


Por Tatiana Diniz 

0 curador britânico Guy Brett é um nome de peso na crítica internacional de arte. Um dos responsáveis pela 

projeção da produção contemporânea brasileira na Europa, introduziu por lá trabalhos como os de Hélio 

Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape. Foi também um dos organizadores da exposição de Cildo Meireles, em 

2008, na Tate Modern, Londres. Brett coleciona memórias de suas visitas ao Brasil, a mais antiga de meados 

da década de 1960, quando, aos 22 anos, veio ao país pela primeira vez entusiasmado com a audaciosa ar

quitetura de Brasília. Ao chegar, deparou-se com uma produção artística original e enérgica, que explorava e 

diluía as fronteiras entre arte e vida. Conta que seu olhar sobre a arte brasileira sempre foi o de um outsider, 

pois sua percepção se estruturou a partir de estadas curtas no Rio de Janeiro e em São Paulo; e que conhece 

o Brasil mais por meio de trabalhos artísticos do que viajando por aqui. Ao falar de nossa arte, prefere não se 

estender sobre Hélio Oiticica, alegando já ter escrito "várias vezes" sobre ele - a exemplo dos livros Oiticica 

in London (coautoria de Luciano Figueiredo, Tate Publishing, 2007) e Brasil Experimental (Contracapa, 2005). 

Nesta entrevista, contudo, Brett explica como o espírito de uma "poética da vida"despertado pelo artista abriu 

possibilidades de manifestações infinitas. 

O senhor pode nos dar uma visão geral da sua carreira? 

Escrevo sobre arte e organizo exposições desde os anos 1960. Não obtive qualificações acadêmicas além do 

ensino médio, e não fui educado formalmente em história da arte. Comecei a escrever a partir do jornalismo, 

mas a arte me cercou desde a infância. Meu pai era arquiteto, urbanista, pintor e poeta ocasional. Minha avó 

materna era pintora profissional de retratos. Para minha mãe a pintura se tornou uma paixão como resultado 

de um processo terapêutico junguiano durante um período de crise pessoal. Meus verdadeiros professores 

foram artistas, aprendi vendo seus trabalhos e conversando com eles sobre. Trabalhei por dez anos como 

crítico de arte para o Times, em Londres, durante os anos 1960 e 1970, muitas vezes surpreendendo uma 

instituição meio conservadora com reportagens sobre avant-garde. 

Sempre amei experimentalismo em arte, novos materiais, novos conceitos, novos entendimentos sobre a vida. 

Mais tarde, entrei para uma revista semana! de esquerda, também em Londres, chamada City Limits, na qual 

editava a seção de artes até que a falta de financiamento obrigou-a a parar. Desde então tenho trabalhado 

basicamente como freelancer. E reuni alguns dos meus textos em livros. A maior parte do que escrevi nos 

últimos anos foi para catálogos e faço isso em paralelo com meu trabalho frequente como curador. Gosto 

de me envolver no design dos catálogos e dos livros que escrevo. Sou fascinado pela relação entre palavras 

e imagens, e dou a ambas igual importância. 



A arte brasileira está muito presente em seu per

curso profissional, assim como seus pensamentos 

dispararam várias reflexões sobre ela. Como essa 

ligação começou? 

Fui apresentado ao Brasil pelo [artista plástico] Sergio 

Camargo, que conheci em seu estúdio em Paris em 

1964, quando eu tinha 22 anos. Eu sabia muito pouco 

sobre o Brasil, embora estivesse muito empolgado 

com sua arquitetura moderna, que me parecia mais 

audaciosa do que qualquer coisa na Inglaterra. Então 

ouvi atento quando ele falou que Oiticica, Lygia Clark, 

Mira Schendel, Lygia Pape e outros artistas do Rio e de 

São Paulo estavam fazendo trabalhos interessantes. No 

ano seguinte, cobri a Bienal de Artes de São Paulo para 

o Times e conheci os artistas sobre os quais Camargo 

arte no Brasil era bem pequeno, quase não havia galerias, 

e as que existiam não pretendiam durar para sempre 

- eram galerias de vida curta. Tudo isso era muito inte

ressante porque havia uma atividade artística tremenda, 

mas pouca infraestrutura. Todo mundo conhecia todo 

mundo e ocorria essa rivalidade entre o Rio e São Paulo. 

Era também um período de muito otimismo, o Brasil 

estava crescendo com muita energia, e com muita 

desigualdade social. Quando vim para o Brasil, o que 

queria ver era a modernidade de uma arquitetura que 

me parecia incrível. Mas ao chegar logo percebi quão 

complexo o país era. E acho que conheci muito do 

Brasil por meio de trabalhos de arte. Desenvolvi uma 

amizade muito grande com Lygia Clark e Oiticica, que 

conheci em 1965. Os dois eram mais velhos que eu, 

que era muito jovem na época. 

falara. O trabalho deles me impressionou profundamente. 

Na verdade, passei mais de 40 anos pensando sobre. Eu 

não via aquilo como um eco nem como uma versão 

provinciana do que estava acontecendo na Europa, mas 

como um lampejo autônomo de energia e inteligência 

crítica (feito a partir de uma conexão transformativa e 

não imitativa com a arte europeia). Pareceu-me que 

Oiticica e Clark aliavam o sensorial ao cerebral, o corpo à 

mente, num trabalho de responder a uma necessidade 

profunda na cultura contemporânea. 

O que mudou no universo das artes brasileiras 

desde que o senhor c o m e ç o u a vir ao país na 

década de 1960? 

Na verdade, só conheço São Paulo e o Rio. Também fui a 

Brasília, quando a cidade estava sendo construída, o que 

foi muito empolgante para mim. Mas pouco viajei para 

o interior ou para outras cidades brasileiras. Mantive 

conexões bem próximas com brasileiros, com artis

tas, mas nunca pude ficar no país durante muito 

tempo. A última vez que estive em São Paulo foi 

há cerca de três anos, para uma conferência. 

E fui ao Rio há dois anos trabalhar para a 

exposição de Cildo [Meireles]. Nos 

anos 1960, o mundo da 

Há uma interseção entre arte e vida? O senhor 

consegue distinguir as fronteiras? 

Esse é um assunto cheio de dilemas. Não há nada 

neste mundo que não seja parte da vida para nós que 

a vivemos. Toda arte é participativa. Quando olhamos 

uma pintura, trazemos para ela nossa carga subjetiva. 

Arte é vida mediada pelo artista, e é impossível escapar 

de alguma forma da mediação. Porém tem havido pe

riodicamente, e especialmente nos tempos recentes, 

um desejo forte de"quebrar a barreira entre a arte e a 

vida". Lygia Clark disse isso muito cedo em sua carreira. 

E disse também: "Acredito firmemente na busca de 

uma fusão entre arte e vida" (1956). Tanto ela quanto 

Oiticica se inspiraram em Mondrian no começo de 

suas carreiras e entenderam suas pinturas não tanto 

nos termos formais, mas como uma busca pela fusão 

entre arte e vida. Numa anotação antiga, Oiticica o 

colocou desta forma: "A solução não seria arte mural 

nem aplicada, mas algo expressivo, algo como a 'beleza 

da vida'"; algo que ele não conseguia definir porque 

ainda não existia. 

Um desejo assim só pode nascer da percepção, ou do 

sonho, de que há algum destino mais eficaz para o tra

balho do artista do que o oferecido pelas instituições de 



arte hoje - o 

museu, o mercado de 

arte, a mídia sobre arte. O "não toque" 

do museu, a especulação do mercado e a 

reprodução das imagens, entre outros fatores, 

dispararam contraestratégias, sendo uma das 

mais notáveis o conceito Vivo Dito, do argentino 

Alberto Greco. Numa empreitada quase quixotesca, 

ele desenhava bem rápido com giz um círculo ao redor 

de um transeunte na rua e assinava esse círculo. Era um 

procedimento arriscado, absurdo e até engraçado. 0 

mesmo Greco disse: "O artista não mostrará mais com 

o quadro, mas com o dedo". 

E aqui o dilema começa. Como em nossa cultura até 

mesmo gestos anti-institucionais terminam como 

objetos em museus (poderiam ser fotografias de ações 

efêmeras, por exemplo), quando removidos de seu 

contexto tendem a parecer isolados, "fora de ação", ainda 

que funcionem de modo compreensível à condição 

dos museus (e às vezes até mesmo comentem essa 

condição com ironia). Pode ser que o espectador veja 

apenas através de um relato da vitalidade rebelde original. 

Se arte e vida se fundissem na"beleza da vida", nós nem 

saberíamos que são categorias contraditórias, então 

esse questionamento não seria feito. Mas, da maneira 

que é, invocar"vida real"é apontar para aquilo que não 

é predefinido, pois como disse Paul Klee: "Curiosidades 

se tornam realidades, realidades artísticas que ajudam 

a elevar a vida de sua mediocridade". 

Quais foram as características predominantes na arte 

produzida durante as décadas de 1960 e 1970? Que 

diferenças ou semelhanças há na produção de hoje? 

Escrevi quase inteiramente sobre artistas individuais, 

entre eles Cildo Meireles, Tunga, Antonio Manuel, Wal-

tercio Caldas, Regina Vater, Anna Bella Geiger, Roberto 

Evangelista, Jac Leirner, Ricardo Basbaum, Mauricio Dias, 

que trabalha com Walter Riedweg, Brígida Baltar. Produzi 

muito pouco no sentido de uma visão geral sobre um 

assunto tão vasto e variado como a produção artística 

brasileira. Há artistas que respeito e admiro muito, mas 

ainda não fui capaz de escrever sobre, como Antonio 

Dias e José Resende. 

Inevitavelmente, esses textos seguem as percepções 

de um outsider, um integrante do público interna

cional de arte que não viveu nem vive o Brasil do dia 

a dia. Apesar disso, porém, entendi intimamente o 

fenômeno que caracterizava uma grande produção 

de trabalhos: constantes ecos e diálogos entre artistas, 

numa reprodução de sensibilidade. Um exemplo seria 

a correspondência estranha e rarefeita entre o trabalho 

de Oiticica intitulado Nas Quebradas (1979, reconstruído 



em 2002) e o de Waltercio Caldas chamado Sono (2001). 

E vejo que isso continua a acontecer com os artistas das 

gerações mais novas: penso no traço da elasticidade e 

do corpo-realidade de Lygia Clark no trabalho de Carla 

Guagliardi intitulado O Lugar do Ar (2004), por exemplo. 

É maravilhoso descobrir essas ressonâncias de diálogo. 

Talvez haja aqui um paralelo com a música brasileira: 

referências se cruzam de modo sutil e intricado, num 

clima geral de inovação e invenção que produz um 

caráter inconfundível de totalidade. 

Artistas como Oiticica e Clark exploraram ampla

mente as fronteiras entre arte e vida. Também ques

tionaram a natureza dos espaços "propícios" para 

exposições, sugerindo a influência do e no mundo 

"lá fora". Embora esses aspectos sigam inspirando 

a produção contemporânea hoje, uma distância 

entre arte e público também segue existindo. O 

que afasta a arte do público? 

Lygia disse uma vez que o trabalho dela devia ser mos

trado em grandes quantidades às pessoas nas ruas. E 

Oiticica falou de sua "imensa relação" com as ruas do 

Rio: "Praticamente vivi minha vida na rua, tenho uma 

facilidade imensa em fazer amizade com pessoas que 

não conheço". Frases sincréticas misturando arte e vida 

e conceitos em formação desabrochavam com muita 

facilidade do cérebro de Oiticica: "Delirium ambulato-

rium", "situações para ser vividas", "o dia a dia experimen-

talizado" Esses aspectos continuam sendo uma fonte de 

inspiração muito forte. A noção de espaços "propícios" 

para exposições foi claramente subvertida por Lygia 

Pape quando ela pediu ao [artista visual] Maurício Cirne 

que fotografasse as páginas abstratas e geométricas 

do seu famoso Livro da Criação, em cenas cotidianas 

no Rio. Por exemplo, A Descoberta do Fogo num boteco 

entre duas garrafas da [cachaça] Fogo Paulista. Esse é o 

espírito de uma "poética da vida", e as possibilidades de 

manifestá-la são infinitas. Incidentalmente, tendo feito 

esse comentário sobre mostrar seu trabalho nas ruas, 

Lygia Clark mais tarde gravitou em uma concepção de 

público aparentemente oposta, privada, numa rela

ção um a um com o outro em seu extraordinário 

processo de terapia, mediado por seus objetos 

relacionais. Assim ela escapou de qual

quer prescrição dogmática ou noção 

pré-formulada de fusão entre 

arte e vida. 



Carnaval e futebol são representações muito as

sociadas à identidade do Brasil no exterior. A arte 

contemporânea brasileira soma outras represen

tações? Que imagens do Brasil o senhor nutre? 

Como eu disse, minha imagem inicial do Brasil foi a de 

modernidade. Mas, de fato, recordo que, em uma das 

minhas primeiras visitas ao país, fiquei muito impres

sionado com a qualidade das fotografias de futebol 

publicadas nos jornais. Os fotógrafos de esporte tinham 

a habilidade de capturar belos momentos de balé, com 

corpos voando ou caindo e a bola em algum lugar 

no meio daquilo tudo... Quando questões em torno 

chamava de raiz-brasil, ao mesmo tempo que rejeitava 

qualquer interpretação folclórica. Ele chamava o Brasil 

de uma cultura em formação, "a possibilidade aberta 

de uma cultura". 

Contudo, nutro, sim, uma imagem das minhas pri

meiras visitas às praias do Rio. Fiquei maravilhado 

por me tornar parte daquele aglomerado gigante de 

humanidade sem roupa! Gente linda (homens e mu

lheres), velhinhos enrugados, dos corpos esculpidos 

aos mais fora de forma, gente pobre se misturava à 

gente rica nos espaços públicos curvilíneos que eram 

Copacabana e Ipanema. 

da identidade cultural começaram a ser amplamente 

debatidas nas décadas de 1970 e 1980, em resistência 

à dominação cultural norte-americana, muitas pessoas 

foram levadas a ver o Brasil com cara de samba, futebol, 

Carmen Miranda, cariocas na praia. 

O trabalho de Oiticica tocou nisso. Quando fez Tropicália, 

em 1967, ele incluiu materiais do cotidiano brasileiro 

(areia, papagaios, vegetação tropical, o quintal popular) 

em resistência à pop art dos Estados Unidos. Mas ele 

viu essas imagens típicas ser usadas fora daquele con

texto como símbolos de fácil consumo, ignorando-se 

o que ele considerava a parte mais importante do seu 

trabalho: penetrar no labirinto para seguir os sons que 

vinham do centro dele (uma cadeira e uma TV ligada). 

Em uma crítica explícita ao consumo de imagens, 

em seu próximo grande projeto Éden (1969), ele 

esvaziou cada uma das cabines penetráveis, dei

xando apenas elementos sensoriais muito diretos 

(andar descalço numa área coberta por água, 

por exemplo), oferecendo lacunas a ser 

preenchidas pela imaginação. Oiticica 

penou um pouco tentando 

manifestar o que 

O que o senhor tem a dizer sobre a destruição 

recente de parte do acervo de Hélio Oiticica? 

Fiquei realmente chocado ao saber dessa notícia trágica 

e ainda acho difícil de acreditar. As peças de Oiticica se 

tornaram parte do nosso mundo e não parece possível 

que pudessem deixar de existir. Lamento por ter estado 

longe demais e não ter tido como acompanhar de 

perto esse desastre. Mas aconteça o que acontecer 

o pensamento de Oiticica está vivo como nunca e 

continuará a influenciar pessoas. 

Em que projetos o senhor está envolvido atualmente? 

Trabalhei recentemente com o Museu Reina Sofia, 

em Madri, numa exposição do visionário artista do 

século 20 Georges Vantongerloo, encerrada no dia 22 

de fevereiro. Focamos a produção de trabalhos menos 

conhecidos dele. Antes, colaborei com o [diretor da 

Tate Modern] Vicente Todolí numa grande exposição 

de Cildo Meireles em Londres, que despertou muito 

interesse geral. Também estou trabalhando em um 

livro sobre uma artista britânica incrível, a performática 

Rose English. 

Text Box
Fonte: Continuum Itaú Cultural, São Paulo, n. 25, p. 30-35, 2010.




