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“O livro é uma espécie de preenchimento de uma lacuna. Preenchimento, este, entre tantos 
outros que existem ainda para tantas outras lacunas" - disse Paulo Bruscky, artista 
penambucano que comemora o lançamento do livro Paulo Bruscky: Arte, Arquivo e Utopia, da 
pesquisadora do Museu de Arte Contemporânea da USP, Cristina Freire.  
 
A obra foi lançada no final do mês de março com o financiamento do Governo de Pernambuco, 
por meio da Funcultura, e a parceria com a Companhia Editora de Pernambuco, Prefeitura do 
Recife, o MAMAM e a Sociedade de Amigos do MAMAM. 
 
Depois de uma incansável pesquisa, que data desde 1990, Cristina Freire consolida no livro um 
apanhado de toda a trajetória de produção de Paulo Bruscky.  
 
Considerado como um dos pioneiros brasileiros na aplicação artística da tecnologia em 
produções artísticas, o artista é reconhecido como um multimídia e inventor que lida com 
diversas conceituações ao apropriar-se de diferentes matérias-primas, como carimbos, arte 
postal, livros de artistas, vídeos, áudio-arte, além da realização de performances e instalações.  
 

 
 
Segundo Cristiana Tejo, diretora do MAMAM, o livro significa muito mais uma surpresa para o 
público que para o próprio Bruscky tendo em vista toda uma metodologia de registrar tudo o 
que faz durante toda a sua trajetória de vida artística. "O público é que não tem conhecimento 
da tamanha riqueza que é o trabalho e a trajetória artística de Paulo Bruscky.  
 
O próprio artista foi o único guardião das suas obras, foi quem fez o trabalho de 
documentação. Então esse grande acervo artístico não é uma surpresa para ele, mas sim para 
o público que vai chegar a se perguntar: como não soube de Paulo Bruscky com tantos 
trabalhos e com uma longa trajetória já traçada no campo da arte?", acrescentou. 
 
Cristina Freire dedica-se à pesquisa percorrendo o caminho da relação entre a arte conceitual e 
a arte contemporânea, encontrando em Bruscky uma valorosa referência. "É fundamental 
rever posturas e idéias naturalizadas do que seja uma obra de arte.  
 
Meu trabalho trata disso e Paulo Bruscky, com sua produção coerente e consistente vem 
operando numa região de fronteira entre arte, vida e investigação. O resultado é o seu 
arquivo, único no País", ressalta. O artista possui um dos mais importantes arquivos de arte 
conceitual e multimídia, incluindo trabalhos do Fluxus, Grupo Gutai, John Cage, entre muitos 



outros artistas significativos dentro da história da arte contemporânea em nível nacional e 
internacional. 
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