
No final da primeira Guerra Mun-
dial, com o temor de que os con-
flitos chegassem aos EUA pela
adesão do país aos Aliados, Mar-
cel Duchamp (1887-1968) deci-
diu refugiar-se no extremo sul do

continente americano. Viveu anonimamente em
Buenos Aires desde setembro de 1918 até junho
de 1919. O ambiente provinciano da Argentina na
época não lhe permitiu mostrar seus trabalhos e
muito menos realizar uma exposição de artistas
cubistas que tinha planejado, denominada Cubi-
fyng Buenos Aires.

Neste período de isolamento, mantinha con-
tato com amigos pessoais, por meio de cartas,
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e instalou seu ateliê na rua Sarmiento
esquina com a rua Paraná. Este foi o ce-
nário da realização de quatro importan-
tes trabalhos, que tiveram um papel rele-
vante dentro do panorama de sua obra,
como já foi explicado pela especialista
Sylvia Valdés. Fazendo um rápido reper-
tório, pode-se citar :

Para Olhar de Perto Durante Mais
de Meia Hora, obra que estava destinada
a ser incorporada ao Grande Vidro e que
depois adquire autonomia e se transfor-
ma no elo entre A Noiva Despida por Seus
Celibatários mesmo (Grande Vidro) e ou-
tra obra, montada após sua morte, Etant
Données.

Ainda pode-se destacar o traba-
lho, que consiste em duas pirâmides e
seus reflexos na água, executados por ele
sobre dois cartões postais, do balneário
de Mar Del Plata. Mareei retira o casario
à beira-mar, conserva somente a ima-
gem do mar. Intervém no sentido de de-
senhar duas pirâmides e seus sombrea-
mentos sobre a superfície da água, dando
a impressão óptica de terceira dimensão.
Esta intervenção, que é um ready-made
retificado, consistia na projeção de duas
pirâmides, sobre o mar, vistas median-
te um aparelho adequado, elas pareciam
como tridimensionais, flutuando sobre a
superfície do mar. Este trabalho marca o
começo de sua experiência como "ocu-
lista de precisão", profissão que assumiu
durante 15 anos, e o levou a ter uma bar-
raca na Feira de Invenções da Porte de
Versailles, em Paris.

Jogo de Xadrez, feito de madeira, o
qual, com exceção dos cavalos, talhou
com suas próprias mãos. Trata-se de
uma realização pessoal e palpável desse
jogo, ao qual o artista dedicou grande
parte de sua vida e que produz nume-
rosas relações com sua obra, na medida
em que jogar xadrez consistia em um
comportamento compulsivo. Muitas
vezes, interrompia o sono e levantava-
se para mover uma peça.

De outra ordem é o Reaaj-made
Infeliz., objeto sentimental destinado
a ser o presente de casamento de sua
irmã Suzanne, que consistia em um li-
vro de geometria, a ser pendurado na
varanda de seu apartamento em Paris,
exposto à chuva e ao vento, assim iria
se deteriorando com o passar do tem-
po. Cabia à Suzanne a pedido de Mar-
eei fazer uma pintura deste ready-made,
como registro das transformações.
Mais tarde Duchamp comentaria em
entrevista a Pierre Cabanne, que acha-
va divertido "introduzir a idéia de feliz
e infeliz nos ready mades.

Foi uma época amarga para Mar-
eei Duchamp, que não só enfrenta o
desconhecimento de todos, mas em
sua solidão recebe dois grandes golpes,
que foram as mortes de Raymond Du-
champ-Villon, seu irmão, em julho de
1918, e de seu grande amigo Guillaume
Apollinaire, em novembro do mesmo
ano, ao terminarem as hostilidades da
Guerra Mundial.

Deve-se observar que o final da
Primeira Guerra não teve como conse-
qüência o imediato retorno de Mareei
Duchamp ao seu círculo de amigos, seja
de New York ou de Paris. Na verdade,
sentia-se bastante cômodo neste perí-
odo de anonimato, pois tinha tempo,
distanciamento, para ser "inventor de
invenções", comportamento que ha-
via decidido desde 1912, sob impacto
da peça teatral de Raymond Roussel,
Impressions d'A/rique. Uma seqüência de
fatos políticos na Argentina e particular-
mente em Buenos Aires, que culminaram
na chamada Semana Trágica, uma rebe-
lião de operários, reprimida violentamen-
te, causando mortes, foram as causas de
sua decisão de voltar à Europa.

Quando parte de Buenos Aires,
em 22 de junho de 1919, o transatlân-
tico em que ele viaja, faz escalas em
Montevideo entre os dias 23 a 25 e che-
ga ao Rio de Janeiro no dia 28. Estas



cidades foram marcantes, de maneira
particular, em seu itinerário de vida. O
destino final da travessia é o porto de
Southampton, na Inglaterra e de lá Du-
champ se dirige a Paris.

A passagem por Montevideo sem
dúvida recordou-lhe Os Cantos de Maldo-
ror, livro de poemas, do conde de Lau-
tréamont, pseudônimo de Isidore Du-
casse, (1846-1870), poeta francês cuja
obra foi bandeira do surrealismo, con-
siderado um de seus precursores. Lau-
tréamont nasceu e passou grande parte
de sua vida em Montevideo. Autor da
importante frase: "belo como o encon-
tro fortuito de um guarda - chuva e uma
máquina de costura sobre uma mesa de
dissecação", evoca situações de encon-
tros eróticos de máquinas e objetos que
se refletem na composição do Grande
Vidro (1912-1924). Deve-se ressaltar
ainda que Mareei Duchamp havia feito
a capa de um dos livros de poesias de
Jules Laforgue (1860-1887), poeta fran-
cês simbolista, nascido em Montevideo,
autor de Complaintes e de Notre-Dame La
Lune. Esta capa serviu-lhe também de
esboço para Nu Descendo a Escada, de
1912, sua última pintura cubista.

Ao passar pelo Rio de Janeiro, a
visão da Baía de Guanabara e sua na-
tureza luxuriante, cenário de mitos pri-
mitivos, não pode ter passado desper-
cebida a uma mentalidade tão aguda e
em comparação com o porto europei-
zado de Buenos Aires. A imagem da
baía carioca, transbordante de força da
natureza, deve ter estimulado sua visão
de optometrista. Dez anos depois, em
meio à outra grande guerra mundial,
ele conhece Maria Martins, escultora
brasileira que reedita em suas obras a
luxúria da grande floresta mágica, que
ele havia apenas entrevisto em sua pas-
sagem pelo Rio. Sua obra Etant données
é realizada sob as evocações múltiplas,
do cenário do Rio de Janeiro, a obra
erótica de Maria Martins e seu senti-

mento pela artista brasileira, por quem
se apaixonou.

Em Southampton, ponto de che-
gada da Europa, ele foi recebido por
seus amigos franceses, convocados por
cartas despachadas no Rio, que o acom-
panharam a Paris, aonde finalmente
chega no dia 21 de julho de 1919. Logo
depois com Francis Picabia participa no
desenho da capa da revista Littérature,
fundada por Breton. Duchamp colabo-
ra fazendo um jogo de palavras com o
título, desmembrando-o em três partes:
Lits (leitos) et (e) Rattures (arranhões).

Este painel propõe não somente se-
guir o roteiro destes anos, mas também ex-
pandir o itinerário das idéias duchampianas
nos países do Cone Sul pelos quais passou.
Com este gesto se pretende abrir um foco
e um fórum permanente de reflexões das
idéias de Duchamp em nossa região.

A análise rápida da continuada
influência de Duchamp, não só dos
quatro trabalhos portenhos e sua in-
tersecção dentro do contexto geral de
uma trajetória excepcional, põe em re-
levo esta estadia sul-americana, isto é.





a questão do território subjetivo. Por
outro lado, a persistente influência de
suas idéias, que atravessam décadas,
ingressando com vitalidade no sécu-
lo XXI, revela sua forte presença em
nossos territórios, no imaginário de ar-
tistas argentinos, uruguaios e brasilei-
ros. No Brasil, foi uma amostra disso
o evento Por que Duchamp? Leituras
Duchampianas por artistas e críticos
brasileiros, em 1999. Reuniu mais de
setenta obras de uma dezena de artis-
tas e textos de dez críticos.

Estas duas faces, a primeira, a
marca do território na obra duchampia-
na, e a outra, os traços de sua presen-
ça no imaginário coletivo dos artistas

da região, justificam a necessidade de
consagrar um espaço permanente de
reflexão internacional acerca da obra de
um artista, que, segundo Sylvia Valdés,
"operou uma subversão positiva e defi-
nitiva no campo da cultura, que sempre
será uma referência absoluta, enquanto
se continuem exercitando as cerimônias
da arte e os ritos da comunicação com
as formas".
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