
ão é a primeira vez que o Brasil recebe uma exposi
ção de Mira Schendel ou de León Ferrari. A novidade 
é que, pela primeira vez, os dois dividem o espa
ço de uma mesma mostra, não só no Brasil mas 

no mundo. El Alfabeto Enfurecido, organizada por Luis Pérez-
Oramas, curador de Arte Latino-Americana do Museu de Arte 
Moderna (MoMA), partiu de Nova Iorque, passou por Madri -
onde ficou no não menos importante Reina Sofia - e, no início 
de abril, chegou à Fundação Iberê Camargo, trazendo a rara 
oportunidade de ver dois dos mais importantes nomes da arte 
contemporânea latino-americana. 

A exposição que Porto Alegre abriga até julho apresenta 
uma retrospectiva completa da carreira dos dois artistas. São 
obras que vão desde o início de suas trajetórias, nos anos 50, 
até a década de 80, no caso de Schendel, e 2007, em se tra
tando de Ferrari. São 180 obras, entre desenhos, esculturas, 
cerâmicas, instalações e peças gráficas espalhadas pelo átrio 
e mais dois andares da Fundação Iberê Camargo (F1C). Embora 
contemporâneos, Mira Schendel (Zurique, Suíça, 1919; São Pau
lo, Brasil, 1988) e León Ferrari (Buenos Aires, Argentina, 1920) 
nem mesmo se conheceram. "São dois artistas que trabalha
ram em países diferentes, durante a mesma época, sem se 
conhecerem, abordaram problemas similares e ofereceram so
luções variadas e diferentes. A exposição compara essas duas 
obras", diz Oramas. 

Segundo ele, a arte, como todos os dispositivos simbólicos, 
produz sentido através da diferença e do intervalo. Por isso é 
tão importante lembrar que os dois artistas nunca estiveram 

juntos, embora devessem acompanhar a distância as trajetórias 
de um e de outro. Suas produções aproximam-se por ambos 
utilizarem símbolos gráficos que ultrapassam a esfera da pala
vra escrita como meio de expressão. "Ferrari e Schendel privile
giaram uma forma de presença da linguagem física, não ideal, 
e uma equivalência dela com o calor da voz, mais do que com 
a frieza da palavra", explica o curador. Nas telas e instalações 
mostradas na FIC, a linguagem aparece em suas mais diversas 
formas: letras, frases e palavras que fazem sentido, ou não, e 
que às vezes indagam, em outras declaram. Ou, então, uma lin
guagem que não se lê, apenas se contempla porque é feita de 
emaranhados pictóricos e forma um texto perfeito que flui do 
início ao fim da tela - que dispensa a decodificação da leitura. 

É desta relação com a linguagem que surge o título da mos
tra. "El Alfabeto Enfurecido é uma citação do poeta surrealista 
peruano Cesar Moro e enfatiza esse furor da linguagem, que é 
a base do que eu chamo de um conceitualismo da enunciação 
presente em ambos os artistas", esclarece o curador. Ele gosta 
de lembrar que tanto Ferrari quanto Schendel tinham uma re
lação próxima com poetas: Rafael Alberti e Haroldo de Campos, 
respectivamente. 

Ferrari formou-se em Engenharia na Faculdade de Ciências 
Exatas, Físicas e Naturais da Universidade de Buenos Aires. Nun
ca realizou estudos formais em artes. Seu primeiro contato com 
o ofício aconteceu na Itália, em Roma, quando passou a fazer 
cerâmica nos anos 50. Suas primeiras peças tinham formas ova
ladas e longas, que por vezes chegavam a ter dois metros de 
altura. Com as peças, foi convidado a participar da X Trienal de 



entre si, feitas em matéria densa, com resquícios mínimos das 
naturezas-mortas do início da carreira, segundo a crítica Célia 
Euvaldo, autora da cronologia da artista quando foi apresentada 
a última grande retrospectiva de sua obra na galeria de arte do 
Sesi, em São Paulo (1996). 

Mas foi nos anos 60, tanto na Argentina, onde estava Ferrari, 
quanto no Brasil, onde trabalhava Mira, que os artistas foram 
colocados à prova. As ditaduras dos dois países provocaram 
os sentidos de ambos. "Cada artista reagiu à sua maneira às 
circunstâncias sociais e políticas que os rodeavam. Ferrari foi 
e é um artista com vocação de denúncia, explicitamente polí
tica. Schendel, por outro lado, assumiu em sua obra uma for
ma mais metafísica da política", explica Oramas. Nos trabalhos 
dessa época, transparecem questões sobre a condição huma-



na: em Ferrari, sobre o presente; em Mira, o tema é o destino. 
Nesse mesmo período, a artista realizou os seus primeiros tra
balhos com papel de arroz: mais de mil desenhos, hoje co
nhecidos como sua série de monotipias - técnica que consiste 
em estender o papel sobre uma superfície coberta com tinta 
ou pigmento e marcá-lo pelo verso com algum instrumento -, 
e suas primeiras instalações com cordões de papéis de arroz 
amassados e enozados, como em Droguinhas (1966), ou es
tendidos sobre um varal de arame, como em Trenzinho (1965). 
"Trenzinho é, para mim, uma das esculturas - por assim cha
mar esta obra inclassificável - mais originais e brilhantes de 
seu tempo", afirma o curador da mostra. 

A produção de Mira do final dos anos 60 até 1988, ano 
da sua morte, passou por diversas fases. A artista incorpora 

a seus quadros letras manuscritas e impressas e formas em 
folhas de ouro. Cria Objetos Gráficos, trabalhos em papel de 
arroz que eram agrupados e prensados entre placas de acrílico. 
Com essa série, é finalmente convidada, em 1968, a participar 
da Bienal de Veneza com que tanto sonhava. Com o acrílico, 
também experimenta séries de transparências - sempre com 
letras e signos gráficos que brincam com a luz e sombras pro
duzidas na parede. Esses objetos deveriam ser suspensos para 
que o público pudesse ver ambos os lados. Também realiza 
uma série de cadernos que se desdobram em vários tipos: com 
números, letras, transparentes, em papel. As pinturas tardias de 
Mira remetem a um prolongamento de suas séries anteriores. 

Em Ferrari, a produção mais intensa de desenhos foi en
tre 1963 e 1965, de acordo com Oramas: "Cuadro Escrito e os 
desenhos de Ferrari estão entre os melhores trabalhos cria
dos durante os anos 60", completa. Ao longo dessa década, 
as obras de Ferrari foram ganhando um caráter mais político, 
traduzindo inquietudes do artista diante da situação em que 
seu país se encontrava. Logo estabeleceu contato com o lnsi-
tuto Di Telia, instituição da vanguarda argentina. Os trabalhos 
da época são notadamente críticos à sociedade, à religião e, 
principalmente, ao regime político argentino. Em 1968, liderou 
Tucumán Arde, trabalho coletivo realizado com sociólogos, 
artistas e jornalistas para denunciar a distância entre a reali
dade e a política na província argentina de Tucumán. Em 1976, 
exilou-se no Brasil, em São Paulo, onde morou até 1991. Hoje, 
vive em Buenos Aires. 

Enquanto Mira experimentava a linguagem de signos e 
letras gráficas, no início dos anos 80 Ferrari retomava suas 
esculturas em arame e os desenhos abstratos. Passou a fazer 
cópias heliográficas de desenhos produzidos com gabaritos e 
letraset, acumulando imagens banais e cotidianas que criam 
uma espécie de arquitetura do impossível. São plantas baixas 
caóticas, que repetem à exaustão camas, bidês, carros, ho
mens, mulheres, portas e ruas. Nos anos 90, escreveu textos 
da bíblia e de Jorge Luis Borges em braile sobre reproduções 
de fotografias de Man Ray e pinturas de Giotto, entre outros. 
Ao convidar o público para tocar em tais obras, ele brinca 
com a participação dos espectadores. Seus trabalhos mais 
atuais são fotografias, esculturas, instalações e colagens que 
lidam com questões políticas e religiosas, sempre utilizando a 
linguagem e a palavra como meio de expressão e denúncia. 
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