas que povoam a grande maio-
ria do imaginário estrangeiro sobre a história seu país de 
origem? Brazilian Watercolor ironizaria e ao mesmo tempo 
em que problematizaria as imagens da terra Brasilis desde 
a exploração europeia? 

Em Om de tuin leiden (Voyage pittoresque au pays in-
connu – A ilha dos inocentes) (1992) (Imagens 33, 34, 35 e 
36)o artista pinta de dourado cem maletas de viagem. So-
bre o chão de três capelas da Oude Kerk doze monitores 
espalhados pelo espaço expositivo do local. 169 Nos vídeos, 
vêem-se reproduções de gravuras e desenhos de Albert 
Eckhout e Frans Post e cenas filmes de época com ima-
gens da “conquista exploratória das Américas”, além de 
cenas de várias versões feitas por diferentes países de fil-
mes sobre o personagem Tarzan. A produção dos artistas 
holandeses a serviço de Mauricio de Nassau na comitiva 
que o acompanhou ao Nordeste do Brasil no século XVII 
colocadas entre torres em formato de palmeiras formam o 
cenário que o artista configurou como “uma reconstrução 
do paraíso perdido”.

Cem malas douradas estão colocadas, lado a 
lado, sobre o chão de três capelas consecuti-

168  HUYSSEN, 2000, p. 16.
169  Oude Kerk é uma igreja localizada na região central de Ams-
terdã, construída no século XIII e é o monumento mais antigo da cida-
de. Combina uma programação religiosa e cultural, pois possui espaços 
expositivos dedicados a exposições de arte contemporânea. Em 2016 
ganhou o status de museu. https://oudekerk.nl/monument. 
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vas da antiga igreja. Quinze colunas em forma 
de palmeiras e feitas de vários materiais estão 
colocadas entre as malas. Um vídeo é mostrado 
multiplicado numa linha de doze monitores, o 
que realça efeitos gráficos e movimentos de 
câmera. Esta linha parece estar em constante 
movimento e reforça, em termos espaciais, o 
efeito do plano dourado interseccionando as 
três capelas. A instalação é uma reconstrução 
do paraíso perdido. É como se alguém abrisse 
os arquivos de nossa memória visual de lugares 
exóticos. Registros visuais de expedições desde 
a época das Grandes Navegações (como pin-
turas de Exckout e Post), fragmentos de filme 
(como Tarzan), etc, são usados para mostrar, 
em fotocópias e vídeo, a relatividade de ima-
gens históricas e atuais feitas de outras cultu-
ras. A mistura de gestos com fantasia e exotismo 
perturba a nossa percepção do que está sendo 
representado. Estas representações são muitas 
vezes reflexos de nossos preconceitos e desejos.170

A videoinstalação insere pedaços de uma versão his-
toriográfica quase mítica. Goulart se insere do outro lado 
do hemisfério, no continente dos exploradores, para fixar 
seu recado? O subtítulo escolhido, Voyage pittoresque au 
pays inconnu, leva a obras referenciais de grandes artistas 
da história da arte mundial. Imediatamente penso nas re-
ferências de Jean Baptiste Debret em sua Voyage pittores-
que et historique au Brésil, assim como em Johann Moritz 
Rugendas e sua Voyage pittoresque dans le Brésil. Os pinto-
res, francês e alemão, que em gravuras retratam a popula-
ção, costumes e a natureza brasileira, ambos na primeira 
metade do século XIX, apresentam o Brasil em sua varie-
dade étnica e territorial. 

Entre a história e seus equívocos, o selvagem se mos-
tra o outro. O espólio e a exploração dos autóctones mos-

170  Documento escrito pelo artista sobre obra, não datado. Grifos 
meus.
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tram-se em trânsito no diálogo entre o Brasil e a Holanda. 
No trecho do texto citado onde o artista fala sobre a obra, 
Goulart questiona a percepção social sobre as visões e re-
presentações do Brasil quando dá ênfase a fantasia e exoti-
cismo dos fatos. Estes, carregados de preconceitos e desejos 
distorcem as versões da História. Seria a instalação uma 
espécie de tentativa de revisão de esse olhar estrangeiro, a 
partir de seu próprio, como uma sútil denúncia histórica?

Com ironia, Goulart trata das visões do Brasil, em 
referência aos registros históricos estrangeiros no perío-
do colonial. Em sua crítica, um dos indicadores propostos 
a esta pesquisa para a análise dos documentos, o que se 
refere as configurações do tipo de memória encontrada nos 
trabalhos do artista, permite que se perceba o enfoque e o 
interesse de Goulart ao buscar fontes visuais que retratem 
a história do Brasil. Ao trazê-las a seus trabalhos preten-
de não apenas ilustrar um discurso, mas discutir as per-
cepções sobre seu país a partir delas. Com isso, a partir da 
apropriação de reproduções de imagens da história da arte 
infere-se que está imbricado seu interesse pela memória 
história contrapondo a visão mítica estrangeira do Brasil. 

Ao discutir as relações de poder presentes em alguns 
sistemas de representação e assimilação cultural em Lo-
cal/global: arte em trânsito171 Moacir dos Anjos salienta ser 
muito difundida a ideia de aculturação, ao enfocar o fato de 
que essa percepção propõe inequivocamente a sobrepo-
sição de uma cultura (dominante) por outra (dominada). 
Sendo comum na história da humanidade, principalmente 
nas conquistas e explorações territoriais e coloniais, tanto 
do século XV quanto na neocolonização no século XIX, a 
diluição das diferenças culturais na concepção do exótico, 

171  ANJOS, Moacir. Local/global: arte em trânsito. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2005.
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dadas pelas culturas universais (globais) em contraponto 
as que consideram menores, menos significativas ou in-
feriores (locais). Dessa forma, tratando- se dos encontros 
promovidos pela globalização, o termo transculturação 
abrange de forma mais justa a contaminação mútua pro-
movida pelo contato entre expressões cultuais histórica e 
geograficamente distintas.172

Sendo presentes cruzamentos entre história, me-
mória e identidade nas produções Brazilian Watercolor e 
Om de tuin Leiden, faz-se importante perceber em suas 
formas e em seus sentidos que Goulart se mune de re-
gistros históricos e os coloca ao lado de seus próprios 
registros. Estas produções propõem de forma diversa as 
relações do artista com o Brasil, seja através de tensio-
namentos políticos, seja abordando questões referentes 
à memória do país. 

Como coloca Guash, o arquivo é um “lugar legiti-
mador para a história cultural”, tanto literal quanto me-
taforicamente. Percebo nestes, e em outros trabalhos de 
Goulart, assim, como em seu arquivo, “princípios que se 
referem à sua fascinação por armazenar a memória (coi-
sas guardadas como recordação) e de guardar história 
(coisas guardadas como informação)”.173 

Pensando ainda sobre o deslocamento geográfico 
de Goulart busco perceber de que forma se flexibilizam 
as fronteiras que separam lugares distinto e como es-
sas se (re)conectam através da arte. A relação do artista 
com a cultura brasileira pode ser vista de forma especí-
fica, quando se encontra em um processo constante de 
interconexão de contextos que o artista vive e estabelece 
relações, mesmo a partir de sua distância geográfica. Em 

172  ANJOS, 2005, p. 16-17.
173  GUASH, 2013, p. 239.
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seu estado de migração, a noção de identidade que carrega 
move-se, como destaca Moacir dos Anjos, de uma esfe-
ra espontânea e territorializada para um campo expandi-
do de constante reinvenção, em reconstruções pessoais a 
partir de suas memórias e dos contatos que mantém com 
país de origem.174 

A flexibilização das fronteiras promove permutas 
a nível mundial. As construções indenitárias que a glo-
balização assume possuem um caráter ao mesmo tem-
po crítico e desmistificador e, na intensidade de trocas 
de bens simbólicos geradas por ela, a partir da segunda 
metade do século XX, os tempos e os espaços acabam por
serem comprimidos. 

A noção clássica de identidade cultural é colocada em 
discussão por Anjos, que se opõe sua visão tradicional de 
“um núcleo imutável de crenças e valores que singulari-
zam, desde e para sempre, um local entre outros quais-
quer”.175 Define assim, “antes de ser uma ontologia, por-
tanto, a identidade cultural é uma construção fincada em 
tempo e espaço específicos (todavia moventes) e em per-
manente estado de formação”.176

Ainda que os espaços de vida permaneçam fixos, os 
locais vividos, nos quais se articulam e se criam os produ-
tos culturais que registram a individualidade de grupos, 
sofrem um processo de permanente desterritorialização e 
estranhamento, de desmanche da geografia e da distensão 
temporal específicas em que se fundam e se firmam siste-
mas de representação.177 

174  ANJOS, 2005,  p. 14.
175  Ibid., p. 12.
176  Ibid., p. 13.
177  Ibid., p. 13 e 14.
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Imagem 34 – Om de tuin leiden (Voyage pittoresque au pays inconnu – A ilha dos 
inocentes)

Claudio Goulart.  Om de tuin leiden (Voyage pittoresque au pays inconnu – A ilha dos 
inocentes), 1992. Videoinstalação (registro fotográfico). 20,5 x 30,5 cm. Fonte: Cole-
ção Fundação Vera Chaves Barcellos.

Imagem 35 – Om de tuin leiden (Voyage pittoresque au pays inconnu – A ilha dos 
inocentes)

Claudio Goulart.  Om de tuin leiden (Voyage pittoresque au pays inconnu – A ilha 
dos inocentes), 1992. Videoinstalação (registro fotográfico, detalhe). 20,5 x 30,5 cm. 
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Imagem 36 – Om de tuin leiden (Voyage pittoresque au pays inconnu –  
A ilha dos inocentes)

Claudio Goulart.  Om de tuin leiden (Voyage pittoresque au pays inconnu – A ilha 
dos inocentes), 1992. Texto sobre a obra escrito pelo artista. 21 x 29 cm.  
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Imagem 37 – Om de tuin leiden (Voyage pittoresque au pays inconnu –  
A ilha dos inocentes)

Claudio Goulart.  Om de tuin leiden (Voyage pittoresque au pays inconnu – A ilha dos 
inocentes), 1992. Texto datilografado pelo artista sobre a videoinstalação. 21 x 29 cm.  
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Imagem 33 – Om de tuin leiden (Voyage pittoresque au pays in-
connu – A ilha dos inocentes), 1992. Registro fotográfico de vi-
deoinstalação. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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“El olvido está lleno de memoria”.178

A partir da concepção de Derrida de que o espaço de 
acolhimento e de guarda de documentos deve ter como 
princípio a lucidez do compartilhamento, são compreen-
didos aqui os arquivos como espaços vivos. Essa noção de 
arquivo vivo é trazida para pensar-se esses espaços como 
lugares que visam propor reflexão. Não podem ser vistos 
como apenas espaços de depósito, como um lugar estável 
e à disposição de uma autoridade a lê-lo. A interpretação 
aqui levantada vai ao encontro de uma percepção de ar-
quivos como organismos vivos, no sentido de que esses ca-
racterizam transposições de tempos e, neles, há a possi-
bilidade de encontros históricos imbricados. O processo de 
interpretação, a leitura e o uso de arquivos promove razão 
e continuidade aos preenchimentos das lacunas historio-
gráficas. 179

Tendo em vista o desinteresse, até mesmo o possível 
desprezo, por arquivos pessoais ou institucionalizados, o 
termo arquivo morto, comumente utilizado por segmen-

178  BENEDETTI, Mario. El olvido está lleno de memoria. Buenos Ai-
res: Editora Sudamericana, 2001, p. 14.
179              DERRIDA, Jacques. Mal de arquivos: uma impressão freudiana. 
Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001, p, 13-14.
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tos administrativos, onde ficam depositados documentos, 
papéis e afins, destina aos espaços de armazenamento um 
caráter pejorativo de depósito. Tido como datado, antigo, 
sem uso e buscado, apenas, em caso de necessidade de in-
formações não disponíveis digitalmente, o arquivo morto, 
geralmente, somente é de acesso institucional e tem como 
função específica guardar documentos. Esses precisam 
existir em sua materialidade física por questões burocrá-
ticas, sendo guardados entre cinco a vinte anos, depen-
dendo de seu grau de importância. Seu descarte ocorre em 
uma questão de tempo. Datados, são fadados ao desapa-
recimento, acumulados, apenas, perante necessidades 
específicas. Podemos pensar em um arquivo morto como 
o que está fora de circulação, o que não tem utilidade.

Busca-se, aqui, contrapor essa visão de arquivo e 
oferecer a ele o caráter de protagonista, não apenas como 
fornecedor de fontes que se assemelham à ideia de meros 
depósitos com seus dias contados, a serem descartados e 
deixarem de existir. Ao contrário, o arquivo aqui estudado 
não só existe, como resiste. Traz à luz materiais e docu-
mentos em diversos formatos que apontam importantes 
contribuições à história da arte brasileira e que auxiliam 
no levantamento de debates historiográficos ao campo da 
arte, a partir do olhar de quem depara-se com ele. 

Ao discutir a adoção da figura do arquivo na arte, 
Márcio Seligmann-Silva180 refere-se ao anarquivamento. 
Nele, os artistas colocam em questão, ao revelar e anar-
quivar materiais arquivísticos, os poderes e os segredos 
que os arquivos encobrem. Para o autor, esse anarquiva-
mento vai ao encontro de uma recolecção de ruinas e da 

180  SELIGMANN-SILVA, Márcio da. Sobre o anarquivamento – 
um encadeamento a partir de Walter Benjamin. Revista Poiésis, n. 24, 
p. 35-58, p. 43. Dez. 2014. Disponível em: < http://www.poiesis.uff.br/
p24/pdf/p24-dossie-3-marcio-seligmann-silva.pdf>. Acesso em: <29 
jul. 2018>.
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sua reconstrução crítica delas. Interessa-se por alguns 
artistas que dedicam-se para além da memória, enfocam 
os esquecimentos a partir de arquivos ditos mortos. Ima-
gens e objetos que colecionam fatos históricos, ao mesmo 
tempo, são imagens de esquecimentos de sociedades. 

Seligmann-Silva, ao tratar do tema, cita o trabalho 
do fotógrafo e artista Marcelo Brodsky (Buenos Aires, Ar-
gentina, 1954) que, em Los condenados de la tierra (1999), 
apresenta fotografias de livros que haviam sido enterra-
dos durante a ditadura argentina na casa de Nélida Valdez 
e Oscar Elissamburu, em Mar Del Plata. Desgastados pelas 
condições de umidade em que se encontravam, esses ob-
jetos são revelados como arquivos da ditadura soterrados 
no solo. “Esses livros ficaram em uma tumba, sendo que, 
ao mesmo tempo, o sepultamento foi negado aos mais de 
30.000 desaparecidos durante o regime militar argenti-
no”.181 Marcelo Brodsky desconstrói, assim, em sua pro-
dução, imagens e momentos de terror na ditadura argen-
tina, literalmente, desenterrando memórias soterradas.

A guarda e a preservação da arte andam ao lado da 
responsabilidade de expor e de dar inteligibilidade às 
obras das coleções museais. Pouco contribui um acervo e/
ou arquivo fechado, sem conhecimento e sem diálogo com 
a própria instituição. A relação entre instituições e a do-
cumentação de artistas ainda caminha a passos cuidado-
sos, pois são inúmeros os desafios nesse diálogo, tanto na 
inserção, quanto na compreensão dos materiais a serem 
incorporados em acervos e em arquivos institucionais. 
A incorporação de trabalhos conceituais em coleções de 
museus requer o conhecimento e a consideração do con-
texto em que a obra foi produzida, sendo esse, em muitos 
casos, igualmente responsável pelo significado da produ-

181  SELIGMANN-SILVA, 2014, p. 41. 
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ção. Como aponta Freire: “o meio de onde a obra provém e 
para onde retorna, o contexto social e político mais amplo 
que configura o sistema de arte têm sido moldura para di-
versos artistas contemporâneos (...)”.182

No contexto paulista, por exemplo, nas coleções do 
MAC USP, foco de estudo da pesquisadora Cristina Freire, 
é destaque a documentação referente às exposições que 
iniciaram e que firmaram o debate conceitualista na dé-
cada de 1970 no Brasil. Dessas, a Prospectiva’74 (1974) e 
a Poéticas Visuais (1977), assim como os JAC’s foram im-
portantes para o desenvolvimento crítico e para as experi-
mentações de artistas contemporâneos brasileiros. Frei-
re, sobre o contexto, destaca o despreparo institucional 
ao tratar as fontes documentais da referida coleção, com 
enfoque nos arquivos disponíveis sobre as significativas 
exposições citadas. 

(...) a falta de definições mais precisas fez com 
que por mais de vinte anos, desde, pelo menos 
as exposições Prospectiva 74 e Poéticas Visuais 
77 (se mencionar as Jovem Arte contemporânea 
– JAC’s anteriores), os trabalhos enviados pe-
los artistas das mais diversas partes do mundo 
fossem deixados à parte, sem necessariamen-
te serem incluídos na coleção do museu. Isto 
significa não trem sido devidamente expostos, 
publicados ou estudados. À margem, apesar de 
esforços iniciais inconclusos, a coleção per-
manecei vagando entre a biblioteca e corredo-
res anódinos, no limbo.183 

A pesquisadora expõe a importância da catalogação 
e da exposição desses documentos a fim de dar acesso a 
esses devido às suas significâncias históricas. Referindo-
-se a obras de arte de cunho conceitual, Freire atenta que 

182  SELIGMANN-SILVA, 2014, p. 51.
183 Ibid., p. 98.
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incorporar trabalhos conceituais em um museu requer re-
flexão e flexibilização de paradigmas dentro dos proces-
sos e dos princípios de legitimação e de exposição. 

(...) a reconstituição da intrincada rede simbó-
lica que os engendra e na qual se inserem [as 
obras de arte] (...) compreende o contexto po-
lítico-cultural e social, o repertório individual 
do artista, além das condições de sua exibição. 
(...) No entanto, neste terreno de definições 
por fazer, onde as categorias tradicionais não 
podem mais abarcar as poéticas, preservar 
significa, fundamentalmente, dar inteligibili-
dade. Ou seja, inserir os mais diferentes tra-
balhos dentro de um contexto que lhes dê sig-
nificado, compartilhar um pouco da espessura 
de seus propósitos simbólicos e conceituais. 
Nessa perspectiva, não é possível interrogar 
o significado dos trabalhos sem pensar a ins-
tituição que os legitima (ou não) como obras, 
que os redime do esquecimento.184 

Nesse sentido, o debate sobre os esquecimentos vai, 
igualmente, ao encontro dos contextos do sistema de arte, 
em seus espaços de exposição, de guarda, de crítica e de le-
gitimação de artistas e de suas produções. No caso emble-
mático da incorporação do quadro do artista Sérgio Ferro, 
S. Sebastião/Marighela, em 1974, à coleção do MAC USP, é 
perceptível a importância documental. Junto à doação da 
referida obra feita pelo próprio artista em uma carta es-
crita à mão e endereçada ao então diretor da instituição, 
Walter Zanini, as palavras de Ferro: “o quadro é do museu, 
se quiseres. Como pagamento o que te peço é bem cuidar 
dele – o sei que farás. É que um dia o quadro – ou o que 
lembra – terá que ter terminado”.185 

184  SELIGMANN-SILVA, 2014, p. 41.
185  FREIRE, Cristina. Poéticas do Processo: arte conceitual no mu-
seu. São Paulo: Iluminuras, 1999, p. 51.
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Sério Ferro, que envia a carta do exílio, produziu a 
obra em cárcere. A tela, composta por materiais como 
acrílico, parafuso, metal, imagem de gesso, acrílica e lá-
tex sobre tecido e madeira, reflete a repressão política e 
o medo pelo qual, não só a classe artística, mas todos os 
setores culturais e sociais passavam. O corpo caído repre-
sentado na tela projeta o terror e a violência vividos no 
contexto. Em 2010, o MAC USP dedicou a exposição que 
levou o título Um dia terá que ter terminado como uma re-
flexão e uma rememoração do período ditatorial compos-
ta com obras produzidas no contexto.186

Essa obra, desde então peça da coleção per-
manente de nosso museu, é mais um vestígio 
do espírito daqueles tempos que resiste, pois 
pode ser assimilada a uma coleção de museu. 
Vale aqui a pergunta: se esse quadro alcançou 
a segurança do acervo de um museu, quantas 
outras obras do período desapareceram não 
apenas pela repressão política reinante, em 
que a ordem era “apagar os rastros”, mas pela 
fugacidade dos meios quais foram realizados 
e pela impossibilidade resultante de serem 
assimilados à lógica do museu? Quantas outas 
operações movidas pela mesma urgência, de 
artistas não menos comprometidos, puderam 
ter o mesmo destino do S. Sebastião de Sérgio 
Ferro?187 

Percebe-se, assim, a importância das instituições 
de arte na incorporação e na valorização dos artistas e das 
obras em seus acervos. Assim, igualmente, há a possibili-
dade de exploração das produções em suas potencialidades 

186  Mais informações sobre a exposição disponíveis através 
do link: <http://www.mac.usp.br/mac/EXPOSI%C7OES/2010/Um_
dia_1974_69/hotsite_1969_74_home_en.htm>. Acesso em: 17 jul. 
2018.
187  FREIRE, 1999, p. 52.
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ao oferecê-las à reflexão do público a partir de exposições; 
esse papel foi dificultado durante a realidade à qual o setor 
cultural foi submetido no período ditatorial brasileiro.

Ao afirmar que os arquivos necessitam ser vivos, 
Derrida levanta a reflexão sobre a necessidade de abrir 
os acervos e os arquivos a novas interpretações, a fim de 
permitir-se perceber as lacunas de diferentes narrativas. 
É essencial o papel do historiador nessa busca em favor do 
resgate de artistas esquecidos e de suas experiências que 
estiveram, ou ainda estão, ausentes em longos períodos 
da historiografia da arte local e que, em seus relatos e per-
cepções, correspondem às relevantes produções nacionais 
já conhecidas, estudadas e divulgadas. São tão diversas as 
produções no campo da arte latino-americana que não 
encontram espaço nos relatos hegemônicos. Porém, com 
as experiências sensíveis ativadas no presente, ganham 
novos lugares e abrigo em novos discursos da arte. 

O arquivo, como garante Foucault, é um sistema de 
enunciados que se propõe a armazenar o que pode ser 
dito. Percebendo-o em suas singularidades, encontro-me 
também em constante reflexão sobre o que foi escolhi-
do ser arquivado por Goulart e o porquê dessas escolhas. 
Dessa forma, é necessário deter um olhar atento e que 
também perceba o que não foi arquivado. Sendo o arquivo 
um espaço para que todas as coisas ditas acumulem-se, os 
limites entre o que foi instaurado e o que ficou extrínseco 
a essa prática inscrevem, primeiramente, o que o artista 
não desejava que desaparecesse ao simples acaso ou às in-
tempéries do tempo. 

O arquivo não é o que protege, apesar de sua 
fuga imediata, o acontecimento do enunciado 
e conserva, para as memórias futuras, seu es-
tado civil de foragido; é o que, na própria raiz 
do enunciado-acontecimento e no corpo em 
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que se dá, define, desde o início, o sistema de 
sua enunciabilidade. 188

 Entendo os discursos como um espaço limitado de 
comunicação, restrito ao que se pretende expor, exprimir, 
ora por escrito, ora oralmente.  Através de formas docu-
mentais, permite o contato com o fato, através de uma vi-
são ou de uma perspectiva. Um discurso, que em sua exis-
tência possui um ritmo e um tempo único, é definido não 
só por ele em si, mas igualmente pelo seu eventual recep-
tor. Longe de ser o que reúne tudo, o arquivo que Goulart 
prezou reunir em vida é o que diferencia os discursos em 
sua própria existência, pois permite releituras e reinter-
pretações de si mesmo, em sua específica composição. 
Aponta para além de qualquer definição; traz uma multi-
plicidade de manifestações, de anunciações oferecidas às 
diversas interpretações. 

Em Fase documental: a memória arquivada, capítulo 
de A memória, a história e o esquecimento,189 Paul Ricoeur 
percebe o arquivo como um espaço para além de físico, 
reconhece-o como um lugar social.190 De fato, sua percep-
ção, apoiada em Michel de Certeau, é balizada na subjeti-
vidade e no protagonismo intelectual e social dos autores 
enquanto figuras históricas, em seu fazer e em seu pensar 
sobre suas sociedades, sejam historiadores ou não. 

A documentação que registra, ao ser arquivada, pro-
move a ruptura do conhecimento informal, do ouvir-dizer 
do testemunho oral. Naturalmente, os escritos são, pro-

188  FOUCAULT, Michel. A priori histórico e o arquivo. In.: A ar-
queologia do saber. Rio e Janeiro: Forense Universitária, 2008, p, 147. 
Grifo do autor.
189  RICOUER, Paul. Fase documental: a memória arquivada. In: 
A memória, a história e o esquecimento. Campinas: Editora UNICAMP, 
2007, p. 155-192.
190 Ibid., p. 177.
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porcionalmente, a maior parte de depósitos de arquivos, 
sendo que o gesto de escrever e de documentar ganha uma 
amplitude de preservação com o arquivamento. Certeau, 
em A escrita da história, já estabelecia que “em história, 
tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de trans-
formar assim em ‘documentos’ certos objetos distribuí-
dos de outra maneira”.191

Ricouer, sobre a passagem do testemunho oral para 
o escrito e desse ao arquivamento, destaca uma ambigui-
dade. Ao referir-se a esse ponto, defende que o arquivo 
constitui uma mutação historiada de uma memória viva. 
Estando um documento em um arquivo, esse está aberto 
para quem o queira ler e, a ele, não há um destinatário es-
pecificado; esses documentos arquivados não são mudos, 
porém desligam-se de seus autores ao estarem submeti-
dos à competência de quem os interroga. Há neles certa 
autonomia, para além de uma prova.192 

É importante perceber que o arquivo do artista por 
si só configurou-se em um acúmulo de ideias, de rela-
ções pessoais e coletivas que atravessaram a vida de Gou-
lart antes de caracterizar-se em um arquivo. A partir do 
momento em que esse arquivo passa a um acervo de uma 
instituição cultural, que tem o intuito de abrigá-lo, de 
pesquisá-lo e de expô-lo, pode-se ter uma leitura dessa 
transformação. Mas, o que há nessa passagem? 

O próprio cenário cultural no estado do Rio Grande do 
Sul, nos últimos anos, tornou-se mais preocupado e aten-
to com o arquivamento e com a memória. Em núcleos de 
instituições culturais e artísticas, tem prezado por proje-
tos permanentes de catalogação, de pesquisa e de exposi-
ção de acervos documentais, como os realizados tanto na 

191  CERTEAU, Michel. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1982, p. 81.
192  RICOUER, p. 178.
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Fundação Vera Chaves Barcellos, quanto em outras, como 
a Fundação Iberê Camargo. Ambas instituições abrigam 
significativos acervos de arte e têm como importância o 
que Huyssen vai evidenciar de “futuros locais diferencia-
dos num mundo global”.193 

Pensando nesses futuros possíveis, as práticas dos 
artistas que prezam pelo arquivamento já explicitam a 
consciência e a significância dessa percepção histórica, 
como destaca Mônica Zielinsky, em História da Arte no Rio 
Grande do Sul a partir de políticas da memória.194 Na inves-
tigação sobre arquivos dos artistas gaúchos, Iberê Camar-
go e Heloisa Schneiders da Silva, tendo como foco a cata-
logação e a pesquisa de seus arquivos, no primeiro caso 
de caráter institucional e, no segundo, mais particular, a 
pesquisadora evidencia as diferentes formas de inserção 
histórica de arquivos no campo da arte. 

Ao destacar as políticas de memória presentes na 
concepção de cada artista estudado, Zielinsky interroga 
suas produções e, até mesmo, seus interesses de reconhe-
cimento no meio institucional. As ambições que estes des-
tinam em relação à salvaguarda de suas obras mostram-
-se peças chave nas relações de visibilidade e de inserção 
artística de ambos. A necessidade em perceber as espe-
cificidades dos casos e da postura do historiador da arte 
diante desses evidencia “a natureza aberta a ressignifica-
ções” dos arquivos, “nunca desconectados da história que 
os produz”.195

193  HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, mo-
numentos, mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 29.
194  ZIELINSKY, Mônica. História da arte no Rio Grande do Sul a 
partir de arquivos: as políticas da memória. Anais do XXXII Colóquio do 
Comitê Brasileiro de História da Arte. Brasília: BBHA, 2012. Disponível 
em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/81906>. Acesso em: <4 
ago. 2018>.
195  ZIELINSKY, 2012, p. 1165.
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Nessa passagem de um arquivo pessoal do artista para 
um acervo institucional, há uma transformação, o contato 
e a possibilidade de acesso a essas obras no contexto cultu-
ral e artístico brasileiro. Há uma transferência de univer-
so que ultrapassa a fisicalidade. Houve, igualmente, um 
cuidado institucional nessa transferência, o de não des-
caracterizar o arquivo que o artista organizou, mas man-
tê-lo o mais característico possível ao modo da percep-
ção do artista em sua própria proposta de arquivamento. 

Com a inserção das obras e dos documentos de Gou-
lart em um acervo brasileiro, a aproximação local – e 
aqui me refiro ao próprio local de onde Goulart iniciou 
sua trajetória, seu estado – de acesso ao material que ele 
organizou e prezou ao longo de sua trajetória, torna pos-
sível o contato e o conhecimento da obra do artista. Abre 
um espaço no qual Goulart nunca esteve no sistema de 
arte brasileiro. 
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Cristina Freire chamou de metáfora do arquivo os 
documentos e registros acumulados em acervos e em ar-
quivos de museus, sendo esses, objetos que documentam 
em suas singularidades. Porém, sua presença na arte fi-
gura novas proposições, como discutido anteriormente 
e, desse efeito-arquivo, a imagem-registro mostra-se po-
tente na arte contemporânea, ganhando novas formas, 
como ponto central de problematizações de artistas em 
suas mais diversas formas de reflexão e de apresentação 
de trabalhos. 

Tendo em vista o interesse desta pesquisa em tam-
bém perceber as configurações do tipo de memória encon-
trada nos trabalhos de Goulart, em suas mais diferentes 
formas, a partir de um dos indicadores, apoiado em Bar-
din, percebo que grande parte da produção do artista com 
a qual estive em contato transita entre registros, vestígios 
e obras de arte. Algumas das suas séries fotográficas apre-
sentadas em formato de livro de artista, por exemplo, re-
gistram espaços urbanos e, também, paisagens de campo 
em um delicado e atento olhar. Nelas, formam-se arqui-
vos-vestígios que trazem como foco o tempo, sendo que “o 
vestígio não é mera evidência ou prova. Ele não figura o 
passado senão como imagem, pois é a imagem que retor-
na, e não o acontecimento”.196 Face sua ausência na his-

196  COSTA, Luiz Cláudio da. A gravidade da imagem: arte e memó-

IMAGEM-REGISTRO: ARQUIVO-VESTÍGIO
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tória da arte brasileira, seus registros são o que resistem e 
revivem sua produção. 

O trabalho Ausstellung (1982) (Imagens 38, 39, 40 e 
41) traz fotografias captadas nas ruas de Berlim, ao iní-
cio dos anos 1980. Essas foram reveladas em um pequeno 
formato e coladas em papel preto, em formato de álbum 
fotográfico. Nelas, o cenário urbano alemão da Berlim 
Ocidental focaliza as placas de localização e de atenção 
pelas ruas da cidade, além de registros de partes do Muro 
de Berlim. 

Em um determinado momento do livro, as imagens 
voltam-se às paredes de uma estação de trem. Algumas 
contém inscrições como ausgang, ao significar saída em 
alemão. Nos corredores escuros da estação, uma espécie 
de labirinto em imagens. A série conta, ainda, com uma 
fotografia em formato maior e avulsa. Nela, a palavra ex-
posição (ausstellung em alemão) aparece listada em vários 
idiomas. As imagens desse livro constam também em uma 
outra série de fotografias do artista, AUSGANG, de 1980. 
Nessa, apresentada igualmente em formato de livro de ar-
tista, Goulart utiliza uma seleção dessas fotografias, ago-
ra em formato maior.

As imagens, sendo vistas uma após a outra, confi-
guram uma experiência intimista, diferentemente do que 
se estivessem impressas em uma escala maior e esco-
lhidas para serem emolduradas e dispostas em paredes. 
Esse tom de proximidade no formato de apresentação de 
alguns trabalhos do artista, dá um caráter quase docu-
mental às cenas. Os cenários alemães escolhidos para a 

ria na contemporaneidade. Rio de Janeiro: FAPERJ, 2014, p. 52.
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Imagem 38 – Ausstellung

Claudio Goulart. Ausstellung, 1982. Livro de artista. 11 x 8,5 cm. Foto: Biel Gomes 
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos

Imagem 39 – Ausstellung

Claudio Goulart. Ausstellung, 1980. Livro de artista. 11 x 8,5 cm.  
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Imagem 40 – Ausstellung

Claudio Goulart. Ausstellung, 1982. Livro de artista. 11 x 8,5 cm.  
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Imagem 41 – Ausstellung

Claudio Goulart. Ausstellung, 1982. Livro de artista. 23,5 x 17,5 cm.  
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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série quase que catalogados pelo artista, em uma espécie 
de álbum de fotos, revelam a importância dos registros 
das passagens pelos locais para Goulart. O arquivar des-
sas memórias de uma forma pessoal, igualmente, indica 
seu interesse por colecioná-las. 

As paisagens vistas a partir de uma viagem ao Ja-
pão, a convite da realização de dois projetos, a videoper-
formance Compass, na Galeria Spoon, e a performance The 
Image Maker, no espaço de arte Plan B, ambos em Tóquio, 
são fonte para FOTO GRAFIA (1983) (Imagens 42, 43, 44, 
45, 46, 47 e 48). O desejo por colecionar paisagens insiste 
igualmente na série e vai aparecer em vários trabalhos do 
artista. Reveladas em um formato médio, as fotografias 
da série são apresentadas em um envelope feito com pa-
pel cartolina. Com o título da obra escrito à mão com lá-
pis branco, o receptáculo leva um adesivo: “fragile”. Nesse 
formato, que acredito ainda poder ser interpretado como 
um livro de artista, ou como uma espécie de álbum foto-
gráfico, as imagens estão soltas, de livre folhagem e ma-
nuseio. Sem sequência exata, as fotos, ao serem acessadas, 
vão desfragmentando o álbum e, aos poucos, revelam-se 
em momentos diversos como fragmentos de tempo; como 
grafias das imagens, uma escrita visual do artista.

Nas fotografias, estão gravados lugares em suces-
são, em detalhes de signos e de arquiteturas, como uma 
documentação não só de passagens, mas também de mo-
mentos; para além de apenas memórias de viagem do ar-
tista, são imagens fragmentárias, quase ao modo de lem-
branças gravadas; são visões cotidianas daqueles espaços 
vivenciados; espaços de passagem para ele, ao seu olhar 
estrangeiro e passageiro; o desejo do artista por armaze-
nar memórias e também por arquivá-las como recorda-
ções em seus trabalhos. Fica evidente seu interesse e seu 
cuidado com o capturar e com o congelar instantes através 
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das lentes da câmera. Uma vista, um telhado, a paisagem 
de uma janela, as folhas secas caídas no chão: detalhes que 
se tornam desenhos do olhar. 

 Ao pegar nas mãos o envelope onde estão as fo-
tografias, ao desenrolar a delicada fita que o envolve, ao 
abrir as folhas negras do envelope, a fotografia que abre a 
série apresenta-se com uma inscrição em japonês. A gra-
fia enigmática aos olhos ocidentais já tem nos detalhes 
das letras por si um desenho de formas complexas. Junto à 
uma frase japonesa, um par de óculos antigo, uma peça de 
colecionador estampa a foto. A seguir, uma sequência de 
paisagens que, por vezes, quase confunde-se com pintu-
ras e com desenhos, se não fosse a técnica utilizada. 

Os fragmentos escolhidos por Goulart acabam por 
formar espécies de relatos. Cenários como: uma reunião 
de gravetos e de folhas secas de árvores, que já se encon-
travam daquela forma no chão, ganharam a atenção do 
artista, que, possivelmente, apenas apontou sua lente 
para o local escolhido e registrou o momento, sem com-
posição alguma, apenas percebe-se o olhar focado à pas-
sagem; aves nadam sobre as águas e dividem espaço com 
juncos que, amontoados, compõem um desenho sobre o 
lago; uma montanha ao fundo da imagem com uma luz 
quase prateada inunda a cena; as folhas secas de uma ár-
vore são vistas pelos vidros de uma janela; o telhado de 
um prédio quase parece desenhar o papel fotográfico; 
prédios aparecem refletidos sobre uma poça de água no 
chão e parecem ter sido digitalmente deformados em sua 
imponência. A iluminação é valorizada pelo efeito P&B 
em cada um dos cenários.

Goulart cataloga, em fotografias, a paisagem como 
um inventário do mundo visível, ao formato de álbuns. 
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Allan Sekura197 também, ao pensar sobre o corpo e o ar-
quivo, percebe a câmera fotográfica como um conjunto 
integrado, do qual resulta em um sistema sofisticado de 
arquivamento. Para o autor, a câmera é um artefato móvel 
de catalogação. Em Goulart, seu esquema de representa-
ção vai ao encontro da visão de Sekura, de seu exaustivo 
mecanismo de captura, o que, em sua totalidade, carre-
ga uma forte relação com a documentação, catalogando o 
que atravessa seus interesses de registro.

Percebo que a memória destaca-se no trabalho de 
Goulart de forma individual e pessoal, através de quase 
relatos de suas experiências, como em FOTO GRAFIA. Mas, 
ao mesmo tempo, através de um olhar coletivo, quando 
destaca as ruas de Berlim em registros históricos ainda de 
antes da queda do Muro que dividiu a Alemanha durante a 
Guerra Fria, como em Ausstellung. Vejo que o conjunto de 
aproximações históricas a partir de sua vivência na Euro-
pa, naturalmente, o conectou com esses contextos inter-
nacionais despertando seu interesse em registrá-los. 

Pergunto-me, tendo em vista o problema central 
desta pesquisa: será que, se Goulart tivesse retratado as 
paisagens brasileiras em seus trabalhos, ele seria mais co-
nhecido aqui? Considerando sobre o que resultou no artis-
ta pretender retratar paisagens estrangeiras e não brasi-
leiras, posso inferir que a distância geográfica do Brasil, 
assim como seu interesse por estar igualmente conectado 
com outros contextos culturais, além dos brasileiro e ho-
landês, o levou a valorizar esses cenários que se distin-
guem dos comumente encontrados em seu país de origem, 
a ponto de quase colecioná-los em algumas de suas obras. 

197  SEKULA, Alla. (1986) The Body and the Archive. October MIT 
Press, vol. 39, 1986, p. 3-64. Disponível em: < https://www.jstor.org/
stable/pdf/778312.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2018.
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Imagem 42 – FOTO GRAFIA

Claudio Goulart. FOTO GRAFIA, 1983. Série fotográfica. 23,5 x 30 cm.  
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos

Imagem 43 – FOTO GRAFIA

Claudio Goulart. FOTO GRAFIA, 1983. Série fotográfica. 23,5 x 30 cm.  
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Imagem 44 – FOTO GRAFIA

Claudio Goulart. FOTO GRAFIA, 1983. Série fotográfica. 23,5 x 30 cm.  
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos

Imagem 45 – FOTO GRAFIA

Claudio Goulart. FOTO GRAFIA, 1983. Série fotográfica. 23,5 x 30 cm.  
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Imagem 46 – FOTO GRAFIA

Claudio Goulart. FOTO GRAFIA, 1983. Série fotográfica. 23,5 x 30 cm.  
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos

Imagem 47 – FOTO GRAFIA

Claudio Goulart. FOTO GRAFIA, 1983. Série fotográfica. 23,5 x 30 cm.  
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Imagem 48 – FOTO GRAFIA

Claudio Goulart. FOTO GRAFIA, 1983. Série fotográfica. 30 x 23,5 cm.  
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos



192

UM REPERTÓRIO SIMBÓLICO RESSIGNIFICADO: ARQUIVO VIVO

Em outra série fotográfica de Goulart, destaca-se a 
paisagem. Excerpts from / Fragments of a Landscape (1986) 
(Imagens 49-56) foi realizada nos caminhos que o artista 
traçou entre Amsterdã e Almelo, cidade localizada a cerca 
de 150 km de distância da capital holandesa. As fotos em 
P&B são um estudo feito na região para um projeto do ar-
tista em ocasião de sua seleção em um edital público. Nele, 
fragmentos das fotografias foram dispostos entre as pa-
redes de um hospital regional em Almelo. 

As fotos escolhidas para compor o projeto passaram 
por um processo de fotocópia e de ampliação; dessas am-
pliações, as imagens foram dispostas em fragmentações e 
unidas novamente, como um quebra-cabeça, com uma fita 
branca delicadamente colada no verso. Como uma dobra-
dura japonesa, a imagem pode ser novamente remontada 
quando as partes são completamente abertas, formando as 
paisagens fotografadas inicialmente em larga escala.

Um texto sobre a obra arquivado pelo artista vai ao 
encontro dos indicadores de análise, a partir de Bardin 
(1977), que buscam a relação doo artista com os registros e 
com a guarda de sua produção, bem como as configurações 
do tipo de memória encontradas em seus trabalhos. Goulart, 
ao falar sobre o projeto, destaca o desejo de registro e de 
percepção dessas paisagens sob vários aspectos:

O lugar onde este trabalho é investido - um 
corredor muito longo - sugere um caminho, 
onde o visitante pode passar pela paisagem 
(...). Minha intenção é que o espectador, após 
sua visita àquela “estrada”, olhe a paisagem 
natural e suas muitas estradas com olhos di-
ferentes. 198

198  Trecho de texto que compõem a documentação sobre a obra, 
livremente traduzido, do original em holandês: “De plaats waar dit werk 
geïnsleerd is - een zeer lange gang - suggereert een weg, war de bezoeker 
het landschap (...). Mijn bedoeling is dat de toeschouwer na zijn bezoek aan 
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Imagem 49 – Excerpts from / Fragments of a Landscape

Claudio Goulart. Excerpts from / Fragments of a Landscape, 1986. Fotocópias, ins-
talação. 2m10 cm x 85 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Imagem 50 – Excerpts from / Fragments of a Landscape

Claudio Goulart. Excerpts from / Fragments of a Landscape, 1986. Registro docu-
mental em fotocópia de instalação montada na entrada e corredores do hospital de 
Almelo. 29,7 x 21 cm. Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa do MARGS
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Imagem 51 – Excerpts from / Fragments of a Landscape

Claudio Goulart. Excerpts from / Fragments of a Landscape, 1986. Registro docu-
mental em fotocópia de instalação montada na entrada e nos corredores do hospi-
tal de Almelo. 21 x 29,7 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Imagem 52 – Excerpts from / Fragments of a Landscape

Claudio Goulart. Excerpts from / Fragments of a Landscape, 1986. Texto sobre o 
projeto arquivado pelo artista. 29,7 x 21 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves 
Barcellos.
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As fotografias originais que geraram a instalação no 
hospital foram cuidadosamente arquivadas por Goulart 
e são, por si só, uma série particular. Esses estudos for-
mam uma obra à parte ao serem vistas individualmente e, 
em seu conjunto possuem uma potência estética e visual. 
Mais do que meros documentos de estudo, são fragmen-
tos daquelas paisagens condensados pelo olhar do artista. 
Apoiada em Benichou, vejo que comunicam, em sua fun-
ção poética, o surgimento de outras imagens, ao recusar, 
assim, a função de mera documentação. 

Nas paisagens, caminhos de estradas e trilhos de 
trem por entre árvores. Em uma das fotos, vê-se uma 
casa de madeira abandonada em meio à mata. Algumas 
focalizam pontos específicos na paisagem, deixando 
espaços sem foco; nelas, a incidência da luz é presente, 
sendo o ponto central da maioria das capturas da câmera 
feitas no caminho. 

Ao interrogar esses documentos visuais, em Auss-
tellung, FOTO GRAFIA e Excerpts from / Fragments of a 
Landscape, vejo, nos registros-fotografias-escritas de 
Goulart, através do olhar do artista, seu testemunho em 
uma escrita visual, testemunho das memórias vivas por 
onde passou. Como um viajante que retrata as paisagens 
por onde transita, pela delicadeza e pela precisão de seu 
olhar estrangeiro, Goulart registra os caminhos até Al-
melo e os amplia ao ganharem as paredes de um espaço 
destinado à recuperação de enfermos. Leva aos passantes 
o olhar por entre os caminhos que o levaram até ali, re-
tratos da região.

die “weg” het natuurlijke landschap en zijn vele wegen met andere ogen 
bekijkt”. 
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Imagem 53 – Excerpts from / Fragments of a Landscape

Claudio Goulart. Excerpts from / Fragments of a Landscape, 1986. Fotografia (estu-
do para projeto). 24 x 29,8 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.

Imagem 54 – Excerpts from / Fragments of a Landscape

Claudio Goulart. Excerpts from / Fragments of a Landscape, 1986. Fotografia (estu-
do para projeto). 24 x 30,5 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.



UM REPERTÓRIO SIMBÓLICO RESSIGNIFICADO: ARQUIVO VIVO

199

Imagem 55 – Excerpts from / Fragments of a Landscape

Claudio Goulart. Excerpts from / Fragments of a Landscape, 1986. Fotografia (estudo 
para projeto). 28 x 35,5 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.

Imagem 56  – Excerpts from / Fragments of a Landscape

Claudio Goulart. Excerpts from / Fragments of a Landscape, 1986. Fotografia. 24 x 
30 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Duas das produções mais emblemáticas da trajetó-
ria de Goulart foram expostas na quinta e na sexta edi-
ções da Bienal de Havana. A man can hide another (1994) 
(Imagem 60) e Los Juguetes (1997) (Imagens 57, 58 e 59) 
abordam, com ironia, questões políticas e sociais através 
de imagens apropriadas e de símbolos diversos. Trago o 
exemplo da participação de Goulart nessas duas edições 
para abordar a relevância do trabalho do artista na Amé-
rica Latina, que teve alcance ao cenário artístico através 
de convites para relevantes exposições, principalmente 
na década de 1990. A presença de Goulart nos eventos, e 
ao lado de importantes nomes da arte brasileira, sinaliza a 
inserção e o contato do artista com o contexto cultural da 
América Latina, assim como seu interesse em expor e em 
estar presente nesses espaços. 

As bienais estendidas a cidades periféricas caracte-
rizaram uma inserção de países no circuito da arte con-
temporânea fora dos tradicionalmente conhecidos. As 
discussões que essas grandes mostras promovem são 
uma revisão historiográfica que transformam o olhar e a 
mentalidade sobre os países em desenvolvimento – prin-
cipalmente de curadores e de críticos europeus e norte-a-
mericanos –, ao ensaiar novas percepções através de suas 
programações e de publicações oferecidas pelos museus 
em ocasião das mostras. 

RECORRÊNCIA, RESSIGNIFICAÇÃO E  
MEMÓRIA
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A VI Bienal de Havana, dentro dessa proposta, buscou 
questionar as relações entre os indivíduos e sua memória, 
tendo em vista a busca e a defesa de suas raízes dentro de 
suas próprias identidades.199 A curadora, Lilian Llanes,200 
no texto de apresentação da edição, evidencia que os es-
paços dessa bienal apresentaram artistas que tem como 
centro de suas proposições o homem e as suas preocupa-
ções sociais. Foram reunidas obras que, em registros di-
versos da memória como forma de identificação, de ob-
servação e de testemunho em sociedade, versam sobre 
raízes culturais e históricas, recorrendo, muitas vezes, a 
conflitos não resolvidos em um passado que continua co-
municando-se e formando o presente. A curadora, ainda, 
enfatiza a importância da Bienal em relação à formação de 
um espaço necessário aos artistas do Terceiro Mundo, aos 
quais caracteriza como historicamente marginalizados 
pelo cenário artístico internacional.

199  Desde sua primeira edição, em 1984, a Bienal de Havana ins-
taurou-se como uma alternativa para o reconhecimento local e inter-
nacional de artistas caribenhos e latino-americanos. A necessidade de 
criar um diálogo entre pesquisa e prática artística na região desenvol-
veu-se ao longo das edições e firmou-se como um espaço de discussão 
política, intelectual, cultural e histórica a favor dos países latino-ame-
ricanos. A 6ª edição, com curadoria de Lilian Llanes Godoy e de Nel-
son Herrera Ysla, aconteceu no Centro de Arte Contemporânea Wifredo 
Lam, entre 03 e maio e 08 de junho de 1997, e teve entre os partici-
pantes nomes como Alex Flemming, Anna Bella Geiger, Christian Bol-
tanski. Claudio Goulart, Dora Longo Bahia, Ernesto Pujol, Flavio Pons, 
Graciela Sacco, Ignacio Iturria, Jorge Francisco Soto, José Rufino, Lia 
Menna Barreto, Rochelle Costi, Rosangela Rennó, William Kentridge, 
entre outros.
200  LLANES, Lilian. Sexta Bienal de La Habana: el individuo y su 
memoria. Presentación a la Sexta bienal de La Habana. In: BIENAL de La 
Habana para leer: compilación de textos. Valencia: Universitat de Va-
lencia, 2009. (Miradas, 1). p. 232-237.
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Em Los Juguetes, instalação de Goulart que fez par-
te da sexta edição, um jogo lúdico apresenta desenhos de 
figuras masculinas sobre um fundo preto; neles, apenas 
o contorno do rosto e dos ombros são dispostos como re-
tratos. As figuras trazem a recorrência dos olhos venda-
dos por fitas coloridas; presente em vários trabalhos de 
Goulart, a fita aparece como um sintoma que ressurge em 
propostas com temáticas políticas e que discutem a me-
mória nas sociedades contemporâneas. A instalação ocu-
pou espaços de centros culturais como o Centro de Arte 
Contemporânea Wifredo Lam, o Castillo del Morro, o Centro 
de Desarollo de las Artes Visuales, entre outros, e de paredes 
de ruas da região mais antiga de Havana, La Habana Vieja. 
Impressos em formato A4, os retratos do artista mistura-
ram-se entre o conjunto urbanístico que combina mura-
lhas do século XIX e construções coloniais que testemu-
nharam diferentes épocas históricas da capital cubana.

 Na região central dessas figuras que Goulart traz ao 
trabalho, na altura do peito, há o formato geométrico de 
um quadrado e, dentro desses, o artista insere colagens de 
reproduções. Nelas, variam imagens de objetos, de luga-
res, de símbolos, de cenas, de fotografias, etc., como: uma 
coroa de louros; uma balança; um relógio sem ponteiros; 
uma coroa; uma foice; uma escultura, provavelmente, de 
origem pré-colombiana; uma fechadura; um cálice; rosas 
vermelhas; uma caixa de fitas coloridas; um fragmento da 
tela A primeira missa no Brasil, de Victor Meirelles, com en-
foque na cruz presente na cena; botas de um soldado; ar-
mas de brinquedo; parte do rosto de uma mulher com foco 
em seus ombros nus e em seus lábios; tanques de guerra; 
carros antigos; entre outras. 

A produção, em seu aglomerado de imagens apro-
priadas e de símbolos, discute os desejos, as emoções, as 
ambições, as lembranças, os medos, etc.; ou seja, as mais 
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complexas relações do homem contemporâneo com o 
meio político, econômico, religioso e cultural, através de 
símbolos e de imagens que remetem a eles. Tais relações, 
carregadas de uma memória histórica e política, reme-
tem-nos a questões sociais e a temas atuais e presentes 
nas sociedades contemporâneas.

Junto à instalação, foi mostrado um livro de artista 
que compõe o trabalho. Um álbum de figurinhas que traz 
as mesmas imagens em formato menor, a serem recorta-
das e coladas nos lugares indicados no livro. Nas páginas 
que seguem esse livro, estão as mesmas imagens apro-
priadas usadas na instalação e, nelas, há a recorrência das 
figuras com os olhos vendados.  

O artista expõe sempre seu tom crítico em denúncia 
às sociedades que insistem em manter os olhos fecha-
dos e em omitir-se diante de dificuldades sociais que se 
tornaram problemas históricos. Discutindo problemas 
como a exploração de trabalho e as desigualdades sociais 
nas sociedades capitalistas, principalmente nos países de 
Terceiro Mundo carregados de suas heranças vindas de 
seus passados colonialistas, a partir de uma compreensão 
política, matizada no presente e no passado, Goulart le-
vanta apagamentos e esquecimentos históricos. A própria 
memória que o artista trata denuncia, dá indícios de uma 
sociedade que esquece sua história e as gêneses de seus 
maiores problemas e que repete, em círculos, sintomas de 
violências desumanas, como guerras e conflitos armados. 

 Essa memória ideológica é apresentada em sua 
particular visão de mundo e aponta uma complexa nar-
rativa. Não é dada como uma visão simplista, pois é per-
ceptível um engajamento político entre os trânsitos cul-
turais que Goulart apresenta. Em uma coleção de imagens 
reunidas, estão reconstruções de uma memória que pode 
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ser identificada como coletiva; ao mesmo tempo em que 
é apresentada repetidamente em uma figura sem rosto, 
sem características únicas. Sem individualidade, as fi-
guras humanas criadas por Goulart, que trazem no pei-
to reproduções de imagens, são uma metáfora a diluição 
da figura individual no mundo globalizado, desarticulado 
politicamente e desestabilizado emocionalmente. 

É como se Goulart atentasse o espectador aos sin-
tomas de amnésia que assolam as sociedades contempo-
râneas, que generalizam e que põem à perda identidades 
culturais. Aqui refiro-me a identidades culturais em re-
lação à importância do eu coletivo; sem essa consciência, 
esvazia-se o indivíduo, ocasionando seu “desapareci-
mento social”, tendo em vista que esse vazio enfraquece 
as identificações de grupos e que são fundamentais para 
os posicionamentos políticos.

O artista havia participado da edição anterior, na V 
Bienal de Havana, quando apresentou a série A man can 
hide another (1994) (Imagem 59). Uma instalação que 
propõe um jogo estético através da ação do artista em 
vendar seu próprio olhar. Nela, Goulart convida o espec-
tador a enxergar para além da sua imagem retratada, su-
gerindo significados implícitos. Em 251 fotografias colo-
ridas e fotocópias em P&B com retratos do artista,201  ora 
com o peito desnudo, ora vestindo um elegante terno pre-
to, Goulart, em todas as imagens, tem seus olhos tapados 
por vendas que variam em cores, em vermelho, branco e 
preto. Em algumas fotografias, aparece vestido com uma 
espécie de uniforme, que lembra as vestes militares por 
estar repleto de medalhas no peito. Em frente a um fun-

201  Na imagem de registro da instalação exibida na V Bienal de 
Havana (1994), aparecem 75 retratos entre fotografias e fotocópias na 
montagem da obra. Nos registros do artista sobre a obra, há a informa-
ção de que a instalação possui 251 retratos ao todo.
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Imagem 57 – Los juguetes

Claudio Goulart. Los joguetes, 1997. Documentação sobre instalação. Impressão colo-
rida (seleção, página). 21 x 29,7 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Imagem 58 – Los juguetes

Claudio Goulart. Los joguetes, 1997. Documentação sobre instalação. Impressão co-
lorida (seleção, página). 21 x 29,7 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Imagem 59 – Los juguetes

Claudio Goulart. Los joguetes, 1997. Documentação sobre instalação. Impressão colo-
rida (seleção, página). 21 x 29,7 cm. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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do branco, sua cabeça alterna em movimentos, levemente 
inclinada para os lados, para cima ou para baixo. Seu ros-
to sempre aparece de frente nas imagens cujo peito está 
nu. Em todos os retratos, o artista carrega um semblante 
sério, configuram-se quase como fotografias para docu-
mentos, com o rosto ao centro da imagem.

Segundo o artista, essa série de retratos representa 
os vários papéis que um homem pode jogar de acordo com 
as circunstâncias202. Sutilmente, aborda, assim, as formas 
com que o homem vive em sociedade, tendendo a trans-
formar-se em vários para viver na contemporaneidade. 

Essa recorrência dos olhos vendados, que vem desde 
suas performances realizadas ainda na década de 1970 e 
em seus vídeos do início da década de 1980, está presente 
em outro trabalho, Portrait Intérieur (1998) (Imagem 60). 
Na instalação fotográfica, o corpo do artista em dois mo-
mentos, um díptico com duas fotografias, nos mesmos 
tamanhos da altura do artista. Em uma delas, Goulart 
vestindo um elegante terno preto, com os braços cruza-
dos em frente ao peito e com olhos vendados por uma fita 
preta; em outra, o artista nu, expondo seu corpo, segura 
seu pênis com a mão esquerda e com o braço direito es-
conde os olhos.

Ambas instalações, Portrait Intérieur e A man can hide 
another, foram expostas na mostra Les mondes du sida: 
entre resignation et espoir, em Genebra, com curadoria de 
Frank Wagner, que fez parte da programação do 12º Con-
gresso Internacional de Aids, que discutiu a epidemia da aids 
no mundo.203 O artista, gay e soropositivo, viveu o contex-

202  Há registros escritos sobre a obra junto ao arquivo de Goulart, 
seguem nos anexos deste trabalho.
203  Les mondes du sida: entre resignation et espoir foi exposta em 
Genebra, Suíça, de 9 a 15 de outubro, no Centre d’art contemporain Ge-
nève e na sede do Dialogai Association, também em Genebra, até 31 de 
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to da epidemia da aids e o tema pode ser problematiza-
do em sua produção, principalmente, a partir da segun-
da metade da década de 1980. Em Portrait Intérieur, como 
sujeito, coloca-se, retratando-se em sua enfermidade, 
quase como um plasmar de seu estado físico no momento 
do registro, mesmo que ainda que não visivelmente pre-
judicado pela doença em seus possíveis efeitos no corpo. 
Ali, a própria fotografia como eternização do momento, 
como um instante de morte daquela fração de segundo e 
como a impossibilidade de permanência daquele corpo. O 
que nos faz lembrar da relação histórica entre a fotografia 
e a morte. 

Goulart evidencia seu protagonismo nas fotografias. 
Apesar desse  tema não ser o enfoque principal de minha 
pesquisa, considero importante não invisibilizar a enfer-
midade que acometeu Goulart e tantas pessoas, principal-
mente, na segunda metade dos anos 1980 e na primeira 
metade da década de 1990, não só no Brasil, mas no mun-
do todo. Muitos artistas soropositivos abordaram o tema 
da aids em suas produções e, consequentemente, a doença 
aparece “retratada” de diversas formas em produções ar-
tísticas do período.  A forma como a sociedade via e tratava 
o assunto no período podem ser abordados a partir da obra 
de Goulart e, através dela e de outros trabalhos do artista, 
podem-se levar importantes questões que envolvem a fo-
tografia como meio de registro e de memória, assim como 
o corpo enquanto protagonista e índice.204

agosto de 1998. Após, de 15 de novembro de 1998 a 31 de janeiro de 1999, 
foi exposta no Centro d’arte contemporanea Ticino, Bellinzona, Suíça.
204  Sobre o tema do corpo e da aids nas artes visuais, destaca-se 
a pesquisa desenvolvida pelo artista, professor e pesquisador Ricardo 
Ayres: ALVES, Ricardo Henrique Ayres. Tanatografias da aids nas artes 
visuais: o corpo enfermo diante da morte e da fotografia. Dissertação 
(Mestrado em Artes Visuais) – Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. 
Uma reflexão sobre a participação de Goulart na referida exposição Les 
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Imagem 60 – A man can hide another

Claudio Goulart. A man can hide another, 1994. Documentação sobre instalação. 
Impressão colorida (seleção, página). 21 x 29,7 cm.  
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Imagem 61 – Portrait Intérieur

Claudio Goulart. Portrait Intérieur, 1997. Documentação sobre instalação. Impressão 
colorida (seleção, página). 21 x 29,7 cm.  
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Em determinado momento, ao longo da pesquisa, 
deparei-me reunindo uma série de documentos, entre fo-
tografias pessoais, informações trocadas por e-mail com 
pesquisadores, acervos e arquivos de diversos museus na-
cionais e internacionais e conversas com artistas, assim 
como estive em contato com a família de Goulart. Essa 
reunião de materiais, extremamente necessários e valio-
sos para a investigação, pelo fato de não haver um estudo 
aprofundado sobre a trajetória e/ou produção de Goulart, 
promoveu uma série de conexões entre o que já havia sido 
arquivado pelo artista e o que eu fui integrando nesses 
dois anos. 

 Das inúmeras formas em que podemos interpre-
tar ou ler um arquivo, das relações mais diversas possí-
veis entre tempo, lugar, espaço, corpo e presença, acabei 
criando a existência de um arquivo próprio, a ironia de 
criar meu próprio arquivo sobre Goulart. Desses docu-
mentos inéditos, alguns presentes aqui, muitos deles se-
guirão inéditos, em meu arquivo, dado ao restrito período 
disponível para realização desse trabalho – ao menos até 
os desdobramentos dessa dissertação, seja comigo ou com 
outros que por ele, eventualmente, interessarem-se. 

mondes du sida e um olhar mais detalhado sobre a obra Portrait Intérieur 
pode ser conferido no artigo Retrato Interior: o corpo e a aids na obra de 
Claudio Goulart, que em breve estará disponível nos anais do XXXVIII 
Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, apresentado em ou-
tubro de 2018.

ARQUIVO DE UM ARQUIVO
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 Para realizar e escrever essa dissertação, eu consul-
tei, além do arquivo criado pelo artista, arquivos de insti-
tuições, livros, meus arquivos fotográficos e documentais, 
arquivos de textos, arquivos online. Esse próprio texto 
pode fazer parte de um novo arquivo, que poderá, em des-
dobramentos, reunir outros arquivos, pesquisas, formas 
de reprodução, analógicos ou digitalmente arquivados. 

Mas, como classificar um arquivo de um arquivo? 
Como caracteriza-se dentro de minha pesquisa esse ma-
terial que fui anexando e, ao mesmo tempo, agrega outras 
percepções sobre a trajetória e sobre a produção do artista 
que não a sua própria? Nesse sentido, inserem-se os estu-
dos de Suely Rolnik, que promoveu uma exposição sobre a 
artista Lygia Clark a partir da visualização e do incômodo 
causado em ver as obras da artista sendo expostas sem a 
interação que Lygia tanto aborda em sua produção. 

Lygia Clark, da obra ao acontecimento. Somos o molde, 
a você cabe o sopro (Musée de Beaux-artes, Nantes, 2005 e 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2006), teve como pon-
to de partida e como eixo central a memória. Para compor 
a mostra, a pesquisadora contou com o material fruto de 
seu trabalho de pesquisa realizado entre 2002 e 2010 sobre 
a artista, Arquivo para uma obra-acontecimento.205 Nele, 
tendo como ponto de partida, revisitar a obra de Lygia 

205  A pesquisa resultou em 65 filmes de entrevistas, dos quais 53 
foram selecionados para o projeto em DVDs. Esse material foi incorpo-
rado por acervos de museus da América Latina, da Europa e dos Estados 
Unidos. A caixa com 20 DVDs, apresentada juntamente com um livre-
to que conta os resultado e as experiências de pesquisa de Rolnik pode 
ser acessado em: ROLNIK, Suely. Arquivo para uma obra-acontecimento: 
projeto de ativação da memória corporal de uma trajetória artística em 
seu contexto. São Paulo: SESC Edições, 2011. Disponível em:< https://
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Clark, problematizando questões relacionadas a arquivo, 
à preservação e à coleção na produção da artista, Rolnik 
trouxe à luz, através das falas de entrevistados – pessoas 
que haviam tido contato e experiências a partir das obras 
de Lygia – registros das potências mobilizadoras das pro-
posições de Lygia, estas baseadas na memória das sensa-
ções vividas durante as experiências que tiveram a partir 
do contato com as obras. 

O modo como a pesquisadora relaciona-se com o ar-
quivo de Lygia que reuniu se dá através de um desejo de 
ver as produções da artista sendo examinadas a partir de 
suas reais experiências, como de fato se davam as pro-
postas que extrapolavam as fronteiras entre obra de arte e 
“espectador/participante”. Rolnik evidencia que a inves-
tigação de Lygia consistia na persistência em expandir as 
sensibilidades da ativação da experiência estética. Ao ver 
as obras da artista apresentadas, na segunda metade da 
década de 1990, apenas como objetos acompanhados de 
documentos, ou apenas documentos dos trabalhos, como 
na Documenta X e na retrospectiva itinerante organizada 
pela Fondació Antoni Tapiès, a pesquisadora percebeu um 
incômodo na forma como a obra da artista era vista e ex-
posta. Rolnik decide investigar e trazer as memórias das 
obras de Lygia a partir desse desconforto e, ainda, a partir 
do desejo de que a artista fosse percebida em sua potência 
promotora de sensações.

Pensando no arquivo de Goulart, a partir das refle-
xões levantadas por Rolnik, que traz o questionamento 
sobre os limites entre arquivos vivos ou mortos, revejo a 
necessidade de criar estratégias para pensar e para trans-
mitir novas reflexões sobre as relações entre a arte, a me-

issuu.com/edicoessescsp/docs/arquivoparaumaobra>. Acesso em: 23 
jul. 2018.
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mória e o arquivamento e, até mesmo, ao rever as mais fre-
quentes, que tratam sobre as produções contemporâneas. 
Os desafios impõem-se no desejo de revisitar produções e 
trajetórias, sejam elas esquecidas, sejam reduzidas a de-
terminados espaços e percepções. A incorporação do que 
promove a sensibilidade e os questionamentos atuais deve 
ser preservada e valorizada na pesquisa acadêmica, ao re-
cuperar as relíquias perdidas nas poeiras dos arquivos, a 
serem reverenciadas nas linhas da história oficial da arte.
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FOTO GRAFIA, 1983. Fotografia. Fonte: 
Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Ao longo desta dissertação, a fim de perceber como 
configurou-se o interesse de Claudio Goulart pelos regis-
tros e pelo arquivamento, procurei, primeiramente, apro-
ximar-me do caráter arquivista e colecionador do artista. 
O que vai ao encontro do primeiro indicador levantado, a 
partir da análise de conteúdo sugerida por Laurence Bar-
din, ao buscar reconhecer as relações do artista com os re-
gistros e com a guarda da produção do artista. Para tanto, 
considerei os estudos sobre arquivos na arte contemporâ-
nea apontados pelos autores Luiz Cláudio da Costa, Anna 
Maria Guash, Andrea Giunta e Márcio Seligmann-Silva. 

Refletindo sobre o vínculo do artista com sua qua-
se obsessão pelo arquivamento e pelo registro, a partir 
da noção de efeito arquivo, de Hal Foster, e das reflexões 
sobre memória levantadas por Andreas Huyssen, percebo 
que o interesse pelo arquivamento de Goulart não se trata 
apenas de uma característica pessoal do artista. O desejo 
e a preocupação pela guarda de suas memórias e de suas 
obras se dão, principalmente, como um sintoma de seu 
próprio tempo. Mais especificamente, trata-se de uma 
conexão com o que Huyssen caracteriza como uma cultura 
da memória, que surge a partir do final da Segunda Guerra 
Mundial, quando as sociedades contemporâneas iniciam 
uma nova relação com a memória, importando-se, cada 
vez mais, com a gênese dos acontecimentos.  Elas passam 
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a preocupar-se com a conservação de espaços e com os 
meios para permitir reviver os fatos históricos e o passado 
como é o trabalho com arquivos. 

Esse fenômeno alarga-se nos anos 1980 e 1990, após 
a queda do Muro de Berlim principalmente, o fim das di-
taduras latino-americanas e do apartheid na África do Sul. 
Ele promove o impacto das experiências históricas nas so-
ciedades ocidentais, que modificam o pensamento crítico 
sobre as formas de governo e passam a valorizar as polí-
ticas de memória. Dessa forma, percebo Goulart inserido 
nesse contexto e, igualmente, conectado com essa cultura 
da memória, que, de certa forma, reflete-se em seus tra-
balhos e em sua própria forma de organizar sua produção, 
em seu obsessivo arquivamento. 

Em decorrência às ideias de Michel Foucault vêm a 
ser fundamental seu ponto de vista sobre as relações da 
história com os documentos, para repensarmos seus usos 
e a sua potência. Assim como os questionamentos levan-
tados por Jacques Derrida que leva a repensarmos a visão 
clássica do arquivo como um espaço de depósito, levan-
ta-se a compreensão de que este de Goulart caracteriza 
um espaço vivo, aberto a infindáveis leituras e de que se 
propõe a isso. Ao arquivar sua trajetória e sua atuação no 
campo das artes visuais, Goulart permitiu que se tivesse 
acesso ao seu trabalho, mas, igualmente, que, a partir de 
seus documentos e de suas obras, fosse possível levantar 
novos questionamentos sobre a reverberação dessa prá-
tica sobre a sociedade em que viveu, sobre os temas que 
abordou, bem como sobre sua contribuição ao campo ar-
tístico em nível internacional e nacional. 

Mais especificamente, refletindo a partir do concei-
to de mal de arquivo de Derrida, percebo que seu desejo 
compulsivo e repetitivo de registro provocou uma reu-
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nião de dados que somente são possíveis de serem aces-
sados a partir de seu ato e apreço pelo arquivar. Infiro 
que seu cuidado com os registros seja através da escrita 
sobre seus trabalhos, seja através da seleção e do seu de-
talhamento, evidencia sua consciência da importância da 
preservação de sua própria memória e o intuito do com-
partilhamento de sua produção e de seu legado, princi-
palmente à arte brasileira.

Ao deparar-me com esse acervo e ao problemati-
zá-lo, vejo que, em muitos casos, os registros do artista 
não se configuram apenas como uma documentação, mas 
possuem um caráter de obras de arte por si só. Para pensar 
sobre essa questão e, da mesma forma, para poder abor-
dar algumas obras de arte que somente tive acesso a partir 
de registros fotográficos e documentais, busquei em Anne 
Bénichou em seus estudos sobre documentos no campo 
das artes visuais, a noção de documentos enquanto obras 
de arte. Acredito ser essa uma importante reflexão, pois 
vejo vários dos registros de obras de Goulart para além da 
sua concepção como meros documentos, ao configurarem 
obras de arte independentes, dado o seu potencial relacio-
nal e de experiência estética. 

Perceber fotografias e vídeos do artista para além de 
meros registros alargou a consciência e a visão geral de 
sua produção. Sua importante contribuição para a história 
da videoarte, por exemplo, evidencia-se nesses registros, 
pois, ao mesmo tempo em que são conhecidos e estuda-
dos artistas brasileiros que produziam experimentos em 
vídeo no Brasil, sobretudo nos anos 1980 e 1990, Goulart 
desenvolvia obras em vídeo combinadas com performan-
ces e com instalações e, ainda, promovia projetos sobre a 
videoarte em Amsterdã. 
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Permanece, ainda, o desejo e o interesse em apro-
fundar os estudos sobre os vídeos do artista, sendo que 
esses atravessam a produção de Goulart, seja através da 
videoarte, seja em videoperformances e em videoinsta-
lações, visto que não foi possível nesta pesquisa cercar 
todos os ricos aspectos que sua produção enseja. Pensan-
do nos pertinentes desdobramentos da relação do artista 
com o vídeo, levanto as seguintes questões: quais seriam 
as referências artísticas possíveis para o artista em suas 
obras em vídeo? Tendo em vista as obras de videoarte de 
Goulart, que possuem uma extensão temporal significa-
tiva, em alguns casos com mais de uma hora de duração, 
como se configura a relação com o tempo em suas produ-
ções em vídeo? Como se deu a iniciativa da produção de 
um programa de televisão e sua inserção em uma emis-
sora de TV a cabo de Amsterdã, com o programa Kanaal 
Zero? O Kanaal Zero possibilitou experimentações com a 
linguagem entre os artistas locais e, eventualmente, con-
tribuiu para a difusão e para a reflexão sobre a videoar-
te na Holanda? Quais foram as contribuições e a inser-
ção dessa programação de vídeo tanto entre artistas no 
contexto dos anos 1990 na Europa, quanto entre o público 
que assistia a esses programas? 

Percebo, entre a produção de Goulart, interessante 
viés sobre seus registros  e sobre o modo como configuram 
em seus trabalhos em fotografia. Constatei que a maioria 
das informações e dos documentos sobre determinadas 
obras, geralmente efêmeras, como performances e exibi-
ções de instalações, veem-se basicamente registradas em 
fotografias e em fotocópias de fotografias. Essas, muitas 
vezes, são iniciadas a partir de estudos fotográficos, como 
as fotos elaboradas para o projeto da instalação Excerpts 
from / Fragments of a Landscape, expostas no Hospital de 
Almelo. Esses desdobramentos a partir do meio fotográfi-
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co configuram o interesse de Goulart desde suas primeiras 
aproximações a essa linguagem, ainda na década de 1970, 
no Brasil, no estúdio da artista Vera Chaves, e que acabam 
por perpassar toda a sua trajetória.

Cabe lembrar que, nos trabalhos apresentados na V e 
na VI Bienais de Havana, em 1994 e 1997, Goulart abordou 
sob um olhar crítico, através de retratos seus com os olhos 
vendados, as sociedades latino-americanas contemporâ-
neas nas instalações fotográficas A man can hide another e 
Los juguetes. Penso, assim, que as produções fotográficas 
de Goulart permitem desenvolver outras aproximações do 
artista com a linguagem, bem como seus desdobramen-
tos em instalações, principalmente nos anos 1990. Essas 
experimentações indicam um instigante caminho de pes-
quisa a ser explorado por quem volta-se ao tema, entre a 
riqueza de documentos e as fotografias que oferece sobre 
a arte contemporânea em seu trabalho. 

Ao estar em contato com a biografia do artista e, prin-
cipalmente, ao analisar suas fotografias e seus vídeos que 
evidenciam o corpo, percebo uma relação próxima entre 
seus trabalhos e a enfermidade que o acometeu. Infiro que 
a aids é abordada em algumas de suas produções, mesmo 
que sutilmente. Percebo uma expressão da experiência de 
Goulart com a doença e com o contexto de epidemia em 
que esteve inserido, na segunda metade da década de 1980 
e nos anos 1990. Nesta pesquisa, ao abordar a instalação 
fotográfica Portrait Intérieur, bem como sua participação 
na exposição Les Monde du Sida, busco demonstrar essa 
proximidade, ainda que brevemente. Tendo em vista os 
estudos sobre o tema, que buscam perceber a enfermidade 
como componente importante nas construções discursi-
vas dos artistas e em suas obras, pretendo, ao levantar o 
assunto, incitar um possível futuro debate sobre a contri-
buição de Goulart aos debates sobre a aids e as artes vi-
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suais, através e, principalmente, de suas produções que 
trazem uma autorreferencialidade através da fotografia.

Ao ter contato com o arquivo de Goulart, percebo, 
ainda, a forte relação do artista com a memória, seja a sua 
própria, seja a de seu país de origem. O tema aparece abor-
dado de diversas maneiras em seus trabalhos. A fim de 
apontar quais seriam as configurações do tipo de memória 
encontrada nos trabalhos do artista, buscou-se no indica-
dor levantado a partir de Bardin, reconhecer esse diálogo 
entre os documentos e as entrevistas reunidas para esta 
pesquisa. A memória enquanto tema não somente apa-
rece estampada nas obras do artista, mas ela é um meio 
de abordar criticamente determinados assuntos, como na 
videoperformance Brazilian Watercolor, ou ainda na vi-
deoinstalação Om de tuin leidein. Essa última, refere-se, 
diretamente, à forma como as sociedades europeias retra-
taram o Brasil ao longo dos séculos, com foco no período 
exploratório colonial. Infiro que a memória abordada nes-
sa obra e, possivelmente, em outras do artista, reveste-se 
de uma consciência crítica, ao questionar criticamente a 
visão sobre o seu país, lido como diferente, exótico e, até 
mesmo, inferior em relação à percepção europeia no con-
texto dos anos 1990, quando a obra foi apresentada; ,mas, 
igualmente, muitas vezes, é assim percebida da mesma 
forma preconceituosa na própria contemporaneidade. 

A memória que aparece em seus trabalhos apro-
xima-se das reflexões de Maurice Halbawachs, das suas 
percepções sobre memória coletiva e individual. Ao abor-
dar os temas históricos, principalmente sobre aspectos do 
Brasil, o artista aproxima-se de uma memória coletiva, 
ao pensar sobre o contexto brasileiro e estar em constan-
te contato com o país, mesmo que distante. Essa memória 
coletiva é, ao mesmo tempo, imbuída por uma memória 
individual, por suas lembranças e percepções pessoais já 
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obtidas de suas experiências e por ser brasileiro. As duas 
formas de memória veem-se conectadas e presentes em 
suas obras, sempre relacionadas com a história, a par-
tir de visões críticas e questionadoras, mescladas com os 
princípios subjetivos e individuais. 

Ao referir a esse ponto, a memória em seu arquivo é 
vista como uma mutação historiada de uma memória viva, 
indo ao encontro das ideias de Paul Ricoeur. Estando do-
cumentadas em seu arquivo, encontram-se efetivamente 
abertas, não configurando uma memória muda, ao esta-
rem eventualmente submetidas à competência de quem 
as interroga. 

Traçada uma compreensão sobre a relação de Gou-
lart com seu arquivo e com a memória, fez-se necessário 
conhecer o cenário artístico, não somente de Porto Alegre 
no período em que Goulart deixa o Brasil, mas também  os 
rumos que o setor cultural brasileiro delineou no período 
que seguiu a sua ida, a fim de identificar as possíveis rela-
ções do artista com o Brasil. Foram poucas as atuações de 
Goulart no Brasil em comparação a seus projetos no exte-
rior. Sendo assim, o terceiro indicador, levantado a partir 
da análise de conteúdo proposta a partir de Bardin, buscou 
reconhecer as possíveis relações do artista com as questões 
políticas, culturais e artísticas nos anos 1970 e 1980 no Bra-
sil. Ao longo da pesquisa, a poética de Goulart mostrou-
-se intensamente conectada ao país. Em vários trabalhos, 
o artista tem o Brasil como tema central, como em Flags, 
Brazilian Watercolor, Om de tuin Leiden, entre outras obras, 
principalmente as que perpassam as décadas de 1970, 
1980 e 1990. Essas geralmente refletem a ligação e o forte 
tom crítico de Goulart em relação ao contexto político e 
social do período ditatorial no Brasil, abordado através de 
seus elementos culturais e históricos ao compor as narra-
tivas que julgam e discordam com o cenário do país.
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Dessa forma, a principal questão desse trabalho 
descarta, inicialmente, o afastamento do artista por es-
pontânea vontade do cenário brasileiro. Contudo, mesmo 
mantendo-se conectado ao seu país de origem através de 
suas obras ou com interesses em aqui desenvolver proje-
tos artísticos (como aparece nos depoimentos dos artistas 
cedidos a esta pesquisa), Goulart não conseguiu adentrar 
efetivamente no contexto artístico e cultural brasileiro. 
Havia o interesse em participar de exposições no Brasil, 
como destacou Pons, porém, quando surgiam convites, 
eram cancelados pelas instituições promotoras dos mes-
mos eventos. O fato demonstra o conturbado momento 
cultural que o Brasil viveu nos anos 1970 e 1980, contexto 
que se mostrou altamente prejudicado com o governo au-
toritário e altamente conservador militar. 

Fez-se necessário remontar brevemente esse cená-
rio para reviver o contexto existente no momento e com-
preender o afastamento do artista. A partir de autores 
como Adauto Novaes, Heloisa Buarque de Holanda, José 
Miguel Winsky, Tania Pacheco, Dária Jaremtchuk e Cris-
tina Freire, mostrou-se a precariedade e as dificuldades 
de uma atuação efetiva na área cultural no Brasil, prin-
cipalmente após a promulgação do AI-5, em 1968. O de-
sinteresse para com a cultura no Brasil, as proibições, as 
perseguições, as prisões e o descaso governamental ata-
caram e sucatearam os espaços culturais e as instituições, 
fossem da música, do teatro, fossem das artes visuais. Não 
havia um espaço livre e seguro para atuar em arte no Bra-
sil do período. Percebo, aí, grande parte das dificuldades 
de Goulart para inserir-se na cena cultural do país.

No entanto, o contexto em que o artista viveu na Ho-
landa possibilitou-lhe, de várias formas, desenvolver seus 
trabalhos e alcançar projeção em outros países ao longo de 
sua carreira. O favorável cenário europeu no período, bem 
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como o efervescente cenário cultural de Amsterdã, incen-
tivou e promoveu oportunidades de produção e de inser-
ção internacional do artista. Desde a segunda metade da 
década de 1970, quando o artista muda-se para Amsterdã, 
recebe convites para participar de eventos, para realizar 
performances em galerias e para expor em mostras de arte 
em importantes museus holandeses e de outros países. 
Além disso, seu contato com o artista Ulises Carrión e o 
acolhimento na Other Books and So proporcionaram im-
portantes trocas com outros artistas, principalmente da 
rede de arte postal do período, na qual Goulart foi muito 
atuante, sobretudo nos anos 1970 e 1980. 

Goulart esteve, assim, inserido em um frutífero e 
propício ambiente cultural, fora do Brasil, para desenvol-
ver-se artisticamente, ao passo que, em seu país, em um 
cenário conturbado, instável e reacionário somente limi-
tava as liberdades de expressão e atuava em um projeto de 
desmanche cultural. Este fato, certamente, afastou o artis-
ta de seu meio de origem, por não possibilitar nem promo-
ver espaços de atuação no país. Ao contrário, ao intentar 
acabar com qualquer tipo de pensamento opositor e críti-
co, o governo ditatorial afastava artistas, músicos, atores e 
atuantes do meio cultural, para voltarem-se a outros paí-
ses, através de exílios forçados ou induzidos pela precária 
realidade que se instaurou no Brasil no citado período. 

Infiro, desta forma, que, se Goulart tivesse perma-
necido no Brasil, em outro contexto político, quem sabe 
poderia ser mais conhecido e ter podido atuar com maior 
afinco no contexto brasileiro, vindo a ser mais conhecido e 
destacado pela crítica da arte e por instituições brasileiras. 
Porém, a realidade foi outra e sua inserção não aconteceu. 
Dessa forma, a historiografia da arte não o alcançou; con-
cluo que ela não se interessou por sua atuação, talvez por 
um completo desconhecimento a seu respeito. Ao mesmo 
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tempo, constato que essa situação aparenta ter ocorrido 
com vários artistas, visto o grande número de nomes omi-
tidos e esquecidos pela história da arte brasileira, mesmo 
entre eles muitas artistas mulheres e artistas negros. Essa 
colocação já levanta outras questões, que, igualmente, 
estão sendo revisitadas pelas pesquisas mais recentes na 
história da arte.  

A presença do acervo de Goulart em uma institui-
ção brasileira com sede no Rio Grande do Sul, com suas 
obras e com documentos que evidenciam seus projetos e 
suas participações em exposições, caracteriza uma valio-
sa oportunidade de conhecimento à biografia e ao legado 
do artista no cenário artístico contemporâneo. Possibilita 
sua real inserção na história da arte brasileira e, principal-
mente, do Rio Grande do Sul. Por fazer parte de uma sig-
nificativa coleção local que preza a pesquisa e a exposição 
de artistas com produção significativa, levanta reflexões 
sobre arte e sociedade. O arquivo de Goulart encontra-se 
disponível e de livre acesso e, dessa forma, situa-se ao al-
cance de quem interessar-se em explorar suas perspecti-
vas sobre os mais diferentes olhares. 

Assim, esta pesquisa visa contribuir para a apresen-
tação e para a reflexão sobre a obra e sobre a atuação de 
Goulart aos que se dedicam ao estudo da arte brasileira. Do 
mesmo modo, buscou-se, aqui, atentar para um persona-
gem esquecido pelo tempo e omitido pela crítica de arte 
e pela história da arte. Buscou-se observar, com atenção, 
essas obras não estudadas e, ainda, pouco vistas em mu-
seus, mas que merecem um olhar atento nas novas pes-
quisas sobre arte brasileira. Visando, igualmente, contri-
buir para futuras investigações, o presente estudo, longe 
de trazer verdades objetivas, tem como interesse, abrir-se 
aos trabalhos do artista e a instigar outros pesquisadores, 
eventualmente, interessados em aventurem-se entre os 
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caminhos percorridos por Goulart, em busca de maiores 
contribuições à arte ao envolverem esse artista. 

Diante do vasto campo de possíveis desdobramentos 
sobre o assunto aqui estudado, pretendo dar continuidade 
à pesquisa no futuro, ao investigar outras possíveis rela-
ções entre a memória e o trabalho de Claudio Goulart, para 
ampliar os debates sobre ele e sobre suas contribuições ao 
campo da arte brasileira e internacional. O estudo apre-
sentado nesta dissertação, longe de esgotado, permite que 
construam-se novas percepções sobre a atuação do artis-
ta, sobre suas contribuições e sobre significações para a 
arte brasileira, percepções essas que podem ser desenvol-
vidas amplamente em investigações posteriores. 
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Om de tuin leiden, 1992. Registro foto-
gráfico de videoinstalação. Fonte: Co-
leção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Autorretrato feito em ocasião da documentação fotográfica de Gou-
lart durante a performance El robo del año de autoria de Ulises Car-
rión em 1982. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos 



APÊNDICE • CRONOLOGIA

251

CRONOLOGIA
A P Ê N D I C E



252

APÊNDICE • CRONOLOGIA

Sem título (prédio), década de 1970
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Sem título (paisagem/ruínas romana), década de 1970

Claudio Cezar Camargo Goulart nasceu em 30 de maio de 
1954, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Brasil. 
Filho único do engenheiro civil Manasses Drago Goulart e da 
pedagoga e professora de história Eneida Camargo Goulart. 
Em seus primeiros contatos com a prática artística, Goulart 
desenhava. Detalhes de paisagens arquitetônicas antigas, de 
ruínas, cenas com pássaros e caminhos eram predominantes 
nos desenhos feitos ainda enquanto estudante de Arquitetura, 
na Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS, ingresso em 
1975), que cursou paralelamente com Artes Visuais, no Instituto 
de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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DÉCADA DE 1970

1976

Na segunda metade da dé-
cada de 1970, Goulart de-
cide viajar para a Europa, 
buscando aperfeiçoar seus 
estudos em Artes em Bar-
celona, porém, uma parada 
em Amsterdã, onde já vivia o 
amigo e também artista Fla-
vio Pons o faz fixar residên-
cia na Holanda. Nessa épo-
ca, o artista se estabelece no 
país pelas possibilidades de 
atuação e de formação na área visual que o sistema de arte local 
estabelecido proporcionava. O efervescente cenário europeu no 
período permitia experimentações e dava espaço em diversos 
centros alternativos de arte e galerias, que promoviam rede de 
contatos entre artistas e possibilitavam parcerias.

Olhe e passe adiante, s/d
Claudio Goulart e Flavio Pons.

Da série Scenography, 1977
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1977

Goulart participa do Espaço B, no Museu de Arte Contemporânea 
da Universidade de São Paulo (MAC USP), e expõe no local, em 
parceria com Flavio Pons, a mostra As ilusões. Há registros em 
seu arquivo pessoal de sua participação, no mesmo ano, em uma 
exposição coletiva no IV Salão de Artes Visuais em Porto Alegre. 
Produz a série Scenography, com colagens de figuras da arte, da 
dança e do circo retiradas de recortes de jornais, de revistas e 
de reprodução de pinturas – como a tela Les Glaneuses (1857), 
de Jean-François Millet –, que são colocadas em novos cenários 
combinados com desenhos de muros vermelhos.

1978

Produz a série Flags, com de-
senhos e colagens de diferen-
tes interpretações a partir de 
bandeiras de países e estados 
brasileiros. O artista partici-
pa da mostra coletiva Printed 
in Brazil, organizada na Other 
Books and So em Amsterdã. 
Ainda em 1978, acontecem 
as apresentações das per-
formances Lovers, Dialogs e 
Flight, em parceria com Fla-
vio Pons, na galeria Bedaux, 
em Amsterdã. Uma visita de 
Vera Chaves Barcellos aos ar-
tistas, no inverno desse ano, 
resultou no trabalho On Ice. 
A série fotográfica da artis-
ta são registros da ação performática de Pons e Goulart sob um 
lago gelado em Amsterdã. Uma seleção dessas imagens ilustrou 
a capa do cartazete nº 11 do grupo Nervo Óptico, que tinha como 
intuito debater e criticar o sistema de arte no Rio Grande do Sul 
no período, assim como introduzir novos formatos artísticos no 
cenário das artes visuais no estado.

Claudio Goulart e Vera Chaves Barcellos
Porto Alegre, 1979
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1979

Em uma temporada em Porto 
Alegre, Claudio Goulart de-
senvolveu um projeto de in-
tervenção urbana pelas ruas 
da cidade. O.A.N.I./Objeto Anô-
nino Não Identificado, resul-
tou, ainda, em uma exposição 
individual dos registros foto-
gráficos do projeto no Espaço 
N.O., em Porto Alegre. O artista 
participa da programação da 
Televisão Difusora, na mesma 
cidade, com o projeto O.A.N.I. 
A apresentação da performan-
ce A arte como adorno do poder 
acontece no mesmo ano, no 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli (MARGS), 
em parceria com Flavio Pons. 
Goulart desenvolve, nesse período, dois significativos projetos 
de arte postal com a participação de vários artistas de diferentes 
países: Pieces of mylself e Post Restante. Houve uma exposição co-
letiva, com o resultado desses projetos de arte postal na Funda-
ção de Arte Holandesa Nederlandse Kunststichting, em Amsterdã. 

Pelas ruas de Porto Alegre durante a 
intervenção O.A.N.I./Objeto Anônino 
Não Identificado, 1979

Claudio Goulart, Flavio Pons e 
Paulo Bruscky.
 Artista/papel, 1982
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DÉCADA DE 1980

A década de 1980 é marcada por experimentações com vídeo. 
Lovers e Dialogs são obras desenvolvidas com Pons, já nos pri-
meiros anos de 1980, que surgiram a partir de performances 
e, posteriormente, ganharam versões em vídeo. Já a videoper-
formance Concert tem sua primeira versão como videoarte e, 
no ano seguinte, ganhou uma versão em videoperformance. De 
1979 a 1981, o artista produz uma série de obras com carimbos 
de borracha coloridos sobre papel que exploram o campo da lin-
guagem e da visualidade das palavras. The Opening é exibida na 
galeria Bedaux. A convocatória de arte postal L’air d’ é enviada, 
reunindo o ar de várias cidades do mundo.

Claudio Goulart e Flavio Pons
Concerto, 1981
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1981

A viideoperformance Concert é apresentada no espaço The Bank, 
em Amsterdã. Após a exibição, o Studio Video Heads ofereceu 
acesso a equipamento e à mesa de edição a Goulart e a Pons em 
uma parceria que estimulou a produção dos artistas nessa área. 
Goulart teve participação em duas importantes mostras de arte 
postal: no Festival Internacional de Arte Postal em Antuérpia, 
na Bélgica; e na XVI Bienal Internacional de São Paulo. 

1982

O projeto Casino Royale 
é exibido na Other Books 
and So, em Amsterdã. Da 
parceria com Ulises Car-
rión, Goulart registrou 
a instalação El robô del 
año, do artista mexica-
no. Realizou, também, 
o projeto em conjunto, 
Papel de artista, dessa vez 
com Paulo Bruscky e Pons. Há registros, ainda, de sua partici-
pação em Alphabet, no Festival of the Future, ocorrido na casa de 
espetáculos De Melkweg,  em Amsterdã. 

Ulises Carrión e Claudio Goulart, 1982

L’Air d’, 1980
Convocatória de 
arte postal
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1983 

Goulart vai para o Japão, 
onde apresenta a videoper-
formance Compass, na gale-
ria Spoon, e a performance 
The Image Maker, no espaço 
de arte Plan B, em Tóquio. A 
série FOTO GRAFIA do perío-
do traz em fotografias P&B 
os olhares do artista por en-
tre as paisagens japonesas. 
A videoinstalação Night and 
Day é exibida na galeria Time 
Based Arts, em Amsterdã. O 
projeto de vidoperforman-
ce LIVE VIDEO é organizado 
por Claudio Goulart. Em sua 
primeira edição, o evento, 
elaborado pelo artista, con-
tou com a participação de 
Fabienne de Quasa Rieva, Jefrey Shaw, Michal Shabtay, Ulises 
Carrión, Danniel Danniel, Marieken Verheyen, Lydia Schouten, 
além de Flavio Pons e Goulart. A LIVE VIDEO ocorreu na Time Ba-
sed Arts, em Amsterdã. O artista desenvolve e executa o projeto 
da videoinstalação Morgen is vandaag niet em um transporte pú-
blico em Arnhem, nos Países Baixos. Nele, os passageiros de um 
ônibus da cidade se deparam com a indicação “futuro” no local 
do destino habitual do transporte e as janelas do veículo são ta-
padas, não permitindo a visão costumeira da paisagem. A falta 
de visibilidade dá lugar a percepções dos movimentos do trans-
porte e da estrada. O projeto aconteceu durante o Festival De Stad 
do centro de arte De Gele Rijder, de Arnhem. A videoperformance 
Perspectiva é apresentada na Time Bases Arts, em Amsterdã, e o 
artista integra a exposição itinerante Installaties en Performan-
ces Geregistreerd pelos Países Baixos.

Cartaz de divulgação da 1ª edição da LIVE 
VIDEO
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1984

Participa da edição do evento 
Word Wide Video Festival. A vi-
deoinstalação The World Arou-
nd é exibida no centro cultural 
Kijkhuis, em Haia, nos Países 
Baixos. Projeto de vídeo Recla-
me é transmitido pelo canal de 
televisão a cabo da Holanda do 
Sul, Golfbreker. A performance 
Total Eclipse é apresentada no 
Festival 2, no Lantaren-Vens-
ter. Na ação, o artista, com os 
olhos vendados, espalha pa-
péis recortados, que contem 
letras do alfabeto, retirados de 
uma maleta preta, pelo foyer 
do teatro e pelas ruas de Ro-
terdã.

Goulart durante a performance Total 
Eclipse, 1984

1985

A videoinstalação Beyond Babel é exposta no centro de arte De 
Fabriek, em Eindhoven, Brabante do Norte, nos Países Baixos. Já 
a videoinstalação Videorama News-Reel é mostrada na Time Ba-
sed Arts, em Amsterdã. Em ocasião do festival de arte Boulevard 
of Broken Dreams, em Den Bosch, na província de Brabante do 
Norte, a videoinstalação Lach Eens Even/Portraits, em parceria 
com Flavio Pons, é mostrada. Goulart participa da mostra co-
letiva Amsterdam Koopt Kunst, no Fodor Museum, em Amsterdã. 
Nesse ano, inicia o projeto fotográfico Excerpts from/Fragments 
of a Landscape, através da seleção em edital público para ocupar, 
com o trabalho, setores de um hospital na região de Almelo, nos 
Países Baixos (projeto finalizado em 1986). O vídeo Videorama é 
transmitido na Televisão Difusora, em Porto Alegre.  Participa-
ção do artista na exposição coletiva Tendências do Livro de Artista 
no Brasil, realizada no Centro Cultural São Paulo, com curadoria 
de Annateresa Fabris e Cacilda Teixeira. 
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1986

Exibição da videoinstalação Rimbaud Color Bars, na Rotterdam 
Art Foundation, pelo projeto selecionado em edital público or-
ganizado pela Poetry International. Na instalação, vinte televi-
sores apresentam vídeos com campos coloridos e letras em mo-
vimento, onde cada campo aleatoriamente revela outra imagem 
de acordo com o padrão de cor. Este trabalho refere-se ao poe-
ma Alquimia do verbo, em que o poeta francês Arthur Rimbaud 
associa cores a vogais. Ainda nesse ano, Goulart organiza a se-
gunda edição da LIVE VIDEO, com sede novamente na Time Ba-
sed Arts, Amsterdã. Na ocasião, o artista apresentou a videoper-
formance Brazilian Watercolor. Nessa edição, o evento fez parte 
do Summer Festival e, além de Goulart, os artistas participantes 
foram: Théátre d’en Face (Pierre Frilloux / F. Gedanken), Fran-
ça; Studio Azzurro, Itália; Ulrike Rosenbach, Alemanha; Mona 
Hatoum, Reino Unido; Fabienne de Quasa Riera, França; Flavio 
Pons, Holanda. 

Rimbaud Color Bars, 1986
Videoinstalação
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FINAL DA DÉCADA DE 1980

Em 1987, Goulart participa do The Ball, um evento multimídia 
parte de uma grande exposição intitulada Century 87. Nela, artis-
tas apresentaram obras em edifícios históricos de Amsterdã.  O 
Stadsschouwburg (teatro municipal de Amsterdã) emprestou seu 
espaço para uma festa na abertura do evento, comandada por 
Goulart. Sua ideia foi usar o palco do teatro projetado no século 
XIX como cenário, onde dispôs em telas, vídeos sobre o desen-
volvimento do teatro ocidental, desde a Grécia antiga até então, 
combinados à imagens dos convidados na festa, que eram cap-
turadas por câmeras e projetadas. A exposição coletiva Nederland 
4, no Stedelijk Museum Het Prinsenhof, em Delft, nos Países Bai-
xos, aconteceu em 1988 e teve Goulart na programação.

DÉCADA DE 1990

No início da década de 1990, Goulart inicia o projeto televisivo 
Kanaal Zero, em parceria com David Garcia e Raul Marroquin. O 
programa, que foi ao ar de 1991 a 1994, era exibido pelo canal de 
televisão a cabo Salto Channel, em Amsterdã. Há registros, no 
arquivo do artista, de sua participação com o trabalho Shau mir 
in die augen, na Documenta Archive, em Kassel, Alemanha, em 
1991. No mesmo ano, recebeu o convite da Jan Van Eyck Acade-
mie, de Maastricht, nos Países Baixos, para apresentar uma lei-
tura/conferência/performance intitulada Postcards on the road, 
que teve como tema identidade cultural. Exibiu as instalações La 
mors dan son jardin, na Time Based Arts e Wat men de dichter zegt, 
na De Watertoren, em Vlissinger, Países Baixos, em 1991.
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1992

É o organizador e produtor 
do catálogo raisonné da ga-
leria Time Based Arts, Ams-
terdã. Na publicação, estão 
trabalhos de artistas que 
atuaram na galeria, como 
Marina Abramovich, Idea 
General, Marcel Odenbach, 
Ulricke Rosenbach, Antoni 
Muntadas e Peter Baren, en-
tre outros. A videoinstalação 
Om de tuin Leiden é exibida 
no prédio da Oude Kerk, em 
Amsterdã. Goulart produz 
o vídeo Tanzan of Tarzans, 
onde constrói uma nova nar-
rativa sobre o personagem 
da selva a partir de recortes e 
de edições de várias versões 
de filmes de Tarzan.

La mort dans son jardin, 1991
Videoinstalação

Página do catálogo da galeria Time Based 
Arts
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1994

Participa da V Bienal de Havana, em Cuba, com a instalação Los 
Juguetes, e da V Biennale von Havanna, no Lüdwig Forum für In-
ternationale Kunst, em Aachen, na Alemanha. Vale quanto pesa é 
exibida na Gate Foundation, em Amsterdã. 

1995

Goulart expõe a instalação Portrait Intérieur durante a mostra 
itinerante Het land dat in mij woont: zeven poëziekaarten over mi-
gratie (O país que mora em mim: literatura e arte visual sobre 
migração), organizada no Museum voor Volkenkunde, em Lei-
den, 1995. A mostra foi exibida em 1996 e 1997 nos seguintes 
museus: Museum voor Moderne Kunst, em Arnhem; Museum Het 
Oude Raadhuis, em Leerdam; Stedelijk Museum Het Domein, em 
Sittard; Centrum beeldende Kunst, em Leiden; Artoteek Zuidoost, 
em Amsterdã; Museum Jan Cunen, em Oos; e Fries Museum, em 
Leeeuwarden. Expõe na coletiva Avenida Liberdade, no Stedelijk 
Museum Het Domein, em Amsterdã. O artista participa de expo-
sição sobre o Espaço N.O. na Casa de Cultura Mario Quintana, 
Porto Alegre.

1993

A instalação The next five minutes é exibida no Centro Cultural 
Paradiso, em Amsterdã. O artista realiza o projeto In Fusion, 
na Ikon Gallery, em Birmingham e no Brighton Museum, em 
Brighton, Reino Unido. 

Vale quanto 
pesa, 1994
Instalação
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1997 – 1998

Participa da VI Bienal de Havana, Cuba, com a instalação A man 
can hode another. Portrait Intérieur A man can hide another e 
Wishful Thinking estiveram presentes na exposição Les mondes 
du Sida: entre resignation et espoir (1998), em Genebra, na Suíça. 
Estiveram em exibição, também, no Centre d’art Contemporain 
Genève, na sede do Dialogai Association, em Genebra, e no Centro 
d’Arte Contemporanea Ticino, em Bellinzona, na Suíça.

1999

The Gallery of Battles é exibida 
na Gate Foundation, em Amster-
dã. A instalação tem como tema 
central memórias de guerra, 
referindo-se aos espólios, aos 
documentos e aos monumen-
tos através dos quais idealiza-
mos e justificamos uma cultura 
de violência. Expõe na coletiva 
El arte de los libros de artista, na 
Biblioteca da Cidade do México 
e participa da mostra coletiva 
Made in Holland, no Nieuws-
poort, um clube em Haia, nos 
Países Baixos.

A man can hide another, 1997

The Gallery of Battles, 1999
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ANOS 2000

2000 – 2002 

Em 2000, Goulart desenvolve PRINTOUT, uma série que reúne 
imagens apropriadas e colagens, que estão totalmente disponí-
veis através do site da Fundação Art Zone. O projeto, inteiramen-
te de domínio público, pode ser consultado, impresso e utilizado 
livremente. A instalação Wishful Thinking é exposta no Centro 
Cultural de Cascais, em Portugal, durante a mostra Arte Holan-
desa Contemporânea. Participa da exposição coletiva Saudade, no 
Espace Pierre Cadin, em Bruxelas, na Bélgica; da exposição co-
letiva Praça XV, em Bruxelas, na Maison de l’Amérique Latine; e 
da mostra coletiva U vraagt... wij draaien, em Artotheek Zuidoost, 
Amsterdã, em 2011. Expõe na mostra individual na Prince Claus 
Foun, em Haia, nos Países Baixos, exibindo a série PRINTOUT, em 
2002. 

Da série PRINTOUT, 2000 
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Na Fundação Vera Chaves Barcellos, as exposições coletivas que 
contaram com obras do artista foram: Imagem Lúcida – fotogra-
fia contemporânea no acervo FVCB (2006), na qual foram expostas 
fotografias da série Wishful Thinking; Um Porto de Ironia (2011), 
com a obra de arte postal Artista/papel; Um Salto no Espaço (2014), 
com três impressões Home sweet home, da série PRINTOUT; Hu-
manas Interlocuções (2016), que apresentou uma seleção com 
cinco impressões também da série PRINTOUT; e A condição básica 
(2018), na qual foram mostrados os vídeos Nine out of tem mo-
vie stars make me cry e Tarzan of Tarzans. A publicação Stempel-
plaats (1981) foi exposta na mostra Um firme e vibrante NÃO, em 
2016, na Galeria Ecarta, em Porto Alegre, com curadoria de Leo 
Felipe e Jorge Bucksdricker. Recentemente, Goulart ainda esteve 
na mostra Querido lector. No lea., sobre o artista Ulises Carrión, 
exposta em 2016 no Centro de Arte Reina Sofia, Madrid e na Fun-
dación Jumex de Arte Contemporáneo, na Cidade do México, em 
2017. O projeto com fotos de Goulart, El robô del año (1982), e 
material sobre a mostra Casino Royale (1982), na Other Books and 
So, além de um material de registro sobre o projeto LIVE VIDEO 
(1983), constavam na referida exposição.

2003

Participa da exposição co-
letiva sobre videoarte na 
Holanda, A Short History of 
Video, na Gate Foundation, 
Amsterdã, e Una breve histo-
ria del videoarte en Holanda, 
no Centro de Arte Reina Sofia, 
em Madrid. Expõe na coleti-
va 30 Years Duth Videoart, no 
Netherlands Media Arts Insti-
tute, em Amsterdã.

2005

Artista falece em Amsterdã, Holanda, em decorrência da aids.

2006 – 2018

Frame do vídeo Portrait (1985), exposto 
em 30 Years Duth Videoart 
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Resposta do artista Paulo Bruscky à convocatória de 
arte postal L’air d’ organizada por Goulart em 1980
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ENTREVISTAS
A P Ê N D I C E
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ENTREVISTA COM FLAVIO PONS

A entrevista foi realizada antes da elaboração 
do projeto desta pesquisa, exclusivamente 
para a publicação Claudio Goulart: some pieces 
of myself (2017), organizada pela Fundação 
Vera Chaves Barcellos e pelo Itaú Cultural. A 
conversa possui caráter mais documental da 
obra do artista, tendo como proposta abordar 
um apanhado maior de produções de Goulart, 
não enfocando somente o tema proposto nesta 
dissertação. 

Cedida em 09 de maio de 2016, via e-mail.
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Fernanda Soares da Rosa: Ao me dedicar ao estudo da produção 
de Claudio Goulart percebo que tua presença e influência são 
indissociáveis da trajetória dele. Diversos trabalhos, elaborados 
em conjunto por vocês, exploram diferentes conceitos e temas, 
sendo desenvolvidos nos mais variados suportes e técnicas. 
Flavio, de que forma se deu essa parceria? Tu acreditas que 
tenha influenciado a produção do Claudio?

Flavio Pons: Logo depois que Claudio, em 1976, chegou a 
Amsterdã, onde eu já vivia há mais de um ano, começamos a 
produzir trabalhos juntos. No começo, mais com obras gráficas, 
colagens e fotografia. É difícil para eu analisar sobre minha 
influência sobre a obra de Claudio. Creio que isto seria mais 
bem analisado por uma terceira pessoa. Uma influência que 
posso constatar seria na escolha dos suportes das obras, pois, 
quando começamos a colaborar, eu já havia desenvolvido um 
núcleo amplo de obras. Mas acredito também que as influências 
aconteceram em dois sentidos, pois Claudio influenciou muito na 
minha obra individual. Tínhamos maneiras diferentes de fazer 
arte: eu era geralmente mais intuitivo e Claudio, mais conceitual, 
o que provocava muitas discussões antes de chegarmos a um 
resultado final da obra. Mas creio que essa dicotomia ajudou a 
fazer mais fortes nossos trabalhos em conjunto.

FSR: Como se desenvolvia o processo criativo e artístico dessas 
obras feitas em parceria, principalmente nas produções de 
obras que envolviam séries fotográficas, como Gladiators of the 
Future (1980)? 
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FP: Em 1978 começamos a fazer, juntos, performance, que na 
época era uma disciplina muito nova. Isto era apresentado em 
galerias/espaços de vanguarda de Amsterdã, que começavam 
a mostrar instalações e performances. Numa tentativa de 
documentar e preservar nossas performances, começamos a 
fazer séries fotográficas. Logo em seguida começamos a fazer 
vídeo tapes e, a seguir, combinamos isto em apresentações de 
live video performance, fazendo uma combinação de performance 
ao vivo, vídeos em circuito fechado e vídeos já registrados.

FSR: O Claudio tinha uma relação muito forte com a videoarte. 
Muitas de suas obras e instalações buscam no vídeo o suporte 
para desenvolver suas ideias e projetos. Duas das obras de 
videoarte produzidas por vocês na década de 1980, Dialogs e 
Lovers, possuem uma poética particular. Ambas apresentam 
uma interlocução que transparece representada por meio de 
uma fita, que ora emerge como um fio condutor de um diálogo 
sem palavras, ora entrelaça os corpos em um ato de ligação 
poética. Gostaria que tu falasses um pouco sobre a relação 
do Claudio com a videoarte e comentasse dados sobre esses 
trabalhos. 

FP: Dialogs e Lovers são dois trabalhos que começaram como 
“live performances“ e foram transformados em vídeo. Depois 
de, em 1981, termos apresentado Concerto no espaço The 
Bank, em Amsterdã, o Studio VideoHeads nos ofereceu acesso 
a equipamento e mesa de edição. Isto nos estimulou muito 
e acelerou a nossa produção nesta área. Claudio criou então 
muitas obras individuais usando o vídeo como suporte. Entre 
outros, ele criou e fez a curadoria, por duas vezes, do LIVE 
VIDEO PERFORMANCE FESTIVAL, na galeria Time Based Arts, em 
Amsterdã, em 1983 e 1986, com artistas convidados de vários 
países europeus. Entre 1991 e 1994, Claudio produziu o programa 
Kanaal Zero, para a Salto Channel (televisão a cabo de Amsterdã), 
apresentado mensalmente e, às vezes, semanalmente. Neste 
programa ele mostrava vídeos de outros artistas, vídeos dele 
mesmo e também comissionava artistas para que criassem 
novos vídeos, em geral sobre um tema específico. Em 1982, 
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Claudio criou e fez a curadoria do multimedia project Catalogue 
Raisonné, na TIME BASED ARTS, em Amsterdã. Em 1992 Claudio 
apresentou a multi-media installation Om de tuim leiden, na De 
Oude Kerk, em Amsterdã – era a igreja mais antiga da cidade. 
Essa instalação mostrava um vídeo em múltiplos monitores e 
assemblages de objetos esculturais.

FSR: No projeto de arte postal L’air d, de 1980, Claudio convidou 
diversos artistas a enviarem, capturados dentro de um envelope, 
o ar de suas cidades, colecionando, assim, a “atmosfera 
coletada” de diversas partes do mundo. O trabalho nos remete 
à obra 50 cc of Paris Air, com a qual Marcel Duchamp, em 1919, 
presenteia Walter Arensberg com uma ampola repleta do ar 
de Paris. Dado ao efervescente contexto da arte europeia no 
período em que Claudio viveu e trabalhou na Holanda, percebo 
algumas referências a outros artistas em seus trabalhos. Tu vês 
influências de outros artistas na produção dele? 

FP: Certamente, como muitos artistas da nossa geração, fomos 
muito inspirados por Marcel Duchamp e outros artistas de sua 
época, que prenunciam a arte conceitual. Entre as referências 
para o Claudio, eu posso mencionar, entre outros, Ulises Carrión 
(artista mexicano que vivia em Amsterdã, com quem Claudio 
colaborou em vários projetos), muitos artistas do circuito 
de arte postal e também Vera Chaves Barcelos (que ensinou a 
Claudio a técnica do processo fotográfico e sempre estimulou 
seu trabalho).

FSR: Durante a trajetória do Claudio, sua produção transita por 
várias tendências, porém muitas de suas obras são demarcadas 
por acentuado tom político. Ele aparece desde suas fotografias 
e desenhos com os olhos vendados – que percorrem a série 
fotográfica A man can hide another (1994), exposta na V Bienal 
de Havana e a instalação exibida na VI Bienal de Havana, Los 
Juguetes (1997) – assim como nos desenhos e colagens da 
série Travel Book America (1992) e na videoarte Om de tuin 
Leiden (1993), que retratam, em vários aspectos, a conquista 
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da América, e também na obra History (1979), em que Claudio 
carimba repetidas vezes a palavra em tom de vermelho sangue 
sobre papel. Na tua percepção, qual era a relação do artista com 
a arte política? 

FP: Temas importantes na obra de Claudio são as diferentes 
versões da história, as imagens da guerra, o colonialismo 
ocidental, as manipulações da mídia, os mitos criados pelo 
cinema (Hollywood, em particular) e a situação de pessoas e 
povos oprimidos. 

FSR: Com PRINTOUT, Claudio utiliza como ferramenta a web 
para disponibilizar um projeto inteiramente de domínio 
público. Produzindo uma série pensada e desenvolvida para 
um espaço que não os convencionais do campo das artes, como 
galerias e museus, dessacraliza o objeto artístico, tornando-o 
totalmente acessível, gratuito e de certa forma atemporal. Tu 
acreditas que com tal proposta o artista pretendia de alguma 
forma fazer uma crítica ao sistema da arte? 

FP: Eu creio que Claudio começou o PRINTOUT ao redor do ano 
2000. Penso que Claudio viu bem cedo as possibilidades da 
internet para a divulgação de ideias, conceitos e manifestações 
de arte. 

FSR: Para finalizar, eu gostaria de compreender melhor a 
relação do artista com o Brasil. Percebo que o Claudio é mais 
conhecido na Europa, principalmente na Holanda, do que 
no Brasil. Tu concordas? Qual era a relação do artista com o 
sistema da arte brasileiro? 

FP: A carreira artística inteira do Claudio desenvolveu-se quando 
ele morava em Amsterdã. Portanto, é natural que sua obra 
tenha sido mostrada mais na Europa. Muitas vezes Claudio foi 
convidado para mostrar obras no Brasil, mas sempre, no final, 
por razões várias, os projetos foram, infelizmente, cancelados 
pelas instituições brasileiras que haviam feito o convite em 
primeiro lugar.
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Claudio Goulart e Flavio Pons, Gladiators of the future, 1980. Fotografia. Foto: Biel 
Gomes. Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Claudio Goulart e Flavio Pons, Gladiators of the future, 1980. Fotografia. Foto: Biel 
Gomes. Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos



APÊNDICE • ENTREVISTAS

277

Claudio Goulart e Flavio Pons, Gladiators of the future, 1980. Fotografia. Foto: Biel 
Gomes. Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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ENTREVISTA COM FLAVIO PONS

A segunda entrevista com o artista foi realizada 
exclusivamente para esta dissertação, tendo 
como enfoque as questões principais de 
análise propostas na pesquisa. Na transcrição, 
procurou-se eliminar as redundâncias e os 
desvios gramaticais típicos da expressão oral.

Realizada em junho de 2017, por Skype.
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Fernanda Soares da Rosa: Flavio, eu gostaria de primeiramente 
te agradecer pela disponibilidade para mais uma entrevista 
sobre o artista Claudio Goulart e pelo auxílio nesta pesquisa de 
mestrado. Inicio te perguntando sobre um ponto bem específico 
da carreira de Goulart, mas que percebo que vai ao encontro, 
talvez, da personalidade dele: o apreço e a preocupação pelo 
arquivamento. Tu poderias comentar sobre essa característica 
dele? Se tu acreditas que ele tinha realmente esse apreço pelo 
arquivamento e como que se dava isso, assim, na vida dele e 
também nas questões artísticas. 

Flavio Pons: Bom, é verdade. Ele, o Claudio, ele tinha muita, 
vamos dizer assim, ele era muito colecionador de coisas. Ele 
colecionava muito. Em geral, entende? Tinha um livro de um 
assunto, daí ele já tinha outro, tudo ele fazia coleções, dessas 
coisas. Em geral, assim. E ele gostava muito de guardar coisas, 
era muito guardador de coisas. Guardava sem muita razão do 
por quê. 

FSR: Tu acreditas que o esse apreço pelos registros e arquivos 
aparecem de alguma forma nos trabalhos do Claudio? Se sim, 
como?

FP: Sim, bastante. Eu acho que sim. Tinha muitas coisas que ele 
usava isso. Trabalhos de séries, coisas que são muitas séries. 
Experimentos. De capítulos, não sei. 
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FSR: Há algumas obras dele, na verdade a grande maioria, 
em que vários aspectos elas se repetem ou ele reutiliza algum 
material que ele usou em outra obra...

FP: É, exato, isso ele fazia muito.

FSR: E ele guardava muito. Do material que veio da coleção 
dele, tem muita coisa que ele guardava e que ele usava isso nas 
obras dele.

FP: Exato, tanto que eu não sabia, ninguém sabia que tinham 
tantas coisas. Quando ele morreu a gente não sabia que ele 
tinha tanta coisa guardada na casa. Então ele tinha quase tudo. 
Interessante, não? E tinha uma coisa que ele fazia inclusive... É 
que o Claudio vendeu poucos trabalhos. Naquela época se vendia 
muito pouco. Mas assim, os trabalhos que ele vendeu ele fazia 
cópia. Se ele vendia um ele fazia uma cópia para ele. 

FSR: Isso é muito interessante. Ele vendeu poucos trabalhos 
em vida então?

FP: É, ele vendeu pouco. Ele produzia uma arte muito conceitual, 
então o trabalho dele na época não [vendia]. Assim, em termos 
de galeria era muito pouco, era mais projetos e coisas assim.

FSR: Isso eu queria te perguntar Flavio, dessa questão de ele 
produzir alguns trabalhos tão efêmeros, apresentações de 
performance e uma arte mais conceitual, eu queria te perguntar 
o que tu achas da relação do Claudio com a memória? Porque eu 
vejo que, ao mesmo tempo em que ele tinha esses trabalhos mais 
efêmeros e conceituais, ele também tinha essa preocupação em 
registrar esses trabalhos.

FP: Sim, é, exatamente! Ele fazia muita coisa efêmera, mas ele 
sempre registrava. Fazia foto, vídeo, registros. 
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FSR: E como tu estavas comentando das galerias, há esses 
projetos e exposições que ele, e tu também fizeste em parceria 
com a galeria Time Based Arts, em Amsterdã. Eu gostaria de 
perguntar como era esse espaço, se ele ainda existe? Como era 
essa parceria?

FP: Não, essa galeria não existe mais. Eu não lembro, depois tu 
podes ver aí, não sei o ano exatamente em que ela foi inaugurada, 
mas nos anos... É, no começo dos anos 1980, acho... E essa galeria 
na verdade foi um grupo de artistas que começaram. Que faziam 
videoarte, performance, nessa área. E naquela época tinha 
pouquíssima gente que fazia isso. E foi um grupo pequeno que 
começou essa galeria e ela funcionava porque tinha um subsídio 
do governo da cidade que mantinha essa galeria. E depois ela 
foi crescendo e teve mais visibilidade e exposições. Eu não sei 
quantos anos durou, mas acho que menos de 10 anos. E depois 
ela se transformou junto com outra galeria, virou um centro de 
videoarte. Mas isso é mais tarde. Ela funcionou acho que por 
10 anos mais ou menos. E essa galeria trabalhava com vídeo, 
performance e também coisas com som. 

FSR: E o Claudio participou da abertura dessa galeria?

FP: Sim, ele era já do começo.

FSR: Porque, agora, quando a Vera trouxe o último material 
da coleção, ela trouxe um catálogo dessa galeria, eu vi que o 
nome do Claudio está na organização desse material, dessa 
publicação. 

FP: É, ele fez o catálogo.

FSR: Então ele participou desde o início da composição desse 
espaço?

FP: Exatamente. 
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FSR: E sobre a participação nas duas edições do evento da LIVE 
VIDEO?

FP: O LIVE VIDEO era assim, o Claudio propôs para a galeria essa 
ideia de fazer esse festival. Era uma ideia dele e ele propôs para 
ser realizada na galeria. E ele conhecia e convidou vários artistas, 
não só da Holanda, mas de vários países da Europa. E eles eram 
convidados para o evento. Na época tinha bastante patrocínio 
ainda para esse tipo de convite e despesas e eles ainda podiam 
convidar os artistas, que recebiam por suas participações. E 
foram eventos que duravam um mês acho, com cinco ou seis 
artistas convidados em cada edição. 

FSR: E tu te lembras de algum artista que tivesse alguma 
afinidade com o trabalho do Claudio nesse círculo? Porque eu 
tenho interesse em conhecer a produção desses artistas que 
ele convidava para a LIVE VIDEO e perceber como se davam as 
relações entre os trabalhos deles e do Claudio.

FP: Eu não sei te dizer agora assim de cabeça, não sei te dizer... 
Eu teria que lembrar os nomes que eu já não lembro mais... 

FSR: Imagina, sem problemas. Eu gostaria de te perguntar 
especificamente sobre um trabalho do Claudio, uma 
videoinstalação, que se chama Night and Day, que ele exibiu 
em 1983. Há, além de imagens fotográficas, registros escritos 
sobre a obra, que são bem poéticos. Gostaria de saber se tu viste 
essa apresentação. Caso positivo, pergunto, se tu terias alguma 
lembrança, alguma questão específica para falares sobre.

FP: Sim, eu lembro um pouco. É uma com umas projeções de 
céu, não é?

FSR: Isso, é como se fosse uma noite estrelada...

FP: Tem várias versões dessa obra. De quando ele fazia várias 
versões dos trabalhos. Elaborou diferentes versões e, claro, são 
trabalhos feitos para os espaços, então variavam os formatos 
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conforme o lugar. Poderiam ser maiores ou menores, mas 
basicamente eram projeções de slides, vários projetores. Tu 
deves ter nos escritos o número de projetores, e tem também um 
vídeo que é mostrado simultaneamente, um vídeo e monitores. 
E simultaneamente, há essas projeções nas paredes.

FSR: Como essa obra, ela possui vários registros escritos e 
alguns são bem poéticos, são uns textos bem bonitos que o 
Claudio escrevia, eu gostaria então te perguntar se tu recordas 
se o Claudio buscava incorporar esses escritos para compor os 
trabalhos dele?

FP: Não, em geral esses textos que existem eles eram feitos 
antes do trabalho, que eram para conseguir subsídios para o 
trabalho. Em geral são descrições, essas que são poéticas assim, 
e eram para antes ele conseguir ganhar subsídio para realizar o 
trabalho.

FSR: E sobre outro trabalho, a videoperformance que Claudio 
apresentou em 1986, com o título Brazilian Watercolor, 
tu estavas presente nessa exibição? Caso positivo, quais 
recordações tens? 

FP: Essa eu não vi, eu lembro, mas eu não vi. Essa ele fez no 
festival no qual eu estava. Simultaneamente a exibição desse 
trabalho, eu estava apresentando uma performance. E dessa 
performance eu vi um vídeo.

FSR: De registros que a Vera trouxe até agora são fotografias, 
há uma série de fotografias que registram o momento dessa 
apresentação e alguns textos explicativos. 

FP: Eu tenho aqui uma lista. Essa é uma performance em que ele 
utiliza mais a memória do Brasil, a brasilidade. Eu tenho uma 
lista aqui de vídeo... Não, acho que ele não fez vídeo... Não existe 
vídeo. Eu não assisti essa performance, mas eu vi fotos. É porque 
na época o vídeo era caríssimo. Era caro, nós tínhamos que 
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alugar, ninguém tinha câmera de vídeo, era complicado. E toda 
a edição era cara. Então era difícil fazer isso. Então o que tem 
desse caso são fotos mesmo. 

FSR: Sim, entendo. Deixa também eu te explicar o porquê 
dessas perguntas tão específicas, é que nesse momento do meu 
trabalho do mestrado, como é um período curto de curso, eu 
tive que focar muito a pesquisa, porque o trabalho do Claudio 
é muito extenso. Então, a princípio, eu estou dando enfoque 
para algumas obras do Claudio que envolvem vídeo, como 
a instalação Night and Day, a videoperformance Brasilian 
Watercolor e ainda a videoarte do Claudio em parceria contigo, 
Lovers. Este é um vídeo que possibilita tratar de coisas bem 
interessantes sobre ele e eu gostaria que tu comentasses um 
pouco sobre o vídeo, mas também sobre a performance que 
aconteceu antes dele. Se tu acreditas, consideras, que o vídeo 
de Lovers ele é um trabalho diferente da performance, como tu 
percebe os dois?

FP: Para mim o vídeo é simplesmente a documentação da 
performance, é o mesmo trabalho. Porque essa performance 
era bem simples mesmo, como você vê, com as fitas. Então o 
vídeo na verdade é o mesmo trabalho. Tu podes olhar no Vimeo 
existe um remake desse vídeo, feito por uma artista do norte da 
Europa. E foi interessante que agora a poucos anos eu recebi 
uma mensagem dela, ela tinha feito o vídeo como um trabalho 
final da academia de arte e quando ela fez ela achou que eu e 
o Claudio já tínhamos morrido. E por acaso, não sei como ela 
me encontrou, encontrou meu e-mail, e é um trabalho muito 
bonito.

FSR: E esse trabalho, Lovers, eu pretendo pesquisar a partir 
dele, com a ideia da performance e também com o objeto que é 
relativo a fotografias pequenas dentro de uma caixa de acrílico 
que ele embrulha com um laço vermelho e dentro com as 
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fotos bem pequenas. E eu acho interessantes essas versões do 
trabalho...

FP: Ah sim, eu lembro, vimos o mesmo em Barcelona. 

FSR: Sobre as parcerias do Claudio, sei das produções dele 
contigo, com a Vera e também de projetos que eles fez com o 
Carrión. Tu sabes se eles produziram obras em parcerias? 

FP: Eu acho que não existem trabalhos feitos junto por eles. O 
Claudio às vezes o ajudava em projetos, ou Carrión ajudava o 
Claudio, mas eu acho que obras junto dos dois não existem. 

FSR: Tu te lembras de algum outro artista que tenha feito 
alguma parceria com ele? Ou que tinha alguma relação mais 
próxima nos trabalhos, que fosse de Amsterdã ou de outra 
localidade mesmo da Europa, que fizesse parte do ciclo de 
amizade de vocês...

FP: Um trabalho que eu acho que é muito bom que se chama The 
Image Maker. Um que é bem simples, que é preto e branco... Ah 
tem em cores... É um que é ele, só ele e tem umas imagens atrás 
dele.  

FSR: Nas obras do arquivo do Claudio há algumas fotografias 
em P&B com imagens de caminhos e natureza, umas fotografias 
lindas! Mas não temos datas, nem informações sobre essas 
fotos. Tu sabes algo sobre essa série?

FP: Sim, essas fotos elas foram feitas em Amsterdã. São da série 
Foto Grafia e faz parte de um projeto que ele fez que se chama 
Fragments of a landscape, de 1986. Era um trabalho que foi feito 
para um hospital na Holanda. E para fazer o trabalho ele foi 
à região que era caminho para esse hospital e fez essas fotos. 
Então essas fotos são da paisagem holandesa. 
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FSR: E como foi esse projeto, Flavio, podes me explicar um 
pouco sobre ele?

FP: Na época, tinha um sistema aqui que um hospital abriu um 
edital público, uma licitação, que os artistas poderiam enviar 
um projeto. E o Claudio ganhou esse edital. Então ele foi nessa 
região e fez essas fotos e dessas fotos ele copiava em fotocópia 
P&B e ampliava-as e fazia uns painéis imensos, de 3 metros por 
4 metros. Eram painéis em fotocópia em P&B. 

FSR: E esses painéis foram colocados no hospital?

FP: É, ficaram lá durante um tempo.

FSR: E será que ainda estariam lá? Não sei se ainda existe esse 
lugar...

FP: Não, isso foi em 1986. Eu lembro que alguém comentou há 
um tempo que não existem mais. As coisas vão mudando...

FSR: Qual o nome do hospital?

FP: Chama Hospital de Almelo. É uma cidade, Almelo. E alguns 
desses trabalhos estão na coleção, são umas colagens que 
ele fazia com uma técnica japonesa. As fotos eram recortadas 
e unidas por umas tiras de papel de seda, com dobraduras 
japonesas, que tu podes dobrar e abrir. São muito bonitas.
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Claudio Goulart, Night and Day (I think of you), 1983. 

Videoinstalação. Catálogo da Galeria Time Based Arts, Amsterdã. Coleção Fundação 
Vera Chaves Barcellos
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Claudio Goulart, Night and Day (I think of you), 1983. 

Videoinstalação. Catálogo da Galeria Time Based Arts, Amsterdã. Coleção Fundação 
Vera Chaves Barcellos
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Claudio Goulart, Night and Day (I think of you), 1983. 

Videoinstalação. Catálogo da Galeria Time Based Arts, Amsterdã. Coleção Fundação 
Vera Chaves Barcellos
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ENTREVISTA COM 
VERA CHAVES BARCELLOS

A entrevista com a artista foi realizada 
por e-mail, por ocasião da elaboração 
da qualificação desta dissertação, no 
momento a artista estava realizando 
uma viagem de trabalho em Barcelona, 
Espanha.

Concedida em 22 de junho de 2017.
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Fernanda Soares da Rosa: Vera, primeiro gostaria de te 
agradecer pela disponibilidade para realizarmos esta entrevista 
e pelo auxílio nesta pesquisa, que se iniciou no Acervo da FVCB 
e que com entusiasmo dou continuidade no mestrado. Como a 
produção do artista Claudio Goulart ainda não havia sido foco 
de investigação faltam-nos dados e também documentação 
sobre alguns momentos, principalmente da trajetória do 
artista. Como foste amiga de Claudio e parceira dele em alguns 
projetos artísticos, és também memória viva de sua trajetória. 
Para iniciar, gostaria de te perguntar sobre o período inicial 
da carreira de Claudio, antes da ida dele para a Europa. Tu tens 
informações ou lembranças sobre esse momento de formação 
do artista, assim como sobre as aspirações que o levaram à 
Europa? 

Vera Chaves Barcellos: Eu conheci Claudio no inverno europeu 
de 1977/78 em Amsterdã, assim que não tenho dados para te 
fornecer sobre ele antes disto. Apenas sei que iria para Barcelona, 
para estudar arte, mas ao fazer escala na Holanda, decidiu ficar 
em Amsterdã.

FSR: Gostaria que tu contasses um pouco sobre tua amizade 
com o Claudio, como se conheceram e o que tu guarda na 
memória sobre essa relação de amizade de vocês?

VCB: Transcrevo abaixo texto recente, escrito para SP Arte/Foto 
onde conto justamente como conheci Claudio e do trabalho que 
realizamos junto a Flavio Pons em Amsterdã, que foi On Ice: Em 
uma longa viagem de inverno europeu,  entre 1977/78 visitei, em 
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Amstedã, meu amigo Flavio Pons, que vivia ali há algum tempo, 
e conheci outro gaúcho recentemente radicado na cidade, Claudio 
Goulart. Tornamo-nos, os três, inseparáveis durante minha 
permanência de vários dias na cidade. Numa de nossas andanças 
por aquela deliciosa Amsterdã dos anos 70, a 12 graus abaixo de 
zero, mas o que para nossa juventude era uma festa, encontramos 
jogados na calçada uma montanha de lâminas  de plásticos 
prateados, que pareciam ter sido usados em alguma decoração, 
todos com uma forma estelar de quatro pontas e um furo no meio.   
Levamos para casa de Flavio, limpamos o material e nos demos 
conta de que o furo permitia que o material fosse vestido passando 
tanto pela cabeça, como pelos braços e pernas. Resolvemos então 
levar todo o material para um lago gelado nos arredores da cidade, 
e,  sobre o gelo, foi realizada uma performance. Flavio, com seu 
talento performático, vestia Claudio que fazia gestos diversos e eu 
fotografava. As condições de uma luz prateada eram absolutamente 
extraordinárias, e consegui um filme inteiro sem nenhuma falha 
sequer. Foi um dos ensaios fotográficos mais logrados que fiz e um 
dos meus favoritos.   Flavio continua vivendo em Amsterdã, e hoje 
realiza mini-performances ralâmpagos, e Claudio, depois de uma 
intensa atividade como artista, faleceu em decorrência da aids, em 
2005. Mas o registro de On Ice, nosso trabalho a três, permanece.

FSR: Gostaria também que tu falasses um pouco sobre a 
exposição do Claudio no Espaço N.O., realizada em 1979 e sobre 
o projeto que ele expôs, O.A.N.I/Objeto Anônimo Não Identificado. 
Como surgiu a ideia de expor o artista e essa obra no Espaço?

VCB: Junto a um grupo de artistas havíamos criado esse 
espaço alternativo multidisciplinar que era o Espaço N.O. (não 
confundir com o Nervo Óptico, que fora um grupo atuante entre 
1976-78). Como eu havia conhecido Claudio na Holanda algum 
tempo antes, e ele era um artista interessante para nós já que 
trabalhava com novas linguagens alternativas como obras em 
fotocópias, aproveitamos a época de sua vinda ao Brasil para 
organizar uma exposição dele em nosso espaço. Ele realizou 
um projeto muito especial que consistiu em uma intervenção 
na cidade através da pichação de um símbolo fálico por diversos 
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pontos da cidade, os quais foram fartamente documentados por 
ele em fotografias P&B que depois foram xerocadas e expostas 
em nosso espaço. Na época, eu tinha um atelier fotográfico 
para revelação de filmes e ampliação de fotos e o usamos para 
a produção dessas fotos. Nessa ocasião, passei a Claudio noções 
bastante básicas de fotografia que ele soube usar muito bem 
depois, em seu ateliê fotográfico improvisado em sua cozinha, 
em Amsterdã.

FSR: Refletindo sobre a obra de Claudio, através dos trabalhos 
presentes na Coleção da FVCB, percebo que o artista aborda 
temáticas que nos levam a questões políticas e sociais, como 
exemplo as fotografias que o colocam frente à câmera com 
os olhos vendados, recorrente em seus trabalhos em diversas 
formas. Essa figura do artista, ora desnuda, ora engravatada, 
com os olhos cegados, como em A man can hide another (1994), 
Wishful Thinking, (1998), entre outras séries, te remetem a um 
possível senso crítico político e social que o artista possuía? Na 
tua opinião, qual era a relação de Claudio com a arte política?

VCB: Acho que desde o início com a série de colagens de 
Cenografia (Scenography), de 1977, há já um conteúdo político/
social e crítico que vai ser recorrente em inúmeras de suas 
obras e que permanece até o final de sua produção com a série 
veiculada na rede e acessível ao público que é série PRINTOUT 
(2000). 

FSR: Claudio propôs algumas convocatórias de arte postal, 
em especial destaco o projeto L’air d (1980), no qual convidou 
diversos artistas a enviarem o ar de suas cidades, capturados 
dentro de um envelope, colecionando assim, a “atmosfera 
coletada” de diversas partes do mundo. O trabalho, que conta 
inclusive com a tua participação, transporta-nos à obra 50 cc of 
Paris Air (1919), de Marcel Duchamp, na qual o artista presenteia 
Walter Arensberg com uma ampola repleta do ar de Paris. 
Dado ao efervescente contexto da arte europeia no período em 
que Claudio viveu e trabalhou na Holanda, percebo algumas 
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aproximações dos trabalhos dele com a produção de outros 
artistas. Tu concordas? Se sim, quais artistas tu acreditas que 
ele se aproximava e por quê? 

VCB: Quase que não seria de nomear artistas específicos, pois 
neste momento, finais dos anos 70 e início dos 80, a arte 
postal, que se iniciara nos anos 70 e sobre a qual gostaria de 
citar a pioneira exposição de arte postal Creación/Creation, 
realizada por Júlio Plaza, talvez a primeira da história, no início 
da década (1972) no recinto universitário de Mayaguez, Porto 
Rico. Esta mostra, contou com grande número de artistas de 
muitos pontos do planeta, inclusive por uma série expressiva 
de artistas da chamada Europa do Leste. Devo acrescentar 
com satisfação que retemos grande parte do conteúdo dessa 
mostra na Coleção da FVCB. Assim que no caso de Claudio ele 
acompanhou ativamente de um movimento que era universal. 
Outro trabalho emblemático de arte postal de Claudio Goulart é 
Pieces of myself (1979), que consiste de uma caixa com carimbos 
que decompunham a figura do homem vitruviano de Leonardo 
da Vinci, os quais deveriam ser utilizados por inúmeros artistas, 
em composições autorais e devolvidas ao artista. Esse material, 
tanto a caixa com carimbos, como as obras produzidas pelos 
artistas, forma um rico conjunto de obra coletiva, a partir da 
ideia de Claudio, que se apropria de um ícone do renascimento 
para recriar subjetivamente novas relações entre os fragmentos 
desse referente.

FSR: Poderias falar um pouco sobre o apreço e preocupação do 
artista pelos documentos, registros e pelo arquivar?

VCB: Às vezes penso que Claudio era uma espécie de filho meu, 
espiritualmente falando. Pois, mesmo eu no Brasil, e ele na 
Holanda, separados por um oceano, e passando anos sem nos 
ver, havia algumas afinidades incríveis não só em aspectos 
do processo de trabalho, como também no salvaguardar 
documentos (embora ele fosse mais organizado de certa foram 
do que eu, também guardo tudo que acho que tenha interesse 
e valor). Devo acrescentar que quando estou com Flavio, que 
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conviveu com ele durante toda sua vida, e eu digo alguma coisa, 
Flavio diz: É o Claudio falando, ele diria isto...

FSR: Nos trabalhos de Claudio e ao longo de sua trajetória tu 
percebes relações do trabalho dele com a memória? 

VCB: Sim, acho que ele tem presente uma memória histórica, 
principalmente no que se refere a um resgate crítico em vários 
trabalhos que abordam a violência da conquista da América 
pelos europeus. (Vide o vídeo de Om de tuim leiden, instalação 
na Oude Kerk, Amsterdã (1992). E também uma mescla de 
memória de passado com o presente, na referência permanente 
às guerras do planeta em todos os tempos como na série Los 
Juguetes (1997). Mas também sua obra poderia se referir a uma 
memória mais intimista como da nostalgia pessoal de um país 
que deixara muito jovem, como na obra Um dia eu volto (1995), 
onde ele aparece vestido de marinheiro, talvez uma encarnação 
dele próprio que saíra pelo mundo, mas um dia almejava 
retornar ao ponto de origem, fechando um círculo, mas o que 
nunca logrou fazer...

FSR: Para finalizar, gostaria de compreender um pouco da 
relação do artista com o Brasil. Percebo que o Claudio é mais 
conhecido na Europa, principalmente na Holanda do que no 
Brasil. Tu concordas? Qual relação tu acreditas que o artista 
mantinha com o sistema da arte brasileiro e com o Brasil?  

VCB: Acho que Flavio Pons em uma entrevista colocou bem essa 
questão, de que houve vários convites de instituições brasileiras, 
mas não se concretizaram por diversos motivos, alheios à 
vontade do artista.  Houve poucas exceções como foi o caso da 
mostra no Espaço N.O., em Porto Alegre e na exposição conjunta 
com Flavio no MAC USP, em São Paulo, ambas no início de sua 
carreira, tendo sua trajetória desde então decorrido na Holanda 
e em outros países europeus, entre eles Bélgica, Inglaterra e 
Portugal, e também no Japão, além da participação em duas 
Bienais de Havana, em Cuba.
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Claudio Goulart, Flavio Pons e Vera Chaves Barcellos, On Ice, 1978. 

Cartazete número 11 do Nervo Óptico. Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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Claudio Goulart, Flavio Pons e Vera Chaves Barcellos, On Ice, 1978. 

Fotografia. Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos
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ENTREVISTA COM 
FABIENNE DE QUASA RIERA

Durante parte das pesquisas feitas 
especificamente sobre o evento 
de videoperformance LIVE VIDEO, 
organizado por Claudio Goulart, estive 
em contato com a artista francesa 
Fabienne De Quasa Riera, que 
participou das duas edições do projeto. 

A entrevista foi feita em 17 de outubro 
de 2017, via Messenger, orginalmente 
em inglês. 
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Fernanda Soares da Rosa: Fabienne, eu gostaria te agradecer 
pela disponibilidade e gentileza de dar uma entrevista sobre 
o artista Claudio Goulart para minha pesquisa de mestrado. É 
um prazer poder contar com a tua ajuda e as tuas lembranças. 
Gostaria de falar sobre o evento de performance e vídeo 
organizado por Claudio Goulart, LIVE VIDEO, na Galeria Time 
Based Arts, em duas edições, 1983 e 1986. Tu participaste das 
duas edições?

Fabienne De Quasa Riera: Sim, eu participei de ambas as edições.

FSR: Tu já conhecias o artista antes do evento? Como se deu 
este convite?

FDQR: Eu conhecia Claudio Goulart desde 1977-78. Nós nos 
conhecemos em Amsterdã, através de amigos em comum. Claudio 
e eu permanecemos próximos um do outro, compartilhando 
intelectualmente, artisticamente e politicamente. Sobre o 
convite para a primeira edição, Claudio e eu costumávamos falar 
muitas vezes sobre o significado - o sentido (para nós) - de usar 
ferramentas como vídeo e computadores, assim como o “pobre 
homem” em preto e branco, o xerox... Em um momento, Claudio 
criou o conceito da LIVE VIDEO e me convidou para fazer parte do 
projeto: um novo trabalho, especificamente conceituado para 
a edição de 1983 na galeria Time Based Art Gallery, Amsterdã, 
levando em conta o novo encontro entre corpo, tecnologias e 
vídeo. Para a edição de 1986, as coisas aconteceram de forma um 
pouco diferente, em maior escala, com alguns apoios financeiros 
de instituições públicas. Nossas apresentações de vídeo foram 
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programadas como parte de um festival na Holanda, e assim, 
portanto, Claudio poderia convidar mais artistas, vindo para 
Amsterdã e do exterior. Poderíamos prever muitos benefícios 
das trocas entre artistas. Infelizmente, novamente, tive que 
deixar Amsterdã logo após a apresentação pública do meu 
trabalho na LIVE VIDEO de 1986.

FSR: Tu poderias comentar sobre tua participação? Quais 
trabalhos tu apresentaste? Tu produzias em parceria com 
algum artista?

FDQR: De maio a dezembro de 1983, algumas das minhas 
principais obras foram estreadas na Holanda, principalmente em 
Amsterdã: La Chercheuse ‘Or, foi projetado para a primeira edição 
da LIVE VIDEO, pertence ao grupo de obras Electronic Tragedies 
(Corrida, Logique de la sensation, Pega Mata Come, La Chercheuse 
d’Or). Eu participei da segunda edição da LIVE VIDEO com 
Carmen first portrait - Opera, a última e mais teatral parte de um 
projeto de dois anos que dediquei ao emblemático personagem 
Carmen. Embora eu seja a autora de Carmen first portrait - Opera, 
Gaby Oschele e Flavio Pons estavam se apresentando junto 
comigo. Minha cenografia e “roteiro” seriam desenvolvidos 
em interações com o personagem central de Carmen. Claudio 
Goulart foi o quarto intérprete: sua presença e seus movimentos 
seriam discretamente remotos do personagem central de 
Carmen. Enquanto ele personificaria a figura da testemunha em 
tragédias antigas, ele se aproximaria de nós três, seu olho / sua 
câmera de vídeo-olho, vendo / filmando minúsculos detalhes 
roubados do desempenho contínuo. Então, em monitores 
distribuídos por todo o “palco”, ele revelaria progressivamente 
esses grandes, porém íntimos momentos, capturados para os 
espectadores.

FSR: Tu assistes a apresentação de algum outro artista na 
programação do evento? Caso positivo, quais? Que lembranças 
tens dessa(s) performance(s)?
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FDQR: Não muito! Em ambas as ocasiões tive que sair de 
Amsterdã logo após meus trabalhos terem sido apresentados na 
galeria Time Base Art. Ainda assim, do evento de 1983, lembro-
me de The Dragon Words, de Jeffrey Shaw: o artista ficava de pés 
descalços em uma bacia cheia de água e peito nu, mas usando 
um amplo peito feminino (de gesso) enquanto um pequeno 
monitor de TV era preso ao rosto (na altura da boca) para filmar 
e tocar uma gravação de vídeo de algumas chamas produzidas 
(no local) com a ajuda de um fogão de camping a gás.

FSR: Claudio Goulart exibiu trabalhos nas edições, no segundo, 
em 1986, apresentou o vídeoperformance Brazilian Watercolor. 
Tu viste essa apresentação? Se sim, que lembranças tu tens 
dela?

FDQR: Infelizmente eu não estava presente.
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Fabienne de Quasa Riera, Gaby Oschele e Claudio Goulart (filmando, no canto direito 
da imagem)
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Fabienne de Quasa Riera e Flavio Pons.

Carmen first portrait. Frames de registro em vídeo da videoperformance. 

Fonte: http://www.20ans.fqra.fr/Data/Carmen02_Fr_New.htm.77
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Fabienne de Quasa Riera (Paris, 1951). Artista visual, mora e tra-
balha em Paris, na França. Sua produção explora em instalações, 
vídeos, web art, arte urbana e pintura mural a ideia de campos de 
experiências em espaços urbanos permeados por contextos so-
ciais e territoriais. Entre seus principais trabalhos está La Cher-
cheuse ‘Or (1983) - parte da série Electronic Tragedies (Corrida, Lo-
gique de la sensation, Pega Mata Come, La Chercheuse d’Or) - que foi 
elaborado em ocasião da primeira edição do evento LIVE VIDEO, 
organizado por Claudio Goulart, em 1983. Na segunda edição do 
LIVE VIDEO, em 1986, a artista apresentou a videoperformance 
Carmen first portrait - Opera, que contou com a participação do 
artista Flavio Pons e de Claudio Goulart. Mais informações sobre 
a artista em seu site: <www.fqra.fr>. Acesso em: 11 set. 2018.

Flavio Pons (Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, Brasil, 1947). Ar-
tista visual, mora e trabalha em Amsterdã, na Holanda, desde a 
década de 1970. Participa de exposições individuais e coletivas no 
Brasil e no exterior. Destaque para algumas exposições coletivas 
que fez parte: XII Bienal de Paris, Museu de Arte Moderna, 1982; 
La Vie en Rose, Bracknel, Air Gallery e Brixton Gallery, em Londres, 
1983; Aparejos de beleza, Centro Wifredo Lam, Havana, 1995; V e 
VI Bienais de Havana, 1994 e 1977; Évora à luz holandesa (The 
triumph of love), Museu de Évora, Portugal, 1996; Arte Holandesa 
Contemporanea, em 2000, no Centro Cultural de Cascais, Portu-
gal; A Short History of Dutch Video Art, que percorreu vários países 
como Holanda, Espanha e Croácia. Uma biografia detalhada do 
artista encontra-se disponível no acervo do Centro de Documen-
tação e Pesquisa da Fundação Vera Chaves Barcellos.

Vera Guerra Chaves Barcellos (Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
Brasil, 1938). Artista visual, mora e trabalha em Viamão, Rio 
Grande do Sul, mantendo também seu estúdio em Barcelona, na 
Espanha, desde a segunda metade da década de 1980. Formada 
em Música pelo Instituto de Belas Artes de Porto Alegre, em 1956, 
atual Instituto de Artes da UFRGS. No início de sua carreira dedi-
cou-se exclusivamente à gravura, a partir da década de 1970, co-
meçou a utilizar a fotografia em seus trabalhos, combinando-a à 
serigrafia. Desde a década de 1980 realiza instalações multimídia, 
empregando, além da fotografia, outros meios. Em 2004, com a 
doação de sua coleção particular, institui a Fundação dedicada à 
Arte Contemporânea que leva seu nome, a qual preside desde en-
tão e participa da organização de várias exposições e publicações. 
Para mais informações sobre a artista: SOULAGES, François. Vera 
Chaves Barcellos: obras incompletas. Zouk: Porto Alegre, 2009.
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L’air d’, 1980. Fonte: Fundação Vera Chaves Barcellos
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Boletim informativo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 
noticiando a performance A arte como adorno do poder de Claudio Goulart e Flavio 
Pons. Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa do MARGS.
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Correspondência enviada por Claudio Goulart para Carmen Regina Terra em ocasião 
da doação de documentos sobre as obras do artista para o arquivo documental do 
MARGS. Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa do MARGS.
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Reportagem do jornal Zero Hora de 08 de novembro de 1979 noticiando a perfor-
mance A arte como adorno do poder de Claudio Goulart e Flavio Pons, realizada no 
MARGS. Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa do MARGS.
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Reportagem do jornal Folha da Tarde de 13 de novembro de 1979 noticiando a perfor-
mance A arte como adorno do poder de Claudio Goulart e Flavio Pons, realizada no 
MARGS. Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa do MARGS.
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Material de divulgação da performance A arte como adorno do poder de Claudio Gou-
lart e Flavio Pons. Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa do MARGS.
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Postal (frente e verso) com divulgação de exposição de Claudio Goulart no Espaço 
N.O. em Porto Alegre, em 1979. Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa da Fun-
dação Vera Chaves Barcellos.
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Material de divulgação da programação de novembro de 1979 do Espaço N.O. Fonte: 
Centro de Documentação e Pesquisa da Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Material de divulgação da programação de dezembro de 1979 do Espaço N.O. Fonte: 
Centro de Documentação e Pesquisa da Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Material de divulgação da performance Compass e de videoinstalação de Claudio 
Goulart na Galeria Spoon, em Tóquio, no Japão, em 1983. Coleção Fundação Vera 
Chaves Barcellos.
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Material de divulgação da performance The Image Maker de Claudio Goulart no Espa-
ço Plan B, em Tóquio, no Japão, em 1983. Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Material de divulgação do evento de videoperformance LIVE VIDEO, organizado por 
Claudio Goulart na galeria Time Base Arts, em Amsterdã. Cartaz da primeira edição do 
evento realizada em 1983. Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Material de divulgação do evento de videoperformance LIVE VIDEO, organizado por 
Claudio Goulart na galeria Time Base Arts, em Amsterdã. Cartazes da segunda edição 
do evento realizada em 1986. Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Correspondência enviado por Claudio Goulart para Ulises Carrión em 1980. Fonte: 
Acervo Archivo LaFuente.
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Material de divulgação de Casino Royale de Claudio Goulart realizada na Other Books 
and So, em Amsterdã, em 1982. Fonte: Acervo Archivo LaFuente.
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Envelope de correspondência enviada por Claudio Goulart para Ulises Carrión. Fonte: 
Acervo Archivo LaFuente.
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Cartão postal enviado por Claudio Goulart para Ulises Carrión em 1980. Fonte: Acervo 
Archivo LaFuente.
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Reportagem do jornal The New York Times de 25 de maio de 1997 noticiando a VI 
Bienal de Havana, com destaque para a instalação Los Juguetes, de Claudio Goulart. 
Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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UMA ARTE MUNDIAL EMERGINDO NO SOL CUBANO1

Por Edward M. Gomez

New York Times,

25 de maio de 1997

O corredor é comprido e estreito, sua grossa parede exterior furada 
por uma fileira de aberturas de vigilância para fuzileiros, a parede oposta 
inclinando-se estranhamente para dentro, como um lado de uma cabine de 
diversão que desafia a gravidade. Cartazes de um homem vendado justa-
postos com fotos de tanques, bonecas, cachoeiras e pores-do-sol alinham 
essa superfície de pedra angulosa que um visitante manuseia cuidadosa-
mente em busca de apoio antes de sair da escuridão tépida para o pátio 
interno e o forte calor de outra manhã de Havana.

Aqui, um sinal dentro do grande Castillo del Morro, a fortaleza do 
século XVI construída pelos espanhóis e com vista para a baía de Havana, 
anuncia a sexta Bienal de La Habana, um levantamento da arte contempo-
rânea das Américas, Europa e África que se estende vários locais na capital 
cubana.

O show já havia começado dramaticamente no túnel de entrada, é 
claro, com os pôsteres do artista brasileiro Claudio Goulart de uma série 
de imagens orwellianas chamada The Toys. Agora, através de um portal, 
mais trabalhos surgem à vista. Há as figuras de metal em tamanho real do 
nigeriano Sokari Douglas Camp, esculturas inspiradas por máscaras de ri-
tual africano. E há o monumental Boat do jovem artista de Havana, Kcho, 
um exuberante, porém inquietante acúmulo de garrafas, mesas, restos de 
madeira e um barco a remo, que sem dúvida alude às fantasias de fazer as 
malas e ir de aspirantes a emigrantes cubanos.

“Obrigado aos nossos soldados aqui no forte por ajudarem a tornar 
este estimulante programa possível”, diz Llilian Llanes Godoy, presidente 
do comitê organizador da Bienal de Havana, saboreando a ironia de apre-
sentar tantos materiais provocativos em um bastião de força militar. “Nor-
malmente usamos o Museu Nacional de Belas Artes, mas ele está fechado 
para reformas, e não poderíamos ter feito isso sem essa instalação”. Outros 
locais incluem a Fortaleza de la Cabana, controlada pelo exército, nas pro-
ximidades, e a arquitetura rica do distrito da Havana Antiga. 

Talvez ofuscada pela música cubana, que há muito é a exportação 
cultural mais acessível do país, a bienal proporcionou uma abertura consi-
derável para a expressão artística local desde que começou em 1984, com 
artistas cubanos abordando temas delicados como emigração e dificulda-
des econômicas. De fato, o evento ajudou a tirar do isolamento uma nova 
geração de criadores de arte cubanos, ao mesmo tempo em que se tor-
nou uma grande vitrine da arte contemporânea da América Latina e das 
regiões em desenvolvimento do mundo. Visitantes da Europa, América do 

1  A reportagem pode ser acessada através dos arquivos online 
do jornal. Livre tradução do inglês. Disponível em: <https://www.nyti-
mes.com/1997/05/25/arts/an-art-world-emerging-into-the-cuban-sun.
html>. Acesso em: 13 set. 2018.
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Sul e até mesmo dos Estados Unidos, apesar das restrições de viagens para 
os estadunidenses, agora visitam a bienal em números cada vez maiores. E 
muitas publicações estadunidenses e estrangeiras enviam repórteres para 
cobri-lo.

A bienal de 1997 que apresenta 177 artistas de 44 países e ocorre 
no final do mês, chega em um momento em que a conscientização inter-
nacional sobre os graves problemas de Cuba está crescendo e o mercado 
para a arte latino-americana está mais ativo do que nunca. Esta semana em 
Nova York, por exemplo, colecionadores de todo o mundo competem por 
obras dos respeitados modernistas cubanos Wilfredo Lam e Amelia Pelaez 
na Sotheby’s, enquanto a Christie’s oferecerá três pinturas definitivas de 
Ignacio Iturria, o importante escultor-pintor uruguaio, nos leilões anuais de 
arte latino-americana de primavera.

Os conhecedores do mundo da arte notam que, ao contrário de suas 
contrapartes mais famosas, mais bem financiadas e tradicionalmente mais 
controversas em Veneza e São Paulo, a ainda jovem bienal de Havana com-
põe em alto astral e frescor imprevisível o que falta em dinheiro ou mão de 
obra.

“Nosso orçamento é praticamente inexistente”, diz Llanes Godoy, 
historiadora da arquitetura que também é fundadora e diretora do Center 
Wilfredo Lam de Havana, uma galeria apoiada pelo governo com foco em 
artistas cubanos, latino-americanos e do terceiro mundo. O centro serve 
como controle de missão para a festa da bienal de Havana.

“Hoje, com a escassez abundante”, acrescenta Llanes Godoy, “os 
cubanos se tornaram mestres na arte cotidiana do pegar e fazer. Estamos 
abertos a doações e voluntários. Este ano, uma alocação do Ministério da 
Cultura totalizou US $ 20.000, mas imediatamente foi usado para pagar a 
enxurrada de faxes entre nossos escritórios e os países participantes dos 
artistas. Ainda não podemos dizer quanto isso tudo vai custar, porque nes-
sa economia é impossível calcular.

O DINHEIRO FOI TÃO POUCO que muitos dos artistas participantes, 
que foram escolhidos por um comitê de curadores, ficaram com famílias 
cubanas enquanto montavam seus trabalhos. E o pesado catálogo do even-
to foi pago pela Associação Francaise d’Action Artistique, uma organização 
parcialmente pública, parcialmente financiada pelo governo francês, sedia-
da em Paris que promove principalmente a cultura francesa no exterior.

A arte no Castillo del Morro foi reunida sob o título Faces of Memory, 
enquanto as obras na Fortaleza de la Cabana são agrupadas sob o título 
Enclosures interiores. Outras apresentações em vários locais na Havana 
Velha, incluindo o Wilfredo Lam Center, o Museu Colonial e a Fototeca de 
Cuba, estão unidos sob o título Memórias Coletivas. No entanto, os temas 
se sobressaem em muitos trabalhos dos artistas.

Ao longo do programa, os modos de expressão preferidos também 
são a documentação e a instalação, ou a chamada arte ambiental. Os dois 
temas centrais são a busca pela identidade pessoal, especialmente no que 
diz respeito às definições culturais e sociais disso, bem como ao lugar do 
indivíduo na história.
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“Quero que meus conterrâneos enfrentem a realidade histórica e co-
tidiana da violência na sociedade argentina”, diz Oscar Bony, 55 anos, um 
artista de Buenos Aires que está apresentando Tiros e Suicídios, uma série 
de grandes fotografias em preto-e-branco de famílias, de trabalhadores em 
marcha e de ele próprio, tanto menino como adulto, cada fotografia crivada 
de buracos de bala.

“Para fazer cada trabalho, usei as mesmas armas de fogo citadas 
nos noticiários de suicídios ou assassinatos”, explica Bony. ‘’Alguns espec-
tadores sentem repulsa. Neles, outros reconhecem referências ao terror 
político dos anos 70 e à nossa capacidade coletiva de violência ”.

O pintor Edilson Viriato, 30 anos, do sul do Brasil, examina os extre-
mos do pensamento e do comportamento que surgem quando o sexo e a 
religião se cruzam. “Eu venho de uma família e uma região profundamente 
católicas”, observa Viriato com um sorriso de coroinha. “Sou fascinado pela 
preocupação da minha religião com sexo e poder, com o sagrado e o pro-
fano”.

Outros artistas mantém um olhar mais reflexivo naquela parte da 
natureza humana onde o senso de identidade de uma pessoa toma forma. 
Em sua instalação, O Livro Negro da Vida, a artista de Aruba Glenda Hey-
linger apresenta um livro grosso suspenso, como se estivesse pronto para 
ser enterrado, sobre um buraco parecido com uma cova cheio de sujeira 
verdadeira. “Esse volume representa tudo o que é preciso absorver, como 
conhecimento básico e valores e expectativas da sociedade, antes de ter 
a capacidade de ser independente e viver”, diz Heylinger, aluna de teatro e 
design da Gerrit Rietveld Academy em Amsterdã.

Ernesto Pujol, um cubano-estadunidense que vive em Nova York, 
oferece uma espécie de tableau vivant sem os atores de The Void, um con-
junto de peças de mobiliário de madeira escura emprestadas de várias ca-
sas de Havana (um conjunto de assentos, um jantar mesa, uma cama e um 
armário). Também colocado em um tapete de sujeira real e pontuado com 
acessórios brancos - luvas na mesa, aviões de brinquedo - The Void, diz 
Pujol, alude ao momento antes de uma partida súbita e forçada de uma 
família de emigrantes cubanos, por exemplo. “Às vezes a memória é nossa 
única defesa”, diz ele. “Lembrar quem éramos é a única coisa que nos resta 
quando perdemos tudo.” (Seus ambientes precisamente ordenados serão 
o foco do Bronx Museum of Art Show no outono).

Da mesma forma, uma instalação do Aruban Osaira Muyale, “Escu-
tando e sendo ouvido”, consiste em uma reunião solitária de cadeiras e ele-
trodomésticos em volta de um estrado de metal vazio. Também sugere um 
anseio por um tempo ou lugar especial, ou talvez por um amor perdido. Seu 
componente mais potente é uma cascata de ouvidos de gesso branco em 
um nicho de parede do qual o som de um batimento cardíaco pulsa através 
da sala em forma de abóbada.

“A INSTALAÇÃO SE TOURNOU a língua franca de muitos artistas con-
temporâneos da América Latina e do mundo em desenvolvimento”, obser-
vou o crítico de arte francês Pierre Restany durante a semana de abertura 
da bienal. “Suas qualidades teatrais o tornam um bom veículo para artistas 
que são sensíveis e querem evocar uma sensação de atmosfera - cultural, 
política ou histórica”.
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Ainda assim, a pintura está aqui também, no trabalho, por exemplo, 
de Iturria, que recebeu elogios da crítica há dois anos na Bienal de Vene-
za. Iturria, de 48 anos, de Montevidéu, no Uruguai, apresenta um conjunto 
de novas pinturas e construções que abordam adequadamente todos os 
temas de Havana deste ano; Iturria, afinal, explorou por muito tempo os 
aspectos misteriosos e poéticos, públicos e privados da história e da iden-
tidade em seu trabalho profundamente humanista.

Com suas imagens estranhamente sedutoras de árvores, girafas, 
trens de alta velocidade e figuras do homem comum, a arte de Iturria en-
contra afinidades tanto na nostalgia agridoce dos filmes de memória de Fe-
derico Fellini quanto na cartilagem corrosiva de almas presente nos óleos 
sobre tela de Francis Bacon. A curadora de Iturria em Havana, Olga Larnau-
die, colega uruguaia, aponta que Iturria “expressa nas artes visuais o realis-
mo mágico e o peculiar surrealismo que fazem parte da literatura da região 
do Rio da Prata”. “Essas qualidades”, ela diz, “viajam bem e são acessíveis 
ao público internacional. Assim, há muito mais aqui”.

Miguel Kehayoglu de Buenos Aires, membro sênior da Associação 
Argentina de Galerias de Arte, observou que “o público mais amplo está 
alcançando a riqueza do trabalho dos artistas modernos e contemporâneos 
latino-americanos, cujos temas nos unem e são bem expressos aqui”.’

“Esta bienal passou rapidamente a ter um valor especial para os par-
ticipantes e para a região”, disse ele.

“Si, señor!” Llanes Godoy o retrucou enquanto caminhava de braços 
dados com Restany, seu amigo de longa data e consultor. Como uma dan-
çarina de flamenco, ela farfalhou um pequeno leque de papel e acrescen-
tou: “Você acredita que já começamos a pensar na próxima?”.
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Reportagem do jornal Les Temps de 06 de junho de 1998 noticiando a exposição Les 
mondes du sida, com destaque para a instalação Portrait Intérieur, de Claudio Gou-
lart. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.



ANEXOS

331



332

ANEXOS

ESPETÁCULOS

Exposição. Enquanto o 12º Congresso mundial sobre a AIDS ocorre em Ge-
nebra de 28 de junho a 3 de julho, são os artistas quem têm a voz com “Les 
Mondes du sida” para se ver no Centro de Arte Contemporânea de Genebra. 

Por Elisabeth Chardon

Artistas e AIDS - Preciosos testemunhos1

Os 40 olhares de gays que fixaram o objetivo de Ruedi Weber in-
terpelam o visitante. Cada um desses homossexuais soroposi-
tivos parecem perguntar: “O que eu sou para você?”

O Centro de Arte Contemporânea de Genebra inaugurou sexta-feira, 
5 de junho, a exposição Les Mondes du Sida, apresentada em colabora-
ção com Sida Info Doc Suisse et Dialogai. Na folha de rosto do catálogo, 
um quadro de General Idea. Este grupo de três artistas completaria trinta 
anos este ano se dois dos seus membros não tivessem morrido de AIDS em 
1994, no ano em que este quadro foi criado, batizado de Fin de siècle. Ali, os 
três homens apresentam bebês foca, brancos, em um cenário gélido e con-
trastante, adaptado de O Mar de Gelo2, de Caspar David Friedrich, também 
chamado de Naufrage de L’espoir dans les glaces. Três instalações originais 
de General Idea pontuam a visita, como forma de homenagem. Eles espe-
cificam também o tom que Frank Wagner, o responsável pela exposição, 
queria dar a cada andar.

Em geral, encontra-se o famoso papel pintado Sida de General Idea, 
détournement do quadro de Robert Indiana sobre as letras de LOVE. No 
primeiro andar, ele está vivamente colorido e se encontra a frente do trio 
representado como doutores que se auscultam uns aos outros. “Isso faz 
referência a uma época na qual os médicos impotentes eram reduzidos a 
maus comediantes”, explica Frank Wagner. Ele dedicou a esse andar o título 
de “Persona”, palavra em latim para a máscara do comediante. As obras 
apresentadas falam muito de identidade. Os artistas utilizando corpos – 
frequentemente os seus – a pessoa como mediadora de uma mensagem. 
Eles convocam para um reconhecimento. Assim, no retrato Portrait Inté-
rieur (1995), Claudio Goulart se apresenta em duas fotografias em tama-
nho real. Na primeira, ele está de terno, com uma venda sobre os olhos. Na 
segunda, ele está nu, um braço ocultando seu rosto, uma mão segurando 
orgulhosamente seu sexo. Como se está em uma exposição sobre a AIDS, 
esse corpo se torna suspeito. No entanto, ele está saudável, forte. Quem 
reconheceria um soropositivo?

 “Uma parte dos artistas apresentados aqui são, garante Frank Wag-
ner. Ele mesmo tirou sem hesitação sua caixa de comprimidos no fim de 
alguns minutos de conversa, para concretizar uma explicação. Ele está sob 
triterapia, sendo sua soropositividade revelada no último setembro. “Mas 
eu não mudei tanto minha concepção da exposição, garante esse curador 
independente que, em paralelo a outras manifestações de arte contempo-

1  Tradução de Fercho Marquéz, artigo originalmente publicado no 
caderno Spectacles, do Jornal Le Temps, em 6 de junho de 1998, Genebra, 
Suíça.

2  N.T., do título original em alemão Das Eismeer.
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rânea, já tenha trabalhado várias vezes com o tema da AIDS. Sua primeira 
implicação nesta luta artística contra a doença, foi decidida por ele após 
o falecimento doloroso de sua mãe, há mais de dez anos. Mas esta é uma 
outra doença que o mobilizou: “ninguém morre de AIDS”3. 

O segundo andar da exposição tem por título “O jardim/ o jardim ma-
léfico”. Ali, quase não há mais representação humana, mas muitas flores. 
Dessas que se põe sobre os caixões. Flores cortadas, na duração da vida 
limitada, sobre as dezenas de fotografias de Hunter Reynolds, costuradas 
entre elas, na forma de patchwork com nomes que os ativistas contra a 
AIDS estendem nas manifestações públicas ao se lembrarem das vítimas 
da doença. Flores artificiais nas coroas das estações (Threshold) de Jim 
Hodges, na qual o visitante pode passar, como para tentar transcender à 
morte, ao tempo. Esse andar é também aquele da lembrança, da herança, 
marcada pelo colar gigante de grossas esmeraldas de Piotr Nathan.

O terceiro andar carrega o título de “Status Quo”. Para Frank Wagner, 
os trabalhos aqui presentados documentam a situação atual, ou como a 
AIDS se tornou uma estrutura de vida. Mas, para ouvi-lo, é antes de tudo 
uma defesa contra esse significado. Pois, não devemos perder a atenção, 
pois mesmo que represente um alívio formidável, a multiterapia não garan-
te ainda nenhuma cura e que se mal conhece todos seus efeitos. Porque na 
verdadeiramente não é uma vida normal ter que escandir seus dias toman-
do medicações regulares e drásticas.

O vídeo aquático, pairante e colorido de Pipilloti Rist o exprime, como 
os Rose Pillows de Chrysanne Stathacos. Essas almofadas são ao mesmo 
tempo evocadoras de conforto, de ternura, de paixão amorosa, quanto de 
artificialidade, de falsidade. Elas são preenchidas de rosas, mas elas são de 
plástico. Da mesma forma, os 40 olhares de gays que fixaram o objetivo de 
Reudi Weber interpelam diretamente o visitante. Cada um desses homos-
sexuais soropositivos parecem perguntar: “O que eu sou para você?”

Os artistas citados até aqui são todos vindos desse norte protegi-
do onde é possível se perguntar qual tipo de vida oferece a multiterapia. 
Mas, Frank Wagner sublinha que em Uganda por exemplo, no qual não se 
chega a ser oferecido nem aspirina, o coquetel retroviral permanece um 
luxo inacessível. Como esta ruptura geográfica e econômica serve de tema 
ao 12º congresso mundial sobre a AIDS, vários artistas do sul figuram na 
exposição. É o caso de Hentie van der Merwe. Esse sul-africano interrogou 
soropositivos e os doentes que se encontram duas vezes por semana nos 
locais de uma associação para compartilhar experiências e conhecimentos 
da doença. Em uma maneira que caricaturiza uma pesquisa empírica, so-
ciológica ou policial, ele dá seus testemunhos. A emoção da vivência con-
trasta com a frieza da catalogação. Mas na África, a pobreza da estatística 
equivale a esses cuidados médicos.

Les Mondes du sida, Centre d’art contemporain, rue des Vieux-Grenadiers 10, 
Genebra, ter-dom 11-18 h, até 15 de outubro.

Dialogai acolhe também alguns trabalhos nesses locais, rue de la Navigation 
11-13, de segunda-feira a sexta-feira das 15h às 19h, até 31 de agosto. A exposição 
partirá em seguida para o Centro d’arte contemporanea Ticino, em Bellinzone (de 15 
de novembro a 31 de janeiro).

3  N.T., do original: tout le monde ne meurt pas du sida.
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Parte da documentação sobre a exposição Les mondes du Sida, entre resignation et 
espoir realizada em 1998. Fonte: Setor de exposições do Centre d’Art Contemporain 
Genèvre. 
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Parte da documentação sobre a exposição Les mondes du Sida, entre resignation et 
espoir realizada em 1998. Fonte: Setor de exposições do Centre d’Art Contemporain 
Genèvre. 
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Boletim Informativo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Pau-
lo (MAC USP) nº 363. O material de divulgação das atividades dos Espaços A e B do 
MAC USP, nesta edição, noticiou a exposição As Ilusões de Claudio Goulart e Flavio 
Pons no Espaço B da instituição em 1977. Fonte: Biblioteca MAC USP.
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Boletim Informativo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Pau-
lo (MAC USP) nº 363. O material de divulgação das atividades dos Espaços A e B do 
MAC USP, nesta edição, noticiou a exposição As Ilusões de Claudio Goulart e Flavio 
Pons no Espaço B da instituição em 1977. Fonte: Biblioteca MAC USP.
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Material de divulgação de exposição As Ilusões de Claudio Goulart e Flavio Pons no 
Espaço B do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC 
USP). Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Documentação sobre o programa Kannal Zero. A página faz parte de um livro feito ar-
tesanalmente pelo artista com fotos e textos sobre seus trabalhos, sobretudo sobre 
instalações, vídeos e performances. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Documentação sobre a videoarte Tarzan of Tarzans. A página faz parte de um livro 
feito artesanalmente pelo artista com fotos e textos sobre seus trabalhos, sobretu-
do sobre instalações, vídeos e performances. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves 
Barcellos.
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Documentação sobre a videoarte Tarzan of Tarzans. A página faz parte de um livro 
feito artesanalmente pelo artista com fotos e textos sobre seus trabalhos, sobretu-
do sobre instalações, vídeos e performances. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves 
Barcellos.
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Projeto de Arte Postal Daily Art organizado por Claudio Goulart em 1981. Fonte: Cole-
ção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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Texto e envelope de convocatória do projeto de arte postal L’air d’ organizado por 
Claudio Goulart em 1980. Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.

Texto do trabalho Poste Restante organizado por Claudio Goulart e que fez parte 
de uma convocatória de arte postal mais ampla criada pelo artista britânico Michael 
Scott (Leeds, 1934 - 1988). O projeto fez parte de uma grande exposição na Liver-
pool Academy of Arts, entre junho e julho de 1979. Fonte: Coleção Fundação Vera 
Chaves Barcellos.
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Resposta da mailartista canadense Anna Banana à convocatória Poste Restante 
(verso). Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.

Resposta da mailartista canadense Anna Banana à convocatória Poste Restante 
(frente). Fonte: Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos.
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History, 1979. Fonte: Coleção Fundação 
Vera Chaves Barcellos
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