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Água da palavra
quando mais dentro aflora

Ministério da Cidadania e Adelina Instituto Cultural apresentam



concordaram, então, com uma versão de “Grande 
sertão: veredas” após seis anos de trabalho e nego-
ciações editoriais. Em sua tradução, Clason construiu 
um glossário com 57 palavras que eram impossíveis 
de traduzir para o alemão, dentre elas: sertão, vereda, 
quintal, sêo. A relação entre o conto “A terceira mar-
gem do rio” (publicado no livro “Primeiras estórias”, em 
1962), de Guimarães Rosa, e a composição musical de 
mesmo título, de Milton Nascimento e Caetano Veloso 
(lançada no álbum “Circuladô”5, em 1991), interessava 
profundamente para o contexto desta mostra, quan-
do a levamos para Berlim. Os compositores tentaram 
recriar o conto a partir da sonoridade das palavras e do 
ritmo da narrativa de Guimarães, e também levaram 
em consideração algumas perguntas que seguem sem 
resposta e acontecimentos sem antecedentes na trama, 
como a decisão repentina de um pai em largar sua vida 
e viver em uma canoa, o que é a terceira margem do rio 
e o que é esse rio, metaforicamente. 

O conto, narrado pelo filho, é uma história acerca 
do que não se enquadra, do que não somos habitua-
dos a viver, em uma linguagem de maravilhamento e 
de transcendência sobre acontecimentos fantásticos. 
Milton e Caetano versaram sobre a angústia do filho, o 
silêncio do pai, a figura misteriosa de um rio e as densi-
dades constitutivas do texto-teia de Guimarães: “Proa 
da palavra, duro silêncio, nosso pai,/Margem da palavra 
entre as escuras duas/Margens da palavra, clareira, luz 
madura/Rosa da palavra, puro silêncio, nosso pai/Meio 
a meio o rio ri por entre as árvores da vida/O rio riu, ri 
por sob a risca da canoa/O rio viu, vi e ninguém jamais 
ouviu/O rio, ouviu, ouvi a voz das águas/Asa da pala-
vra, asa parada agora”6. E, assim, evocaram também a 
narrativa misteriosa do conto no qual elementos como 
água, tronco, natureza, fluidez e silêncio ganham so-
noridade, nos convidando a navegar por um rio denso, 
escuro, perigoso.

O título da mostra, explícita referência a versos da 
música, “Água da palavra/Quando mais dentro aflo-
ra”, tenta evidenciar a palavra e, junto com ela, a sua 
pronúncia e a sua força de narrar e ficcionalizar a vida 
como fonte inesgotável de sentidos: sempre a serem 
refeitos, manufaturados, em plena abundância de algo 

5 Disco de Caetano Veloso, no qual o cantor e compositor 
faz homenagens a grandes nomes da literatura brasileira.

6 Verso de “A terceira margem do rio”, composição de 
Caetano Veloso e Milton Nascimento, 1991.

a dizer, pensar e inventar sobre o mundo, como instân-
cia de sobrevivência, como componente relacional da 
esfera pública. Podemos admitir a palavra como um rio 
imenso, de águas profundas a se mergulhar, cujo per-
curso infindável tem margens não cartografáveis, onde 
os avanços de poder não penetram, pois a jurisdição 
é a do desejo, sempre mutante, sempre insistente, 
sempre incontestável. 

Contraplano ou “são muitas as chaves quando 
somos mais de um”7 A palavra, como grito, como 
sussurro, como ação de resistência, como fatura 
poética: é nessas fissuras e explosões que residem 
algumas das hipóteses deste projeto de exposição. 
Dez artistas conectam-se por processos de tradução 
de obras literárias contemporâneas brasileiras, por 
processos de criação que se valem da língua, da 
literatura, por performatividades do dizer, por gestos 
de escritura e escultura da palavra. Jogam tentáculos 
com a intenção de ampliar, trans-criar, atualizar, 
recontar e construir narrativas. E, nesse sentido, o dizer 
por escrito e a imagem-fábula que daí se ampliam 
são uma ferramenta potente para construirmos lugar 
de voo, de experimentação. A palavra – instância 
conjugada da língua – é matéria e ignição para os 
trabalhos de Anna Guilhermina, Deco Adjiman, Elida 
Tessler, Fabio Morais, Isabella Beneduci Assad, Jorge 
Menna Barreto, Karina Machado, Lívia Aquino, Marta 
Matushita e Ricardo Barcellos.

E, assim, pensamos o criar como luta contra a afasia, 
como resistência, ainda que esses atos sejam uma 
interferência mínima e de alastramento contido; um 
mero caminhar na contramão, que seja; um pequeno 
gesto de fratura da ordem fatídica desse real que nos 
interpela à queima roupa. A arte pode ser apenas um 
esboço de interrupção, que, ao adicionar uma imagem, 
uma percepção do real, um sentido outro de estar no 
mundo, introduz, ainda assim, uma pausa que pode 
confundir os poderes vigentes e uma chance de tornar 
pronunciável outras forças de engajamento, de discus-
são, de combate. 

Ainda que a descrença e as intensas ondas de 
opressão nos violentem, alguma resistência nos mobi-
liza a um exercício de invenção e de produção poética. 
Contra a permanência das estruturas, contra a mera 

7 Anotações da artista Mayra Martins Redin, 2018.

Contexto: avalanche e abismo A primeira montagem 
de Água da palavra/Quando mais dentro aflora ocorreu 
em abril de 2018, no HilbertRaum, em Berlim, a convite 
do artista grego David Benforado, um dos gestores 
deste espaço independente. Naquele momento, no 
Brasil, fermentavam inúmeros motivos para termos 
chegado a um cenário alardeado como “crise políti-
ca” – um golpe, uma presidenta destituída, reformas 
econômicas que não se completavam, a prisão de Luiz 
Inácio Lula da Silva, intervenção militar como propa-
ganda eleitoral para 2018, enquanto as investigações 
da Operação Lava Jato disseminavam pânico numa 
população de políticos e empresários que se conside-
ravam invulneráveis. Estávamos cientes de que esses 
e outros fatores encontravam-se de mãos dadas com 
a lógica de impunidade e com a politicagem que há 
tempos operam no país, e com a repressão, descara-
damente em vigência, silenciando vozes que ousavam 
opor-se aos ditames corruptos e violentos desse tal 
poder (#mariellepresente). Passados 6 meses, o Institu-
to Adelina nos convidou a remontar a mostra em São 
Paulo, no exato momento em que nos encontrávamos 
às vésperas da sucessão presidencial. E o país estava 
em polvorosa, numa avalanche de memes e fake news e 
na ausência total e completa de um debate sério sobre 
os possíveis projetos de governo. 

A crise se arrasta. E, segundo a escritora Eliane 
Brum1, estamos vivendo mais que uma crise política, 
uma “crise da palavra”. Fomos interditadxs. Nossas 
palavras e nosso dizer tornaram-se garrafas jogadas ao 
mar. Fomos distanciadxs propositadamente dxs nossxs 
destinatárixs. Nossas palavras são apenas repetições 
que voltam para nós mesmxs ou para si mesmas, na 
melhor das hipóteses. Também fomos divididxs, todxs 
nós – negrxs, povos originários, mulheres, crianças, 
idosxs, gays, transgêneros. Fomos sendo apartadxs: 
entre aquelxs que se agarram a um fio de esperança, 
que lutam pelo essencial respeito à democracia e con-
tra uma ameaça fascista (#elenao), e xs habitantes 

1 Texto “O Brasil desassombrado pelas palavras-fantasmas”, 
de Eliane Brum, publicado em 10/07/2017, disponível 
em <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/10/opi-
nion/1499694080_981744.html>.

de uma bolha que acreditam no que Brum tem definido 
como “autoverdade: o conteúdo [de intolerância]  
não importa, importa o ato de dizer”2.

Enquanto repensávamos os trabalhos para serem 
apresentados no Brasil, o texto de Julia Kristeva3 (pro-
fessora, filósofa, escritora, crítica literária, psicanalista 
e feminista búlgaro-francesa) nos cruzou o caminho 
e adensou essa discussão: “Fechar o espaço da 
consciência de fala é condenar a pessoa e seus laços 
sociais a uma virtualidade insignificante, e essa nova 
doença da lama desemboca em dois abismos: de um 
lado, o niilismo desiludido, do outro, o transcendenta-
lismo fundamentalista”. Nosso espaço de consciência 
de fala e de debate foi expropriado, esvaziado, implo-
dido – numa evidente demonstração de desprezo e 
de falta de respeito por nós, que desejamos a eman-
cipação e a construção de comunidades de partilha. 
Diante desse cenário de encarceramento das nossas 
potências de fala, ainda nos indagamos: que forças as 
palavras podem revolver para voltar a dizer no Brasil, 
sobre o Brasil, atravessando o Brasil?

“Risca certeira”4 João Guimarães Rosa fabulou um 
Brasil nada turístico e distante das praias – narrou o 
sertão profundo, onde vive o trabalhador da roça, e as 
lamúrias de um país para dentro de si. Grande curioso 
pelas gramáticas, Guimarães falava 19 línguas e era 
um inventor de palavras, de expressões e de noções 
linguísticas em seus romances. O escritor intraduzível, 
cuja escrita é de vastíssima interpretação mesmo para 
brasileiros, trocou cartas com alguns de seus tradu-
tores, que estão reunidas no Acervo João Guimarães 
Rosa, no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB/USP), em 
São Paulo, e totalizam 372 documentos. Estão publica-
das as cartas trocadas com o tradutor italiano Edoardo 
Bizzarri, com o tradutor alemão Curt Meyer-Clason 
e com a tradutora estadunidense Harriet de Onís. A 
primeira tradução de uma obra de Guimarães para o 
idioma alemão foi publicada em 1964. Tradutor e autor 

2 Texto “Como resistir em tempos brutos”, de 
Eliane Brum, publicado em 09/10/2019, disponível 
em https://brasil. elpais.com/brasil/2018/10/08/
opinion/1539019640_653931.html

3 Kristeva, Julia. Meu Alfabeto. Ensaios de Literatura, 
Cultura e Psicanálise. Edições Sesc: São Paulo, 2017.

4 Verso de “A terceira margem do rio”, composição de 
Caetano Veloso e Milton Nascimento, 1991.
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ANNA GUILHERMINA

O trabalho de Anna Guilhermina é uma tentativa de redese-
nhar suas memórias familiares. A artista encontrou, por acaso, 
o livro “Uma rosa na lua”, de sua bisavó Guilhermina Bulcão 
Ribas (Miná), sem algumas páginas. Publicado em 1965, o 
livro apresenta poemas que narram a relação da natureza 
com a mulher, como a natureza adentra o racional, exaltan-
do a energia do verde selvagem e ecoando uma espécie de 
ancestralidade feminina e uma espiritualidade nada conven-
cional para a época. A instalação consiste na reescrita, por 
meio de uma máquina de datilografar, de todos os poemas 
de “Uma rosa na lua” em folhas de cobre e em um áudio em 
que todas as mulheres da família recitam os versos do livro, 
e, assim, essas vozes reacendem o texto da mulher sufragista 
que revelou seu mundo interno em poemas. 

Recria tua existência,       
inventa a vida além da morte,
desvenda o segredo da semente
que fecunda a terra
e desperta em fruto. 
A vida é dádiva
que não se perpetua;
o céu, as estrelas                                                                                                         
a lua, o sol,                                                                                                                  
o mar, a terra,                                                                                                          
são as múltiplas feições de Deus                                                                              
no panorama da eternidade 
José  
aqui terminam nossos passos paralelos,                                                                
aqui prossegue a chama do existir... 
Uma rosa na lua, Miná Bulcão Ribas, 1965

DECO ADJIMAN

Pidgin Pidgin é um termo que designa as chamadas línguas de en-
contro. Línguas que se formaram a partir do encontro de uma 
língua nativa com uma ou mais línguas invasoras ou visitantes. 
A nossa língua “brasileira” é um pouco isso, o encontro do 
português com as línguas indígenas, principalmente o tupi, e 
depois com as africanas, como o quimbundo. Três palavras e 
podemos reproduzir essa orgia original e a incessante mes-
tiçagem que constrói o nosso idioma. Foi o que fez Dorival 
Caymmi quando rimou Abaeté com Batucajé e Quisé.

páginas de cobre 
datilografadas e 
áudio  
550 cm x 110 cm 

2016 
120 x 70 x 10 cm

aceitação ao “é assim que temos que sobreviver”, 
contra a paralisia. A arte não é único caminho, temos 
isso em mente. A luta é coletiva e ancorada em muitas 
mãos e fazeres. Mas compartilhamos aqui um desenho 
de algo que, ao menos, ousa projetar um possível ser 
e estar juntos, como um refluxo de não ao que não 
suportamos e de sim ao que desejamos.

“rio abaixo, rio a fora, rio a dentro”8 Em tempo, é 
preciso deixar claro: há muitos modos de estar com a 
palavra. Arquitetamos esta mostra para acontecer em 
Berlim com a intenção de lançar olhares sobre alguns 
de nossxs escritorxs – Miná Bulcão Ribas, Ana Cristina 
Cesar, João Guimarães Rosa, Adelaide Ivánova, Hilda 
Hilst, Clarice Lispector, Paulo Leminski – considerando, 
a princípio, suas obras e suas dizibilidades como um 
corpo que deixa transparecer muito acerca do Brasil, 
dos nossos afetos, dos nossos maus tempos políticos, 
de nossas infâmias, de nossos prazeres, de nossas 
ousadias culturais, feministas e literárias de renomear/
reencenar a palavra. Dessa maneira, acreditamos que 
os gestos dxs artistas que irrompem das páginas dessas 
escritoras e escritores são uma insistência que re-pre-
sentifica – ao mesmo tempo em que inventa – questões, 
poéticas, sons, imagens e testemunhas-autoras do que 
foi constituído anteriormente nos livros já publicados. 
Tratam-se, portanto, de operações tradutórias e de 
ações que ampliam “modos de querer ver” o original, 
para citar Walter Benjamin (“A tarefa do tradutor”, 1923). 

Nesse sentido, é preciso ressaltar que há no Brasil 
uma geração de poetas/tradutores, encabeçada 
por Haroldo de Campos, Augusto de Campos, 
Décio Pignatari e Julio Plaza, que encarou a tarefa 
descrita por Benjamin como uma ação nas estruturas, 
entre linguagens, como uma ação lúdica e lúcida, 
crítica e criativa. “(...) como diálogo de signos, 
como um outro nas diferenças (…). quer dizer, como 
trânsito de sentidos, como transcriação de formas 
da historicidade. (…) a tradução, como prática 
intersemiótica, depende muito mais das qualidades 
criativas e repertoriais do tradutor, quer dizer, de sua 
sensibilidade, do que da existência apriorística de um 
conjunto de normas e teorias: ‘para traduzir os poetas, 
há que saber-se poeta’”9.

E é na esteira desses pensamentos ressoantes que 
os trabalhos acontecem. É possível, então, perceber 
que o conjunto de obras apresentadas na mostra, em 
sua primeira montagem, deparava-se com uma viagem 
Brasil-Alemanha, e com questões de atualização e de 
refeitura de contextos literários para o campo das artes 
visuais: em práticas de apropriação de textos e ressigni-
ficação de tramas literárias por meio de experimentação 
de matérias-primas; em exercícios performativos, que 
elucidam e trazem à tona questões biográficas e histó-
ricas; em processos de formulação de arquivos, seleção 

8 Trecho de “A terceira margem do rio”, de João Guimarães 
Rosa, 1962.

9 Trecho de “A terceira margem do rio”, de João Guimarães 
Rosa, 1962.

e edição de imagens que buscam re-caracterizar algo 
que não está obviamente expresso nos textos, mas que 
suscitam tais movimentos de leitura; em procedimentos 
de fratura e também de reescrita de obras literárias, 
com a intenção de ressaltar questões estruturais das 
narrativas ou dos processos de constituição ficcional 
que figuram nas obras originais e que são ressaltadas 
com outros ares nos trabalhos dxs artistas. Todos esses 
gestos em suas diversidades criam e acontecem em um 
outro lugar/tempo de ver, de ser e de exercitar a pala-
vra, a consciência da fala, do dizer – externa aos livros, 
materializada no espaço, disponível ao/com o corpo.

Nesta segunda montagem, o projeto parecia apon-
tar para a necessidade de um chão, solicitar uma pista 
de pouso (conflituosa, no entanto). Assim, os trabalhos 
de Deco Adjiman, Elida Tessler e Jorge Menna Barreto 
foram incorporados à mostra. De palavras derivadas 
de encontros e mestiçagens de línguas (português, 
tupi e o quimbundo) e da orgia de construção entre 
seus sons e significados, que insistem em ser pronun-
ciados apesar dos apagamentos. De uma deliciosa 
fábula em construir um “colar de pérolas” para Harol-
do de Campos, com pratos serigrafados com verbos 
no infinitivo, ou seja, em sua máxima potencialidade 
temporal, para narrar “um horizonte do provável”. De 
mimetismo forçado, esgarçamento e subtração de 
estruturas, contágio entre palavras, para produção de 
um material dizível que invente outros possíveis. São 
dessas naturezas de materialidade que construímos 
um alicerce de re-enraizamento.

Os trabalhos de Água da palavra/Quando mais 
dentro aflora parecem nos provocar a perceber outros 
tantos e variáveis sentidos daquilo que habita o terreno 
da palavra, o corpo da palavra, e também o corpo de 
quem diz, de quem escuta, de quem está em embate. 
Nosso diálogo de aqui viajou a um outro agora, lá 
longe, em Berlim, com a vontade de narrar “o dentro 
do Brasil”10. E retornou ao Brasil com a vontade de 
estar junto numa luta que passa pelas nossas bocas, 
de todxs nós, umas nas outras, umas diante das outras, 
umas aglomerando-se com outras tantas para incitar “a 
margem da palavra/a hora da palavra/a casa da palavra, 
onde silêncio mora/brasa da palavra”11. E é por entre os 
espaços que o rio corre que resistimos: “não vamos en-
louquecer, nem nos matar, nem desistir. Pelo contrário, 
vamos ficar ótimos e incomodar bastante ainda”12.

Galciani Neves
Curadoria

10 Trecho de conversa entre Caetano Veloso e Milton 
Nascimento; vídeo disponível em <https://www.youtube. 
com/watch?v=j32B7tz-5Cs&list=RDj32B7tz-5Cs>.

11 Versos de “A terceira margem do rio”, composição de 
Caetano Veloso e Milton Nascimento, 1991.

12 Trecho de uma carta escrita por Caio Fernando Abreu 
para Jacqueline Cantore, em 1o. de novembro de 1983.
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Despedir dá febre

2015 
ferrete forjado à mão e madeira 
10 x 103 x 63 cm 

“Despedir dá febre” é uma peça de ferro que tem 
como referência as ferramentas para marcar pele animal, 
mais conhecidas como marca de boi ou ferrete, comumente 
usadas no Nordeste do Brasil. A peça foi forjada à mão pela 
artista em colaboração com Pedro Setubal. A frase inscrita na 
marca pertence ao livro “Grande Sertão: Veredas”, de João 
Guimarães Rosa, publicado em 1956.

Mire e veja o que a gente é: mal dali a um átimo, 
eu selando meu cavalo e arrumando meus dôbros, e 
já me muito entristecia. Diadorim me espreitava 
de longe, afetando a espécie duma vagueza. 
No me despedir, tive precisão de dizer a ele 
baixinho: - “Por teu pai vou, amigo, mano-oh-mano. 
Vingar Joca Ramiro...” A fraqueza minha, adulatória. 
Mas ele respondeu: - “Viagem boa, Riobaldo. 
E boa-sorte...” Despedir dá febre.
Grande sertão: Veredas, João Guimarães Rosa, 1956  

JORGE MENNA BARRETO

Desleituras 

2011 - 2018
tapetes de borracha 
dimensões variadas 

O trabalho se constitui a partir de palavras híbridas, criadas da 
mistura de termos distintos, escritos em tapetes de borracha. 
Por ocasião do 32º Panorama da Arte Brasileira, esse trabalho 
se configurou como uma ação artístico-educativa enquanto um 
dispositivo de mediação na visita à exposição. 

No contexto dessa mostra, a partir de um exercício de asso-
ciar uma ou mais palavras a uma obra ou conjunto, os tapetes 
funcionam como disparadores de conversas sobre as obras. 
A ambiguidade dos termos trabalha a favor de um discurso 
aberto, sem um ponto de chegada definido. Como ferramenta 
educativa, portanto, os capachos distanciam-se de um discurso 
“esclarecedor”, atuando como provocadores ao invés de me-
diadores de um conteúdo a priori. 

O conjunto de palavras pensadas para os tapetes flerta 
com a intenção de um texto crítico sobre a exposição. Ao 
mesmo tempo, se distancia de um texto do gênero em sua 
subversão da linguagem, o que por sua vez o aproxima do 
texto poético ou das próprias obras. Os capachos habitam, 
assim, um território ambíguo, em trânsito entre obra, discurso 
crítico e dispositivo de mediação.

ELIDA TESSLER

Galáxias 

2017 
porcelana 
31 x 31 x 4 cm

Este trabalho foi concebido em homenagem a Haroldo de 
Campos, um ano após a sua morte. Foi elaborado especialmente 
para o espaço arquitetônico do MAC-Niterói, ocupando todo 
diâmetro da varanda do museu. O trabalho é constituído de 581 
pratos de porcelana branca com verbos no infinitivo inscritos 
por método serigráfico. No contexto desta mostra, cada um 
dos verbos, retirados da obra do poeta “A Arte no horizonte do 
provável”, apresenta-se em estado de máxima possibilidade, 
como gestos de resistência.

Métrica (Metric)

2017 
150 x 2 cm

Os horizontes prováveis migram para uma fita métrica, guardada 
em um estojo. Em lugar de números, alinham-se verbos no infiniti-
vo, retirados do livro “A Arte no horizonte do provável”, de Haroldo 
de Campos. A fita métrica, lembrança do trabalho de Ida, a mãe 
da artista, mede partes do corpo: pulsos, braços, pernas, cintura, 
peito. Os verbos projetam o corpo a rumos infinitos.

FABIO MORAIS

“Somático” é um livro que mimetiza um atlas do corpo humano no 
qual órgãos, ossos, tecidos são nomeados por marcas, corpora-
ções, bancos, museus, usinas hidrelétricas etc. O livro é composto 
ainda por um texto que narra um corpo fazendo malabarismo com 
conceitos e por dois pôsteres que ilustram instrumentos cirúrgicos 
que levam o nome de teóricos e pensadores.

A Teus Pés

2012
livro: capa de papel color plus; miolo 
em serigrafia sobre papel jornal; caixa 
de papel holler cortado a laser  
21,5 x 15 x 1 cm

“A Teus Pés” é uma homenagem ao livro de Ana Cristina Cesar, 
lançado em 1982 pela editora Brasiliense. Neste trabalho, Fabio 
Morais se apropria dos poemas de Ana Cristina Cesar e derruba 
todos os versos para a última linha, no fim das páginas, conforme 
a ordem, a diagramação e a paginação da edição mais recente da 
obra, da editora Ática. 

A construção do livro, sua encadernação, design e cores 
levam em conta a ideia de queda, também uma referência ao 
suicídio da poeta.

MOCIDADE INDEPENDENTE
Pela primeira vez infringi a regra de ouro e voei 
pra cima sem medir as consequências. Por que 
recusamos ser proféticas? E que dialeto é esse para 
a pequena audiência de serão? Voei pra cima: é agora, 
coração, no carro em fogo pelos ares, sem uma graça 
atravessando o estado de São Paulo, de madrugada, por 
você, e furiosa: é agora, nesta contramão.
A teus pés, Ana Cristina Cesar, 1982

Somático 

2016 
livro: impressão risográfica 
sobre papel pólen 
23 x 16 cm
2 pôsteres de 40 x 30 cm cada 



Rastro de 
corpo sonoro

2017/2018
fotografias, desenhos, partitura 
e peça sonora
caderno 22 x 30 cm
desenhos com grafite em papel vegetal 
80 x 160 cm

Em parceria com Eduardo Borém 

O trabalho parte de textos e entrevistas de Hilda Hilst, em 
especial daquelas em que a escritora trata o escrever como 
inspiração que atravessava seu cotidiano, fundindo o espaço, 
o corpo e seu interior com a própria linguagem. 

Apesar do silêncio que envolvia seu anfêmero ato de criar e 
de traduzir sopros, Hilda imprimiu uma escrita ressonante, har-
mônica e primorosamente ritmada. Certos trabalhos revelam 
apropriação de procedimentos musicais e muitos títulos, de 
poemas e livros, nos carregam inteiramente ao universo sonan-
te; de “Balada de Alzira”, de 1951, a “Cantares do sem Nome e 
de Partidas”, de 1995.

Investigando o corpo como laboratório sonoro, musical, 
de comunicação e do silêncio, a artista Karina Machado dis-
cute a noção de produção artística como algo completamen-
te inserido no cotidiano. 

Na Casa do Sol, onde Hilda Hilst viveu por quase 40 anos, 
a artista registrou em fotografia ao longo de 24 horas todos 
os movimentos de seu corpo, de 5 em 5 minutos. Seu proces-
so, inteiramente desenvolvido em parceria com o músico e 
artista Eduardo Borém, inclui uma tradução desses registros 
de imagens de seu corpo em desenhos e a transposição des-
tes para uma espécie de partitura musical. A obra apresenta 
os processos de tradução e uma peça sonora composta por 
Eduardo Borém.

…Poesia é algo de especial. Subitamente você 
sente alguma coisa diferente. O João Cabral 
fala horrores da inspiração, mas existe, sim, 
inspiração. Você fica mesmo com febre quando a 
poesia acontece. Durante alguns dias você fica 
tomado por alguma coisa que você não sabe o que 
é, com uma espécie de febre interior. Quando eu 
releio as minhas poesias, me dá uma comoção de ter 
escrito aquilo. Eu me acho deslumbrante como poeta 
e como escritora.
…Me vem o primeiro verso e depois, durante dias, 
vêm os outros, difíceis de trabalhar. Eu fico 
vermelha, passo mal. Acontece esse milagre… 
Fico Besta Quando Me Entendem: entrevistas com Hilda Hilst, 
Hilda Hilst, 1998

KARINA MACHADO

Abre a tua Boca.
E grita este nome meu.

2018
gravura em papel de arroz
500 cm x 70 cm

Em parceria com Eduardo Borém 

A obra tenta discutir uma questão explícita na vida e nos trabalhos 
de Hilda Hilst: o lado mais profano e banal do ser humano caminha 
lado a lado com a ânsia sagrada de espiritualidade. Em entrevista 
publicada no Cadernos de Literatura Brasileira, em 1999, a poeta 
ressalta: “Posso blasfemar muito, mas o meu negócio é o sagrado. 
É Deus mesmo, meu negócio é com Deus.”

A figura divina reúne atributos quase humanos em muitos poe-
mas de Hilda, por vezes permanecendo calada e quase indiferente 
às suas súplicas; ainda assim, a poeta almejou percebe-la, senti-la, 
tocá-la, invocando-a no intuito de abeirar terra e céu, divino e 
profano, puro e obsceno, chamando-a de muitos nomes: Relincho 
do Infinito, Cara Escura, Pássaro-Poesia, Cão de Pedra e Superfície 
de Gelo Ancorada no Riso.

A artista Karina Machado, em parceria com o músico e artis-
ta Eduardo Borém, traduziu em matrizes de gravuras as ondas 
sonoras de sua voz, registradas durante a leitura de 46 “nomes de 
Deus”, irrogados por Hilda Hilst em seus textos e poemas. A gravu-
ra impressa integra um corpo de estudos da artista, denominado 
“Acordes que te nomeiam”.

Penso que tu mesmo cresces
Quando te penso. E digo sem cerimônias
Que vives porque te penso.
Se acaso não te pensasse
Que fogo se avivaria não havendo lenha?
E se não houvesse boca
Por que o trigo cresceria?
Penso que o coração
Tem alimento na Ideia.
Teu alimento é uma serva
Que bem te serve à mão cheia.
Se tu dormes ela escreve
Acordes que te nomeiam.
Abre teus olhos, meu Deus,
Come de mim a tua fome.
Abre a tua boca. E grita este nome meu. 
Poemas Malditos, Gozosos e Devotos, Da Poesia,
Hilda Hilst, 1984

Enlutada Karina Machado registrou as extremidades do seu corpo em esfor-
ço, com movimentos sincrônicos intermitentes. Pés e mãos seguem 
direções opostas, à semelhança do que se dá nas extensões de um 
corpo filiforme em suspensão por tempo interminável.

O registro da ação, realizado às vésperas da enlutada eleição 
presidencial brasileira de 2018, sequestra o corpo carregado da 
poesia de Hilda Hilst, desassossegado, convulsionando por dentro, 
em lívido silêncio e com a alma esvaziada, revelando apenas uma 
coreografia imprevisível de mãos com sede de céus e de pés que 
não caminharão, e que tampouco se estenderão em raiz.

2018
vídeos #1 e #2, 5 minutos 
câmera e edição: Ricardo Barcellos



LÍVIA AQUINO
Vermelho como palavra ainda é uma cor fantasma 2018
Red as a word is still a ghost color

LÍVIA AQUINO

Continuo chorando 

2018
tinta sobre parede  
dimensões variadas

Vermelho como palavra 
ainda é uma cor fantasma 

Dora e Lázara, mulheres violentadas pela ditadura militar no Brasil, 
estão presentes nesses dois trabalhos por meio dos depoimentos 
que fazem parte do relatório da Comissão da Verdade. A frase de 
Dora, Maria Auxiliadora Barcellos, ganha a parede como um grifo 
do seu relato sobre a tortura e o exílio – ela continua sonhando, 
apesar de, até o momento do impedimento do seu retorno ao 
país, quando se suicida. A pergunta cretina do general diante de 
Lázara, uma jovem estuprada por muitos é agigantada em neon 
vermelho. Ela apenas passava na rua no momento de sua prisão, 
interrogatório e tormento.

Duas leituras atuam no desassossego e no ardor percebidos 
no corpo da artista em contato com essas violências absurdas. De 
um lado, o relatório da Comissão da Verdade, de outro o livro “O 
Martelo”, de Adelaide Ivánova, poeta que versa sobre feminicídio, 
sangue, estupro, corpos atravessados por jogos de poder – dos 
mais silenciosos aqueles a base do grito. 

Tal ardor surge do atrito entre a poesia e o relato, quando a pa-
lavra esfrega no corpo e queima. Desponta também pelo perigo já 
que tanto a frase quanto a pergunta podem soar ambíguas, caso 
percam seu contexto. São trabalhos que estão na urgência do 
ainda, do todavia contemporâneo em um país que não consegue 
se libertar de algumas ditaduras – as da política e as do corpo.

durmo com um martelo
embaixo do travesseiro
caso alguém entre de novo
e sorrateiro
O martelo, Adelaide Ivánova, 2017 

o brochinho azul 
feito de miçangas
ostentado pela
burca da mulher
terrível enfeite
revolução muda da mulher na burca
O martelo, Adelaide Ivánova, 2017 

Sim 

2017
papel de seda 
46 x 64 cm

Uma folha de papel de seda com a palavra ‘não’ impressa no limi-
te de tamanho do foco de visão da artista é replicada o máximo 
de vezes para a dimensão da lâmina. Ao mesmo tempo interessa 
a dificuldade de carregar o papel sem vincar e a sugestão para 
fazer uma bola. Um amassar e desamassar, um som para ver, uma 
dobra para ouvir. “Sim” é também um tipo de apropriação de um 
artista quando diz que seu trabalho é um conjunto de nãos e um 
grande sim.

2018
néon 
85 x 70 cm



LÍVIA AQUINO
Continuo chorando 2018
I’m still crying

JORGE MENNA BARRETO
Desleituras 2011 - 2018
Unreading

RICARDO BARCELLOS 
Sem título 2018
Untitled

LÍVIA AQUINO
Sim 2017
Yes



KARINA MACHADO
Enlutada 2018
Grief-stricken

ELIDA TESSLER
Métrica 2017
Metrica

DECO ADJIMAN
Pidgin 2016

FABIO MORAIS
Somático 2016
Somatic



KARINA MACHADO E EDUARDO BORÉM
Abre a tua Boca. E grita este nome meu. 2018 
Open your mouth. And shout this name of mine.

ISABELLA BENEDUCI ASSAD
Despedir dá febre 2015
Farewells cause fever 



KARINA MACHADO E EDUARDO BORÉM
Rastro de corpo sonoro 2017/2018
Trace of an audible body

ANNA GUILHERMINA 
Depois do antes e do depois  2017-2018
After before and after 



MARTA MATUSHITA
Epifania I / Epifania II 2018

RICARDO BARCELLOS
In vento 2018
In vent

FABIO MORAIS
A Teus Pés 2012
At Your Feet



MARTA MATUSHITA

Epifania I

2018 
tecido bordado com fios de cabelos 
88 x 200 cm 

Epifania II

2018 
tecido bordado com fios de cabelos 
88 x 200 cm 

Marta Matushita bordou com fios do próprio cabelo 
fragmentos do conto “Uma galinha”, publicado no livro “Laços 
de Família” (1960), e do texto “A mulher e o preconceito” 
(publicado na coluna Feira de Utilidades, do jornal Correio da 
manhã, sob o pseudônimo Helen Palmer, em 1960), ambos da 
escritora Clarice Lispector. A escolha desses textos se deu por 
conta da aura irônica que sobrevoa os conselhos, receitas e 
segredos destinados às mulheres e por conta da clara analogia 
da vida de uma mulher à fuga de uma galinha. Clarice narrou 
com habilidade e sarcasmo os assuntos prosaicos do cotidiano 
da mulher urbana da classe média no Brasil que começava a 
dividir seu cotidiano doméstico com tarefas fora do lar.

O caso da mulher que há pouco tempo foi presa 
por haver abandonado o marido e durante 20 anos 
ter vivido disfarçada em homem, exemplifica 
perfeitamente este desejo. “É mais fácil viver no 
mundo como homem” foi a resposta desta criatura 
original, ao ser interpelada pelo juiz. E muitas 
vezes o que leva as mulheres a beber nos bares, 
fumar, praguejar e usar calças compridas (embora, 
de acordo com muito médicos, seja isto a causa 
de muito artritismo nas filhas de Eva), é esta 
espécie de “protesto masculino” que impinge uma 
desigualdade por vezes irritante dos direitos 
femininos.
A mulher e o preconceito, Clarice Lispector sob o pseudônimo de 
Helen Palmer, 1960 

Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria 
um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras 
que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É 
verdade que não se poderia contar com ela para 
nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo 
crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia 
tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo 
instante outra tão igual como se fora a mesma. 
Uma galinha, Clarice Lispector, 1960

ELIDA TESSLER
Galáxias 2017
Galaxies



Context: avalanche and abysm The first iteration of 
the exhibition Água da palavra/Quando mais dentro 
aflora (Water in the word/Flowing deep inside) took 
place at the HilbertRaum, in Berlin, on April 2018, upon 
the invitation by greek artist David Benforado, one 
of the independent space’s directors. At that time, 
in Brazil, countless reasons that led us to a so-called 
“political crisis” were emerging – a coup, a deposed 
female president, economic reforms that were never 
accomplished, the arrest of former president Luiz 
Inácio Lula da Silva, military intervention as a election 
propaganda for 2018, and the Lava Jato investigations 
that disseminated panic among politicians and 
businessmen who considered themselves to be 
invulnerable. We were aware that these, and other, 
elements went hand in hand with the logic of impunity 
and the dubious political methods that reigned in the 
country for ages, and with the shameless repression 
that silenced any voice that dared to oppose the 
corrupt and violent dictates of the ruling power 
(#mariellepresente). After six months, the Instituto 
Adelina invited us to bring the exhibition to São Paulo, 
at the exact moment that marked the imminence of the 
presidential succession. And the country was in turmoil, 
under an avalanche of memes and fake news and a 
total absence of serious debates concerning possible 
government programs. 

The crisis goes on. And, according to writer Eliane 
Brum1, we are going through more than a political crisis, 
a “crisis of the word”. We have been interdicted. Our 
words and our expression became bottles thrown at 
sea. We have been intentionally distanced from our 
addressees. Our words are mere repetitions that come 
back to us or to themselves, in the best case scenario. 
We have also been divided, all of us – blacks, indigenous 
people, women, children, elderly, gays, transgender 
people. We have been separated into those who cling 
to a thread of hope, who fight for the basic respect to 
democracy and against the fascist threat (#elenao), and 
into those who inhabit a bubble, believing what 

1 “O Brasil desassombrado pelas palavras-fantasmas”, 
by Eliane Brum, published on July 10, 2017, available 
here: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/10/opi-
-nion/1499694080_981744.html>.

Brum calls “self-truth: the content [of intolerance] doesn’t 
matter, what matters is the act of saying it”2.

While we thought about the works we would 
exhibit in Brazil, an essay by Julia Kristeva3 (French-
Bulgarian professor, philosopher, writer, literary critic, 
psychoanalyst and feminist) crossed our path and 
deepened this discussion: “To close the space of 
conscious speech is to condemn people and their 
social bonds to an insignificant virtuality, and this new 
muddy disease leads into two abysses: on one hand, 
disillusioned nihilism and, on the other, fundamentalist 
transcendentalism”. Our place of conscious speech 
and debate has been expropriated, emptied, imploded 
– in an evident show of contempt and disrespect 
for the people like us, who desire the emancipation 
and development os communities based on sharing 
distribution. Facing the imprisonment of the power of 
our words, we still ask: what powers can words revolve 
to speak up again in Brazil, about Brazil, through Brazil?

“Risca Certeira” (Clear-cut edge)4 Brazilian writer João 
Guimarães Rosa described the country away from the 
beach, the Brazil undiscovered by the eyes of tourists: 
the deep backlands, home of the simple land worker, 
and the sorrows of a country that cries into itself. An 
enthusiast of linguistics and grammar, Guimarães Rosa 
spoke 19 languages and was an avid creator of words, 
expressions and linguistic notions in his novels. The task 
of interpreting the meaning of Rosa’s work has proven 
challenging even for Brazilians, granting him the title of 
untranslatable author. 372 letters he exchanged with 
the translators of his work are part of the collection of 
the Acervo Guimarães Rosa, of the Institute of Brazilian 
Studies (Instituto de Estudos Brasileiros IEB/USP) in São 
Paulo. Letters Rosa exchanged with the italian translator 
Edoardo Bizzarri, the german translator Curt Meyer-
Clason and the north-american translator Harriet de 
Onís have been published. The first translation of one of 
Rosa’s works to german was published in 1964.          

2 “Como resistir em tempos brutos”, by Eliane 
Brum, published on October 9, 2018, available 
here: https://brasil. elpais.com/brasil/2018/10/08/
opinion/1539019640_653931.html

3 Kristeva, Julia. Meu Alfabeto. Ensaios de Literatura, 
Cultura e Psicanálise. Edições Sesc: São Paulo, 2017.

4  Verse from “A terceira margem do rio”, composition by 
Caetano Veloso and Milton Nascimento.

WATER IN THE WORD 
FLOWING DEEP INSIDE

RICARDO BARCELLOS

In vento

2018 
videoinstalação em fitas de vento e 
suporte de madeira
80 x 100 x 100 cm 

O trabalho se desenvolve a partir de uma pesquisa acerca do 
elemento vento, tão recorrente nos poemas do escritor Paulo 
Leminski. “Vento” ou “INVENTO”, como propõe o poeta, é 
compreendido como uma energia invisível transformadora. De 
causas complexas, se manifesta visualmente mais pelos seus 
efeitos e pelos seus rastros que deixa. Em “In vento”, Ricardo 
Barcellos projeta imagens de manifestações de rua, que ocorreram 
no Brasil nos últimos anos, em 2000 fitas de vento (usadas para 
visualizar a direção e intensidade do vento), que se movimentam a 
partir de correntes de ar do espaço expositivo.

Ver é violento 
que golpe aplicar no vento? 
* 
um deus também é o vento 
só se vê nos seus efeitos 
árvores em pânico 
* 
bate um vento eu movo 
volta a bater de novo 
a me mover eu volto 
sempre em volta deste 
meu amor ao vento 
* 
sombras derrubam sombras quando a treva 
está madura sombras o vento leva 
sombra nenhuma dura. 
Caprichos e relaxos, Paulo Leminski, 1983

Sem título 

2018
impressão em papel Fine art com tinta 
de pigmento mineral 
68 x 104 cm

Trata-se de uma fotografia macro de uma frase “What is that I 
missed?”, de Paulo Leminski. A imagem revela a materialidade 
do papel e propõe que a escrita se revele como imagem. E no 
contexto da mostra nos provoca a pensar sobre perdas, ausências, 
processos de opressão.



Benjamin as an action in the structures, in between 
languages, as a playful and lucid, critical and creative 
act. “(...) como diálogo de signos, como um outro nas 
diferenças (…). quer dizer, como trânsito de sentidos, 
como transcriação de formas da historicidade. (…) a 
tradução, como prática intersemiótica, depende muito 
mais das qualidades criativas e repertoriais do tradutor, 
quer dizer, de sua sensibilidade, do que da existência 
apriorística de um conjunto de normas e teorias: ‘para 
traduzir os poetas, há que saber-se poeta’”7. (As a 
dialogue of signs, as an other in the differences (…). 
that is, as transient meanings, as trans-creation of 
forms of historicity. (…) translation, as an inter-semiotic 
practice, depends more on the creative and repertorial 
qualities of the translator, that is, of the translator’s 
sensitivity, than on the previous existence of a set of 
rules and theories: ‘to translate poets, one most  
be a poet).

It is in the wake of these resonant thoughts that 
the artworks take place. The body of works presented 
in the first exhibition faced a journey between Brazil 
and Germany, as well as issues of updating and 
remaking literary contexts into the realm of the visual 
arts: in practices of appropriating texts and reframing 
literary plots through the experimentation of raw 
materials; in performative exercises that elucidate and 
elicit biographic and historical issues; in processes of 
formulating archives, selecting and editing images 
that seek to re-characterize something that isn’t 
obvious in the texts but that raises these interpretation 
movements; in rupture procedures and in the rewriting 
of literary works, trying to emphasize structural issues 
in the narratives or in the fictional processes that 
appear in the original works and that are highlighted 
with different aspects in the artists’ pieces. All these 
gestures in their diversities create and happen on 
another place/time of seeing, being, and exercising the 
word, the consciousness of speech – external to books, 
materialized in space, available to/with the body.

In this second installation, the project seemed to 
point towards the need for grounding, for a landing 
strip (however contentious). Thus, the works of Deco 
Adjiman, Elida Tessler and Jorge Menna Barreto were 
incorporated into the exhibition, with words from 
the encounters and the crossbreeding of languages 
(Portuguese, Tupi, and Quimbundo) and the orgy of 
the construction of their sounds and meanings, which 
insist in being pronounced despite the obliterations. 
With a delicious fable of building a “pearl necklace” 
for Haroldo de Campos, with silkscreened plates with 
infinitive verbs, in their strongest temporal power, to 
narrate a “probable horizon”. With forced structural 
mimicry, tearing and subtraction, contamination 
between words to produce a sayable material that 
invents new possibilities. These are the natures from 
which we build a rooting foundation. 

7 Excerpt from “A terceira margem do rio”, by 
      João Guimarães Rosa, 1962.

The works in the exhibition seem to provoke us to 
notice different and variable meanings of that which 
inhabits the realm of words, the word’s body, as well 
as the body of those who speak, who listen, who are 
struggling. Our dialogue travelled to another now, 
faraway, in Berlin, wishing to narrate “o dentro do 
Brasil”8 (the inside of Brazil). And it came back to Brazil 
with the desire to be together in a fight that crosses our 
mouths, all of ours, to incite “a margem da palavra/a 
hora da palavra/a casa da palavra, onde silêncio mora/
brasa da palavra”9 (the margin of the word/the hour of 
the word/the house of the word, where silence lives/
ember word). And it is between the spaces where the 
river runs that we resist: “não vamos enlouquecer, 
nem nos matar, nem desistir. Pelo contrário, vamos 
ficar ótimos e incomodar bastante ainda”10 (we won’t 
lose our minds, or kill ourselves, nor give up. On the 
contrary, we will be great and still disturb).

Galciani Neves
(October/2018)

8 Excerpt of a conversation between Caetano Veloso and 
Milton Nascimento, in the video <https://www.youtube. 
com/watch?v=j32B7tz-5Cs&list=RDj32B7tz-5Cs>.

9 Verses from “A terceira margem do rio”, composition by 
Caetano Veloso and Milton Nascimento, 1991.

10 Excerpt from a letter written by Caio Fernando Abreu to 
Jacqueline Cantore, on November 1st, 1983.

The author and the translator finally agreed, then, to a 
german version of “The Devil to Pay in the Backlands” 
(“Grande sertão: veredas”), after six years of work and 
negotiations with publishers. For this version, Clason 
created a glossary with 57 words he found impossible 
to translate to german, among them: “sertão”, “vere-
da”, “quintal”, “sêo”.

The relationship between Rosa’s short story “A 
terceira margem do rio” (“The Third Bank of the River”, 
published in Portuguese for the first time in the book 
“Primeiras estórias” in 1962) and the song of the same 
title, composed by Milton Nascimento and Caetano 
Veloso and released in the album “Circuladô” in 1991, 
is of vital interest to the context of this exhibition. The 
musicians tried to recreate the story by combining the 
melodiousness of the words and the rhythm of Gui-
marães Rosa’s narrative. Veloso and Nascimento also 
delved into unanswered questions and unexplained 
events in the story, such as the sudden decision of a 
father to leave his life behind to live in a canoe, what is 
to be understood as the third bank of the river and the 
metaphorical meaning of the river in the story.

The story, narrated by the son, is one of 
nonconformity, about what we are not used to 
experience, in a language of wonder and transcendence 
over fantastic events. Veloso and Nascimento describe 
the son’s anguish, the father’s silence, the mysterious 
character of the river and the dense elements of Rosa’s 
text. They also evoke the mysterious narrative of the 
story in which elements like water, a log, nature, flow 
and silence gain melodiousness, inviting the listener to 
dive into a dense, dark and dangerous river.

An overt reference to verses in the song (“Água 
da palavra/Quando mais dentro aflora”, “Water in the 
word / Flowing deep inside”), the title of the exhibition 
aims to bring into focus the word, its pronunciation 
and its pivotal role as the instrument of narrative 
and fiction, as an endless source of meaning, always 
to be transformed, explored and fabricated into an 
abundance of ideas to be said, thought and invented 
about the world. One can, therefore, conceive the 
word as an immense river of deep waters to dive into, 
following the path of an endless abyss in which the 
unmapped banks are immune to the demands of power, 
where the jurisdiction is that of desire, always changing, 
always demanding, always undeniable.

Contraplano ou “são muitas as chaves quando 
somos mais de um”5 (Inverse viewpoint or “the keys 
are many when we are many”) The word as a scream, 
as a whisper, as resistance, as poetry: it is in these gaps 
and explosions that reside a few of the hypothesis that 
inform this exhibition project. Ten artists are connected 
through creative processes that use language, through 
literature, through performative speech, through writing 
gestures and through word sculptures. They explore with 
the intent of amplifying, trans-creating, updating, 

5 Notes from artist Mayra Martins Redin, 2018.

recounting and building narratives. In this sense, saying 
in writing and the image-fable that grow from it are a 
powerful tool to built places we can fly from, where we 
can experiment. The word – conjugated instance of 
language – is the matter and the ignition for the works 
of artists Anna Guilhermina, Deco Adjiman, Elida Tessler, 
Fabio Morais, Isabella Beneduci Assad, Jorge Menna 
Barreto, Karina Machado, Lívia Aquino, Marta Matushita 
and Ricardo Barcellos. 

So, we understood creating as a fight against 
aphasia, as resistance, even if these actions only 
interfere a little bit and have a contained effect; a 
simple act of walking on the wrong side of the road; a 
small gesture of fracturing the fateful order of reality 
that heckles us point blank. Art can be just an almost an 
interruption that, instead of adding images, a 
perception of reality, another meaning of being in the 
world, introduces still a pause that can confound the 
established powers and a chance of uttering other 
engagement, discussion and combat forces.

Even if the disbelief and the intense oppression 
waves violate us, some resistance moves us towards an 
exercise of invention and poetic production – against 
the continuity of the structures, against the mere 
acceptance of “this is how we must survive”, against 
paralysis. Art isn’t the only possible path, and we know 
this. The struggle is collective and anchored in many 
hands and makings. But we share here a drawing of 
something that, at least, dares to project a possibility of 
being and staying together, as a reflux of saying no to 
what we cannot endure and yes to what we desire. 

“rio abaixo, rio a fora, rio a dentro”6 (down the 
river, out of the river, into the river) It must be 
clear: there are many ways of being with the word. We 
architectures this exhibition in Berlin with the purpose 
of casting a glance on some of our writers – Miná 
Bulcão Ribas, Ana Cristina Cesar, João Guimarães 
Rosa, Adelaide Ivánova, Hilda Hilst, Clarice Lispector, 
Paulo Leminski – considering, at first, their works and 
sayings as a body that transpires a lot about Brazil, 
about our affections, our difficult political times, about 
our infamies, about our pleasures, about our cultural, 
feminist and literary boldness of renaming/re-staging 
the word. We believe that the artists’ gestures that 
erupt from these writers’ pages are a persistence 
that re-presents, while also inventing issues, poetic 
concepts, sounds, images and author-witnesses of 
what was built before in the already published books. 
These are translation operations and actions that 
amplify “the modes of wishing to see” the original, to 
quote Walter Benjamin (“The Translator’s Task”, 1923). 

It must be emphasized that there is in Brazil a 
generation of poets/translators – led by Haroldo de 
Campos, Augusto de Campos, Décio Pignatari and 
Julio Plaza – who tackled the challenge described by 

6 Excerpt from “A terceira margem do rio”, João Guimarães 
Rosa, 1962.



to feel very sad. Diadorim was 
watching me from a distance, 
pretending a kind of unconcern. 
When I went to say goodbye, I 
had to whisper to him: “It is for 
sake of your father that I go, my 
friend, my brother. To avenge Joca 
Ramiro.” It was weakness on my 
part, fawning. Diadorim replied: 
“Have a good trip, Riobaldo. And 
good luck.” Farewells cause fever.
Grande sertão: Veredas (The devil to pay 
in the backlands), João Guimarães Rosa, 
1956; translated by James L. Taylor 
and Harriet de Onís, 1963  

jorge menna barreto
Unreading
2011 - 2018

rubber mats

dimensions variable

The work is constituted from hybrid
words, created from merging different 
terms, written on rubber mats. For the  
32º Panorama da Arte Brasileira, this  
work became an artistic-educational 
action, as a mediation device used in 
visits to the exhibition.

In the context of this project, from 
an exercise of association one or more 
words to a work or body of works, 
the mats function as triggers for 
conversations about the pieces. 
The ambiguity of the terms contributes 
to an open discourse, with no defined 
arrival point. As an educational tool, the 
maps move away from an “enlightening” 
discourse, provoking instead of 
mediating previously defined contents. 

The set of words conceived for the 
mats flirts with the intent of a 
critical essay about the exhibition. 
At the same time, it moves away 
from the genre by subverting language, 
which, in turn, brings it closer to a 
poetic text. The mats inhabit, thus, an 
ambiguous territory, between artwork, 
critical discourse and mediation device.

karina machado 
Grief-stricken
2018

videos #1 and #2, 5 minutes

camera and editing: Ricardo Barcellos

Karina Machado documented her 
body’s extremities in effort actions, with 
intermittent synchronic movements. 
Hands and feet follow opposite 

directions, just like what happens in the 
extensions of a stringy body suspended 
for infinite time. 

The documentation of the action, 
realized on the eve of the grief-
stricken 2018 Brazilian presidential 
election, kidnaps the restless 
convulsive body filled with Hilda 
Hilst’s poetry, livid in silence and 
with an empty soul, revealing simply an 
unpredictable choreography of 
hands aching for the skies and feet 
that will not walk, nor grow into roots.

Trace of an audible body /  
Rastro de corpo sonoro
2017/2018

photographs, drawings, music sheet and 

audio

22 x 30 cm notebook

graphite pencil on 80 x 160 cm vellum paper

The work is inspired by interviews and 
texts by Hilda Hilst, specially those 
in which the writer tries to describe 
writing as inspiration that pervades her 
everyday life, merging space, the body 
and spirit with language itself.

Despite the silence that envelops her 
everyday act of creating and translating 
whispers, Hilda produced reverberating 
writing, with exquisite and melodic 
rhythm. Some works reveal appropriation 
of musical processes, while several 
titles of poems and books conduce 
the reader to a musical universe: from 
“Balada de Alzira” (Alzira’s Ballad), in 
1951, to “Cantares do sem Nome e de 
Partidas” (Songs from the Nameless and 
of Departures), in 1995.

Investigating the body as an 
experiment on sound, music, 
communication and silence, artist 
Karina Machado discusses the notion 
of artistic creation as part of everyday 
life. At Casa do Sol (House of the Sun), 
where Hilda Hilst lived for almost 40 
years, Karina Machado photographed 
her body movements for 24 hours, every 
5 minutes. Her process was followed 
closely by musician and artist Eduardo 
Borém, and the photographs were 
translated into drawings of her body 
then transferred into a music sheet. 
The work also presents the translation 
processes and a sound piece composed 
by Eduardo Borém.

...Poetry is something 
extraordinary. Suddenly you feel 
something different. João Cabral 

belittles inspiration, but it 
is a real thing, inspiration. 
You get feverish when poetry 
happens. For a couple of days, 
you are taken by something you 
don’t really understand, like 
some kind of internal fever. When 
I read my poetry, I get chills 
knowing I wrote it. I find myself 
dazzling as a poet and a writer.
...The first verse comes to me 
and then, for days, the others 
come, harder to work with. I 
blush, I feel ill. A miracle 
happens...
Fico Besta Quando Me Entendem: 
entrevistas com Hilda Hilst (I’m Amazed 
When I’m Understood: interviews with 
Hilda Hilst), Hilda Hilst, 1998

Abre a tua Boca. E grita este 
nome meu. / Open your mouth. 
And shout this name of mine.
2018 

engraving 

500 cm x 70 cm

The work tries to deal with a frequent 
issue in the life and writing of Hilda 
Hilst: in every human being, the profane 
and the mundane walk side by side with 
the sacred craving for spirituality. In 
an interview published in Cadernos de 
Literatura Brasileira (Journals of Brazilian 
Literature) in 1999, the poet asserts: 
“I may blaspheme often, but mine is 
a sacred business. It really is God, my 
business is God”.

The divine possesses almost human 
attributes in many of Hilda’s poems, 
often remaining silent and indifferent 
to the poet’s pleas. Hilst still tried to 
perceive, feel, touch and invoke God, in 
an effort to bring closer together heav-
en and earth, divine and profane, pure 
and obscene. God takes on several 
monikers: Neigh of Infinity, Dark Face, 
Poetry Bird, Stone Dog and Ice Surface 
Anchored on Laughter.

The artist Karina Machado, along 
with musician and artist Eduardo 
Borém, who assisted her during the 
entire research and creation process, 
translated unto woodcuts the sound 
waves of her voice while reading the 46 
“God monikers” mentioned by Hilda 
Hilst in her writings. The prints are part 
of a series of studies by the artist, called 
“Acordes que te nomeiam” (Chords that 
name you).

ANNA GUILHERMINA 
After before and after /  
Depois do antes e do depois
2017-2018

typed copper sheets and audio

550 cm x 110 cm

Anna Guilhermina’s work is an attempt 
to rethink her family memories. The 
artist found, by chance, the book “Uma 
rosa na lua” (A rose on the moon), 
written by her great grandmother 
Guilhermina “Miná” Bulcão Ribas, with 
missing pages. Published in 1965, the 
book presents poems that describe 
the relationship between nature and 
women, and how nature influences 
rationality to enhance the energy of 
the wild, in an exaltation of female 
ancestry and spirituality that was very 
unconventional for the time it was 
written. The installation consists of 
all the poems of “Uma rosa na lua” 
typewritten in copper sheets and of an 
audio in which all of the women in the 
family recite the verses of the book, thus 
reigniting the ideas of the suffragette 
that revealed her internal world through 
her poems.

Recreate your existence,
invent life after death,                                                                                         
discover the secret of the seed                                                                          
that the earth breeds                                                                                
and awakens as fruit.                                                                                                         
Life is a gift
that does not last;                                                                                                     
the sky, the stars ,                                                                                               
the moon, the sun                                                                                                              
the sea, the earth,
are the many faces of God,                                                                              
in the landscape of eternity
José  
here our parallel footsteps end,
here the flame of existence 
persists...                                                              
Uma rosa na lua (A Rose on the Moon), 
Miná Bulcão Ribas, 1965

DECO ADJIMAN
Pidgin
2016

120 x 70 x 10 cm

Pigdin is a term used to name the so-
called “encounter languages”, which 
were formed from the confluence of a 
native tongue with one or more invading 
languages. The Brazilian Portuguese is 
kind of like this, the clash of Portuguese 
with native tongues, especially Tupi, and 

then African dialects, like Quimbundo. 
Three words and we can reproduce 
this original orgy and the incessant 
crossbreeding that builds our idiom. 
This is what musician Dorival Caymmi 
did when he rhymed Abaeté with 
Batucajé and Quisé.

Elida tessler 
Galaxies
2017  

porcelain 

31 x 31 x 4 cm

This work was conceive in honor of 
Haroldo de Campos, one year after his 
passing. It was created especially for 
the MAC-Niterói, occupying the entire 
diameter of the museum’s balcony. 
The work is comprised of 581 white 
porcelain plates with silkscreened 
verbs in the infinitive. In the context 
of the exhibition, each of the verbs – 
taken from the poet’s work “A Arte no 
Horizonte do provável” – is presented 
in a state of maximum possibility, as 
gestures of resistance. 

Metric
2017

150 x 2 cm

The probable horizons migrate to a 
metric tape, stored in a case. Instead 
of numbers, verbs in the infinitive are 
aligned, taken from “A Arte no horizonte 
do provável”, a book by Haroldo de 
Campos. The metric tape, a keepsake 
from the work of Ida, the mother’s artist, 
measures body parts: wrists, arms, legs, 
waist, chest. The verbs project the body 
into infinite directions.

fabio morais 
Somatic / Somático
2016

book: risograph printing over pollen paper

23 x 16 cm

Two 40 x 30 cm posters

“Somático” (Somatic) is a book that 
mimics an atlas of the human body 
in which organs, bones and tissue 
are branded by corporations, banks, 
museums, power plants and the like. 
The book also contains a tale of a body 
juggling  concepts plus two posters 
that portray surgical tools named 
theoreticians and thinkers.

At Your Feet / A Teus Pés
2012

book: color plus paper cover; 

serigraph printing over newsprint;

laser cut holler paper box

21,5 x 15 x 1 cm

“A Teus Pés” (At Your Feet) is a homage 
to the book by Ana Cristina Cesar, 
published in 1982 by Editora Brasiliense 
publishers. In this work, Fabio Morais 
takes possession of Cesar’s poems and 
drops all the verses to the last line of 
the page, according to the order, layout 
and pagination of the most recent 
edition of the book, published by Ática 
publishers. The construction of the 
book, its binding, design and colors are 
informed by the idea of falling, also a 
reference to the poet’s suicide.

INDEPENDENT YOUTH
For the first time I broke the 
golden rule and flew up without 
fear of the consequences. 
Why do we refuse to be prophetic? 
And what dialect is this for the 
small audience of the future? I 
flew upwards: now is the time, 
heart of mine, inside the flaming 
car through the air, ungraciously 
crossing the state of São Paulo 
in the early hours of daybreak, 
for you, furious: now is the 
time, following the wrong way.
A teus pés (At Your Feet), 
Ana Cristina Cesar, 1982
 

Isabella Beneduci Assad
Farewells cause fever /  
Despedir dá febre
2015 

handmade wood branding tool 

10 x 103 x 63 cm

“Despedir dá febre” (Farewells cause 
fever) is a piece in iron that references 
tools for branding animals, known as 
“marca de boi” or “ferrete”, commonly 
used in Northeast Brazil. The piece 
was hand forged in collaboration with 
Pedro Setubal. The sentence inscribed 
on the branding iron is taken from the 
book by Guimarães Rosa, “The Devil to 
Pay in the Backlands” (“Grande Sertão: 
Veredas”), published in 1956.

Just see what people are like: 
hardly a minute later, I was 
saddling my horse and packing my 
gear, and already I was beginning 



her, as if it were the same hen.
Uma galinha (The hen), Clarice 
Lispector, 1960; translated by Elizabeth 
Bishop (first published in the Summer 
1964 issue of The Kenyon Review)

ricardo barcellos
In vento / In vent
2018 

Video installation, wind ribbons on 

wood structure

80 x 100 x 100 cm 
The work was developed through 
research on the element of wind, so 
recurrent in the poems of writer Paulo 
Leminski. “Vento” (wind) or “INVENTO” 
(invent, create), as the poet suggests, 
presents the wind as an invisible and 
transformative energy. Of complex 
causes, it manifests itself visually on 
the traces it leaves behind. In “In vent”, 
Ricardo Barcellos projects images of 
street protests in Brazil in 2000 wind 
ribbons (used to visualize direction and 
intensity of winds) that move according 
to air currents in the exhibition space.

Seeing is violent
what blow to deliver to the wind?
*
the wind is also a God
only visible on its effects
trees in panic
*
the wind blows, I move
it blows again
in moving I return
always around this
my love of the wind
*
shadows drop shadows when the 
darkness is ripe shadows the 
wind carries
no shadow lasts
Caprichos e relaxos (Whims and leasure), 
Paulo Leminski, 1983

Untitled
2018

fine art paper printed with mineral pigment ink

68 x 104 cm

“Sem título” is a macro photograph of 
the phrase “What is that I missed?”, by 
Paulo Leminski. The image reveals the 
materiality of the paper and proposes 
that the writing be revealed as an image. 
In the context of the exhibition, it causes 
us to think about losses, absences, and 
oppression processes.

ANNA GUILHERMINA  
São Paulo - SP, 1977 
Artista e arquiteta, suas pesquisas 
debruçam-se sobre a imagem em sua
tridimensionalidade, mesclando 
fotografia e materiais como madeira, 
acrílico, cobre e vidro. 
Artist and architect, her research focuses 
on image in its three dimensions, mixing 
photography and materials such as 
wood, fiberglass, copper and glass.

DECO ADJIMAN  
São Paulo - SP, 1979
É artista visual e poeta. Possui particular 
interesse na palavra e em suas possíveis 
visualidades, trabalha com esculturas 
e instalações em que utiliza materiais 
brutos, em especial a madeira.
Visual artist and poet. He is particularly 
interested in words and their possible 
visualities, working with sculptures and 
installations in which he employs raw 
materials – especially wood.

ELIDA TESSLER 
Porto Alegre - RS, 1961
Artista visual e pesquisadora. Ela 
desenvolve pesquisas em torno das 
questões que envolvem arte e literatura, 
relacionando a palavra escrita à imagem
visual. Foi pesquisadora do CNPq 
e professora do Departamento de 
Artes Visuais e do Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais do Instituto
de Artes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul - UFRGS.
Artist and researcher. She develops a 
research around issues involving art 
and literature, associating the written 
word to visual images. She was a CNPq 
researcher and professor in the Post-
Graduate program of the Visual Arts 
Department of the Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul - UFRGS.

FABIO MORAIS 
São Paulo - SP, 1975
É artista visual escritor, doutorando em 
artes visuais na Universidade do 
Estado de Santa Catarina. É 
representado pela Galeria Vermelho. 
Sua mais recente exposição individual 
foi “çonoplaztía”, na Galeria Vermelho 
(São Paulo, novembro de 2018). Em sua 
prática artística, atua entre o circuito 
expográfico e o editorial. 
Visual artist and writer, PhD candidate 
in visual arts at the State University of 
Santa Catarina (Universidade do Estado 

de Santa Catarina). He is represented by 
Galeria Vermelho. His most recent solo 
exhibition was called “çonoplaztía”, at 
Galeria Vermelho (São Paulo, november 
of 2018). As an artist, he operates within 
the expographic and editorial circuits.
 
ISABELLA BENEDUCI ASSAD 
São Paulo - SP, 1992 
Artista, graduada em Artes Visuais pela 
Fundação Armando Álvares Penteado 
(FAAP) em 2016. Em 2015 foi premiada 
pela 47ª Anual de Artes FAAP, MAB, 
São Paulo. Em sua produção investiga 
as dimensões da palavra: falada, 
grafada, construída, desenhada, 
formada, vista. A palavra como vestígio 
e indício. Em paralelo integra o Metade 
junto com a arquiteta Ana Tranchesi, 
com quem também desenvolve 
pesquisas e trabalhos. 
The artist graduated in Visual Arts at 
Fundação Armando Álvares Penteado 
(FAAP) in 2016. In 2005 she received 
an award at the 47ª Anual de Artes 
exhibition at FAAP, MAB, in São Paulo. 
Her work investigates the dimensions 
of the word, the spoken, spelled, built, 
drawn, formed or seen word. The word 
as trace and evidence. She is also part  
of Metade (Half) along with architect 
Ana Tranchesi, developing research  
and artworks.

JORGE MENNA BARRETO
Araçatuba - SP, 1970
Artista e pesquisador. Há 20 anos  
deixa que o lugar determine aquilo que 
irá construir e, mais recentemente, o que 
irá comer. É doutor em Poéticas Visuais 
em Artes pela USP [2012]. Desde sua 
pesquisa de pós-doutorado na UDESC 
[2014], tem investigado relações possíveis 
entre agroecologia e as práticas site-
specific em arte. Em 2016, participou 
da 32a Bienal de São Paulo com a obra 
Restauro: escultura ambiental.
Artist and researcher. For 20 years he has 
been letting the place determine what 
he will build, and more recently, what 
he will eat. He has a Doctorate in Visual 
Poetics in Arts from USP [2012]. Since his
post-doc research at UDESC [2014], he 
has been investigating the possible
relations between agroecology and site-
specific practices in the arts. In 2016
he participated in the 32nd São Paulo 
Biennale, with the work “Restauro:
escultura ambiental” (Restauro: 
environmental sculpture).

I think you grow
When I think of you. And I say 
bluntly
That you live because I think of 
you.
If I didn’t think of you
What fire would burn without 
fuel?
If there were no mouths to be fed
Why would wheat grow?
I think the heart
Feeds on Ideas
Your food is a servant
That serves you well with full 
plates
If you sleep, it writes
Songs that tell of you
Open your eyes, Lord of mine
Eat of me your own hunger.
Open your mouth. And yell this 
name of mine.
Poemas Malditos, Gozosos e Devotos, 
Da Poesia (Accursed, Sensual and Pious 
Poems, Of Poetry), Hilda Hilst, 1984

Lívia aquino
I’m still crying
2018

paint on wall

dimensions variable

Red as a word is still a ghost color 
2018 

neon 

85 x 70 cm

Dora and Lázara, women violated 
by the military dictatorship in Brazil, 
are present in both works through 
testimonies that are in the report 
published by the “Comissão da 
Verdade”. The phrase by Dora, Maria 
Auxiliadora Barcellos, takes on the 
wall as a highlight from her report on 
the torture and exile – she remains 
dreaming, despite everything, until 
the moment she is forbidden from 
returning to the country, when she 
commits suicide. The stupid question 
the general asks before Lázara, a 
woman raped by many, become giant 
in red neon. She was just walking down 
the street at the time of her arrest, 
interrogation and torment.

Two interpretations act in the 
restlessness and in the passion sensed 
in the artist’s body in contact with 
such absurd violence. On one hand, 
the report from the “Comissão da 
Verdade”, and on the other, the book 

“O Martelo”, by Adelaide Ivánova, 
a poet that writes about feminicide, 
blood, rape, bodies penetrated by 
power plays – from the most silent one 
to the loudest screams. 

Such ardor arises from the conflict 
between poetry and account, what 
the word rubs against the body and 
burns it. It also emerges through 
danger, since the phrase, as well as 
the question, can sound ambiguous 
if taken out of context. These works 
are in the urgency of the still, of 
the contemporary yet, in a country 
that cannot free itself from certain 
dictatorships – the political ones and 
the ones against our bodies.

I sleep with a hammer
underneath my pillow
in case someone walks in again
and deceitful
O martelo (The hammer), 
Adelaide Ivánova, 2017

the little blue brooch
made of beads
flaunted by the
burka of the woman
terrible ornament
mute revolution on the burka by 
the woman
O martelo (The hammer), 
Adelaide Ivánova, 2017

Yes
2017

silk paper

46 x 64 cm

A sheet of silk paper with the word 
“não” (no) printed on the edge of 
the artist’s focused field of vision and 
replicated as many times as possible 
for the dimension of the blade. At the 
same time, the artist is interested in 
the difficulty of carrying the paper 
without creasing it and the suggesting 
of making a ball. Crumpling and un-
crumpling the paper, a sound to see, a 
crease to listen to. “Sim” is also a kind 
of appropriation of an artist when they 
say their work is a series of no’s and 
one big yes.

marta matushita 
Epifania I
2018 

fabric embroidered with strands of hair

88 x 200 cm 

Epifania II
2018 

fabric embroidered with strands of hair

88 x 200 cm 

Marta Matushita used strands of her 
own hair to embroider fragments of 
the short story “Uma galinha” (“A 
hen”), published in the book “Laços de 
Família” (“Family ties”, 1960), and of 
the essay “A mulher e o preconceito” 
(“Women and Prejudice”, published 
in 1960 in the newspaper Correio da 
Manhã under the alias Helen Palmer), 
both by Clarice Lispector. The texts 
were chosen on account of the ironic 
atmosphere surrounding the advices, 
rules and secrets relegated to women 
and because of the clear analogy of a 
woman’s life to the escape of a chicken. 
Lispector used sarcasm to describe 
prosaic issues of everyday life of middle-
class women in Brazil at a time when 
they were starting to divide their time 
between home and work.

The case of the woman that was 
arrested not long ago for leaving 
her husband and living disguised 
as a man for 20 years is a 
perfect example of this desire. 
“It’s easier to live in the world 
as a man” was the explanation 
given by this authentic creature, 
when questioned by a judge. And, 
often enough, what drives women 
to drink in bars, smoke, curse 
and dress in pants (even though, 
according to many physicians, 
that is the cause of arthritis 
in the daughters of Eve), is this 
sort of “masculine outcry” that 
inflicts an often irritating 
inequality to women’s rights.
A mulher e o preconceito (Women and 
prejudice), Clarice Lispector under 
the alias Helen Palmer, 1960

Stupid, timid, and free.  Not 
victorious, the way a rooster in 
flight would have looked.  What 
was there in her entrails that 
made a being of her?  The hen is 
a being.  It’s true, she couldn’t 
be counted on for anything. She 
herself couldn’t count on herself 
– the way a rooster believes in 
his comb.  Her only advantage was 
that there are so many hens that 
if one died another would appear 
at the same moment, exactly like 



KARINA MACHADO 
São Paulo - SP, 1975
É artista visual e idealizadora da 
Casa Goia, onde desenvolve projetos 
artísticos, de design, cenográficos 
e culturais. Assinou cenários para 
Óperas e Espetáculos de Dança, bem 
como coleções de joias para o corpo. 
Participou de exposições individuais e 
coletivas na Alemanha, Itália e Suíça, 
com destaque para os trabalhos 
CuriMbó (2014) e Coincidentes (2017). 
Visual artist and one of the creators 
of Casa Goia (Goia House), where 
she develops projects in art, design, 
scenography and culture. After She 
has created scenography for several 
opera and dance spectacles, as well 
as body jewelry collections. Her work 
has also been portrayed in solo and 
collective art exhibits in Germany, Italy 
and Switzerland, of which the works 
CuriMbó (2014) e Coincidentes (2017) 
should be highlighted.

LÍVIA AQUINO 
Fortaleza - CE, 1971
É pesquisadora do campo das artes 
visuais, professora e artista. Doutora 
em Artes Visuais pela Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP). 
É coordenadora da Pós-graduação 
em Fotografia e professora da Pós-
graduação em Práticas Artísticas 
Contemporâneas da Fundação Armando 
Alvares Penteado (FAAP). Participou de 
exposições na Oficina Cultural Oswald 
de Andrade, no Centro Cultural São 
Paulo, no Museu de Arte de Ribeirão 
Preto e no Sesc São Carlos. 
Researcher in the field of visual arts, 
professor and artist. PhD in Visual Arts 
by Universidade Estadual de Campinas 
(State University of Campinas, UNICAMP). 
Aquino is now Dean of Graduate 
Studies in Photography and professor 
of graduate studies in Contemporary 
Artistic Practices at Fundação Armando 
Alvares Penteado (Armando Álvares 
Penteado Foundation, FAAP). She has 
taken part in exhibits at Oficina Cultural 
Oswald de Andrade (Oswald de Andrade 
Cultural Workshop), Centro Cultural São 
Paulo (São Paulo Culture Center), Museu 
de Arte de Ribeirão Preto (Ribeirão Preto 
Art Museum) and Sesc São Carlos.

MARTA MATUSHITA 
São Paulo - SP, 1955 
Com pesquisas em diferentes linguagens 
artísticas (sumiê, dança, butô, desenho, 
pintura, fotografia, gravura), a artista 
utiliza elementos encontrados na 
natureza e construídos industrialmente. 
Com releitura e reorganização desses 
elementos, cria uma conversa ou 
confronto, trazendo um diálogo 
incessante e paciente, ressaltando o 
tempo e processos de transformação.
Conducting research in different types 
of artistic expression (ink wash painting, 
dance, butoh, drawing, painting, 
photography, engraving), the artist takes 
advantage of materials found in nature 
or fabricated. Matushita reorganizes and 
reinvents the materials to create dialog or 
confrontation, in a relentless and patient 
attempt to highlight time and processes 
of transformation.
 
RICARDO BARCELLOS 
Porto Alegre - RS, 1969 
Graduado em Comunicação Social, 
PoA-RS, cursou ICP (International Center 
of Photography) em NY-EUA e Met film 
school em Londres-UK. Atualmente 
frequenta o Grupo de estudos do 
atelier Fidalga, coordenado por Albano 
Afonso e Sandra Cinto. Sua pesquisa 
transita entre a fotografia, o vídeo e 
a instalação, permeando reflexões 
no condicionamento da imagem. Foi 
vencedor do prêmio Conrado Wessel de 
fotografia, do prêmio Hasselblad Latin 
America, entre outros. 
A graduate in Communications at 
PoA-RS, Barcellos studied at ICP 
(International Center of Photography) in 
NY, USA, and at the Met film school in 
London, UK. Nowadays he is part of the 
Group of Studies of the Fidalga studio, 
under coordination of Albano Afonso 
e Sandra Cinto. His research meanders 
through photography, video and 
installations, focusing on reflections on 
image conditioning. He was the winner 
of the Conrado Wessel photography 
award and of the Hasselblad Latin 
America Award, among others.
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Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, 
positivo; e sido assim desde mocinho 
e menino, pelo que testemunharam as 
diversas sensatas pessoas, quando 
indaguei a informação. Do que eu mesmo 
me alembro, ele não figurava mais 
estúrdio nem mais triste do que os 
outros, conhecidos nossos. Só quieto. 
Nossa mãe era quem regia, e que ralhava 
no diário com a gente — minha irmã, 
meu irmão e eu. Mas se deu que, certo 
dia, nosso pai mandou fazer para si 
uma canoa.

Era a sério. Encomendou a canoa 
especial, de pau de vinhático, 
pequena, mal com a tabuinha da popa, 
como para caber justo o remador. Mas 
teve de ser toda fabricada, escolhida 
forte e arqueada em rijo, própria para 
dever durar na água por uns vinte ou 
trinta anos. Nossa mãe jurou muito 
contra a idéia. Seria que, ele, que 
nessas artes não vadiava, se ia propor 
agora para pescarias e caçadas? Nosso 
pai nada não dizia. Nossa casa, no 
tempo, ainda era mais próxima do rio, 
obra de nem quarto de légua: o rio por 

A terceira margem do rio
João Guimarães Rosa, 1962
 



aí se estendendo grande, fundo, calado 
que sempre. Largo, de não se poder  
ver a forma da outra beira. E esquecer  
não posso, do dia em que a canoa  
ficou pronta.

Sem alegria nem cuidado, nosso 
pai encalcou o chapéu e decidiu um 
adeus para a gente. Nem falou outras 
palavras, não pegou matula e trouxa, 
não fez a alguma recomendação. 
Nossa mãe, a gente achou que ela ia 
esbravejar, mas persistiu somente alva 
de pálida, mascou o beiço e bramou: — 
“Cê vai, ocê fique, você nunca volte!” 
Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou 
manso para mim, me acenando de vir 
também, por uns passos. Temi a ira 
de nossa mãe, mas obedeci, de vez de 
jeito. O rumo daquilo me animava, chega 
que um propósito perguntei: — “Pai, o 
senhor me leva junto, nessa sua canoa?” 
Ele só retornou o olhar em mim, e me 
botou a bênção, com gesto me mandando 
para trás. Fiz que vim, mas ainda 
virei, na grota do mato, para saber. 
Nosso pai entrou na canoa e desamarrou, 
pelo remar. E a canoa saiu se indo — a 

sombra dela por igual, feito um jacaré, 
comprida longa.

Nosso pai não voltou. Ele não tinha 
ido a nenhuma parte. Só executava a 
invenção de se permanecer naqueles 
espaços do rio, de meio a meio, sempre 
dentro da canoa, para dela não saltar, 
nunca mais. A estranheza dessa verdade 
deu para. estarrecer de todo a gente. 
Aquilo que não havia, acontecia. 
Os parentes, vizinhos e conhecidos 
nossos, se reuniram, tomaram 
juntamente conselho.

Nossa mãe, vergonhosa, se portou 
com muita cordura; por isso, todos 
pensaram de nosso pai a razão em que 
não queriam falar: doideira. Só uns 
achavam o entanto de poder também ser 
pagamento de promessa; ou que, nosso 
pai, quem sabe, por escrúpulo de estar 
com alguma feia doença, que seja, a 
lepra, se desertava para outra sina de 
existir, perto e longe de sua família 
dele. As vozes das notícias se dando 
pelas certas pessoas — passadores, 
moradores das beiras, até do afastado 
da outra banda — descrevendo que nosso 



pai nunca se surgia a tomar terra, em 
ponto nem canto, de dia nem de noite, 
da forma como cursava no rio, solto 
solitariamente. Então, pois, nossa mãe 
e os aparentados nossos, assentaram: 
que o mantimento que tivesse, ocultado 
na canoa, se gastava; e, ele, ou 
desembarcava e viajava s’embora, para 
jamais, o que ao menos se condizia 
mais correto, ou se arrependia, por 
uma vez, para casa.

No que num engano. Eu mesmo cumpria 
de trazer para ele, cada dia, um tanto 
de comida furtada: a idéia que senti, 
logo na primeira noite, quando o 
pessoal nosso experimentou de acender 
fogueiras em beirada do rio, enquanto 
que, no alumiado delas, se rezava 
e se chamava. Depois, no seguinte, 
apareci, com rapadura, broa de pão, 
cacho de bananas. Enxerguei nosso pai, 
no enfim de uma hora, tão custosa para 
sobrevir: só assim, ele no ao-longe, 
sentado no fundo da canoa, suspendida 
no liso do rio. Me viu, não remou 
para cá, não fez sinal. Mostrei o de 
comer, depositei num oco de pedra do 

barranco, a salvo de bicho mexer e a 
seco de chuva e orvalho. Isso, que 
fiz, e refiz, sempre, tempos a fora. 
Surpresa que mais tarde tive: que 
nossa mãe sabia desse meu encargo, só 
se encobrindo de não saber; ela mesma 
deixava, facilitado, sobra de coisas, 
para o meu conseguir. Nossa mãe muito 
não se demonstrava.

Mandou vir o tio nosso, irmão 
dela, para auxiliar na fazenda e nos 
negócios. Mandou vir o mestre, para 
nós, os meninos. Incumbiu ao padre 
que um dia se revestisse, em praia 
de margem, para esconjurar e clamar 
a nosso pai o ‘dever de desistir 
da tristonha teima. De outra, por 
arranjo dela, para medo, vieram os 
dois soldados. Tudo o que não valeu 
de nada. Nosso pai passava ao largo, 
avistado ou diluso, cruzando na canoa, 
sem deixar ninguém se chegar à pega 
ou à fala. Mesmo quando foi, não 
faz muito, dos homens do jornal, que 
trouxeram a lancha e tencionavam tirar 
retrato dele, não venceram: nosso pai 
se desaparecia para a outra banda, 



aproava a canoa no brejão, de léguas, 
que há, por entre juncos e mato,  
e só ele conhecesse, a palmos, a 
escuridão, daquele.

A gente teve de se acostumar com 
aquilo. Às penas, que, com aquilo, 
a gente mesmo nunca se acostumou, 
em si, na verdade. Tiro por mim, 
que, no que queria, e no que não 
queria, só com nosso pai me achava: 
assunto que jogava para trás meus 
pensamentos. O severo que era, de não 
se entender, de maneira nenhuma, como 
ele agüentava. De dia e de noite, com 
sol ou aguaceiros, calor, sereno, e 
nas friagens terríveis de meio-do-
ano, sem arrumo, só com o chapéu velho 
na cabeça, por todas as semanas, e 
meses, e os anos — sem fazer conta do 
se-ir do viver. Não pojava em nenhuma 
das duas beiras, nem nas ilhas e 
croas do rio, não pisou mais em chão 
nem capim. Por certo, ao menos, que, 
para dormir seu tanto, ele fizesse 
amarração da canoa, em alguma ponta-
de-ilha, no esconso. Mas não armava 
um foguinho em praia, nem dispunha 

de sua luz feita, nunca mais riscou 
um fósforo. O que consumia de comer, 
era só um quase; mesmo do que a gente 
depositava, no entre as raízes da 
gameleira, ou na lapinha de pedra do 
barranco, ele recolhia pouco, nem o 
bastável. Não adoecia? E a constante 
força dos braços, para ter tento na 
canoa, resistido, mesmo na demasia 
das enchentes, no subimento, aí quando 
no lanço da correnteza enorme do rio 
tudo rola o perigoso, aqueles corpos 
de bichos mortos e paus-de-árvore 
descendo — de espanto de esbarro. E 
nunca falou mais palavra, com pessoa 
alguma. Nós, também, não falávamos 
mais nele. Só se pensava. Não, de nosso 
pai não se podia ter esquecimento; e, 
se, por um pouco, a gente fazia que 
esquecia, era só para se despertar de 
novo, de repente, com a memória, no 
passo de outros sobressaltos.

Minha irmã se casou; nossa mãe 
não quis festa. A gente imaginava 
nele, quando se comia uma comida 
mais gostosa; assim como, no 
gasalhado da noite, no desamparo 



dessas noites de muita chuva, fria, 
forte, nosso pai só com a mão e uma 
cabaça para ir esvaziando a canoa 
da água do temporal. Às vezes, algum 
conhecido nosso achava que eu ia 
ficando mais parecido com nosso pai. 
Mas eu sabia que ele agora virara 
cabeludo, barbudo, de unhas grandes, 
mal e magro, ficado preto de sol e 
dos pêlos, com o aspecto de bicho, 
conforme quase nu, mesmo dispondo das 
peças de roupas que a gente de tempos 
em tempos fornecia.

Nem queria saber de nós; não 
tinha afeto? Mas, por afeto mesmo, 
de respeito, sempre que às vezes me 
louvavam, por causa de algum meu 
bom procedimento, eu falava: — “Foi 
pai que um dia me ensinou a fazer 
assim...”; o que não era o certo, 
exato; mas, que era mentira por 
verdade. Sendo que, se ele não se 
lembrava mais, nem queria saber da 
gente, por que, então, não subia ou 
descia o rio, para outras paragens, 
longe, no não-encontrável? Só ele 
soubesse. Mas minha irmã teve menino, 

ela mesma entestou que queria mostrar 
para ele o neto. Viemos, todos, no 
barranco, foi num dia bonito, minha 
irmã de vestido branco, que tinha sido 
o do casamento, ela erguia nos braços 
a criancinha, o marido dela segurou, 
para defender os dois, o guarda-sol. A 
gente chamou, esperou. Nosso pai não 
apareceu. Minha irmã chorou, nós todos 
aí choramos, abraçados.

Minha irmã se mudou, com o marido, 
para longe daqui. Meu irmão resolveu 
e se foi, para uma cidade. Os tempos 
mudavam, no devagar depressa dos 
tempos. Nossa mãe terminou indo 
também, de uma vez, residir com minha 
irmã, ela estava envelhecida. Eu 
fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia 
querer me casar. Eu permaneci, com as 
bagagens da vida. Nosso pai carecia 
de mim, eu sei — na vagação, no rio 
no ermo — sem dar razão de seu feito. 
Seja que, quando eu quis mesmo saber, 
e firme indaguei, me diz-que-disseram: 
que constava que nosso pai, alguma 
vez, tivesse revelado a explicação, 
ao homem que para ele aprontara a 



canoa. Mas, agora, esse homem já 
tinha morrido, ninguém soubesse, 
fizesse recordação, de nada mais. Só 
as falsas conversas, sem senso, como 
por ocasião, no começo, na vinda das 
primeiras cheias do rio, com chuvas 
que não estiavam, todos temeram o fim-
do-mundo, diziam: que nosso pai fosse 
o avisado que nem Noé, que, por tanto, 
a canoa ele tinha antecipado; pois 
agora me entrelembro. Meu pai, eu não 
podia malsinar. E apontavam já em mim 
uns primeiros cabelos brancos.

Sou homem de tristes palavras. De 
que era que eu tinha tanta, tanta 
culpa? Se o meu pai, sempre fazendo 
ausência: e o rio-rio-rio, o rio — 
pondo perpétuo. Eu sofria já o começo 
de velhice — esta vida era só o 
demoramento. Eu mesmo tinha achaques, 
ânsias, cá de baixo, cansaços, 
perrenguice de reumatismo. E ele? 
Por quê? Devia de padecer demais. 
De tão idoso, não ia, mais dia menos 
dia, fraquejar do vigor, deixar que 
a canoa emborcasse, ou que bubuiasse 
sem pulso, na levada do rio, para se 

despenhar horas abaixo, em tororoma 
e no tombo da cachoeira, brava, com 
o fervimento e morte. Apertava o 
coração. Ele estava lá, sem a minha 
tranqüilidade. Sou o culpado do que 
nem sei, de dor em aberto, no meu 
foro. Soubesse — se as coisas fossem 
outras. E fui tomando idéia.

Sem fazer véspera. Sou doido? Não. 
Na nossa casa, a palavra doido não se 
falava, nunca mais se falou, os anos 
todos, não se condenava ninguém de 
doido. Ninguém é doido. Ou, então, 
todos. Só fiz, que fui lá. Com um 
lenço, para o aceno ser mais. Eu 
estava muito no meu sentido. Esperei. 
Ao por fim, ele apareceu, aí e lá, 
o vulto. Estava ali, sentado à popa. 
Estava ali, de grito. Chamei, umas 
quantas vezes. E falei, o que me 
urgia, jurado e declarado, tive que 
reforçar a voz: — “Pai, o senhor está 
velho, já fez o seu tanto... Agora, 
o senhor vem, não carece mais... O 
senhor vem, e eu, agora mesmo, quando 
que seja, a ambas vontades, eu tomo o 
seu lugar, do senhor, na canoa!...” E, 



assim dizendo, meu coração bateu no 
compasso do mais certo.

Ele me escutou. Ficou em pé. 
Manejou remo n’água, proava para cá, 
concordado. E eu tremi, profundo, 
de repente: porque, antes, ele tinha 
levantado o braço e feito um saudar de 
gesto — o primeiro, depois de tamanhos 
anos decorridos! E eu não podia... Por 
pavor, arrepiados os cabelos, corri, 
fugi, me tirei de lá, num procedimento 
desatinado. Porquanto que ele me 
pareceu vir: da parte de além. E estou 
pedindo, pedindo, pedindo um perdão.

Sofri o grave frio dos medos, 
adoeci. Sei que ninguém soube 
mais dele. Sou homem, depois desse 
falimento? Sou o que não foi, o que vai 
ficar calado. Sei que agora é tarde, 
e temo abreviar com a vida, nos rasos 
do mundo. Mas, então, ao menos, que, 
no artigo da morte, peguem em mim, 
e me depositem também numa canoinha 
de nada, nessa água que não pára, de 
longas beiras: e, eu, rio abaixo, rio a 
fora, rio a dentro — o rio.
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