
 



Textos para el catálogo por Julia Buenaventura 
 
Alejandro Puente (Argentina, 1933-2013) 
 
O uso da cor, longe de uma forma de expressão, é no artista argentino Alejandro Puente, 
um método de organização. Nascido em Buenos Aires, Puente começou cedo sua 
produção, influenciado pelas propostas do grupo Concreto-Invención, com quadros que 
excediam seu caráter bidimensional para atingir o espaço: volumes construídos a partir de 
planos. Em 1967, o artista recebeu a Bolsa Guggenheim, mudando-se para uma Nova York 
no auge do minimalismo. Lá sua obra chamou a atenção do artista Sol Le Witt, que 
encontrara nos postulados do argentino, vários de seus próprios preceitos. Puente não 
começava a obra pelo trabalho direto com o objeto, mas pela proposição de um sistema 
que, mediante a repetição de elementos modulares, gerasse o objeto mesmo. A obra 
Sistemas Cromáticos – série de lâminas metálicas em forma de “L” de diversas cores 
dispostas sobre uma mesa –, sintetiza essa proposta; os elementos são idênticos, mas as 
cores implicam numa estrutura lógica que os antecede e determina. 
 
Puente permaneceu em Nova York durante quatro anos, mas ao invés de seguir o 
caminho da minimal art, foi por outras vias, encontrando na cultura Maia e Inca um 
espelho de suas pesquisas. Sistemas cromáticos primarios y secundarios (1971) baseia-se 
no antigo instrumento inca para realizar as contas: o quipu. No quipu, os nós das cordas 
indicam, segundo sua altura,  unidades, dezenas ou centenas; enquanto as cores de cada 
fio, indicam o referente da quantidade: guerreiros, ouro, etc. Um sistema de tal 
complexidade que foi utilizado para estabelecer as coordenadas das estrelas e fazer os 
censos do extenso império inca. Nessa obra específica, Puente refaz um quipu, objeto que 
resume de forma surpreendente sua procura plástica: nele, as cores estabelecem um 
código capaz de organizar, com antecedência, os elementos do mundo. 
JB 
 
________________ 
 
Antonio Caro (Colômbia, 1950) 
 
Identidade e autoridade são noções continuamente questionadas na obra do artista 
colombiano Antonio Caro. Nascido em Bogotá em 1950, Caro entrou no panorama 
artístico da arte colombiana muito cedo quando, aos 20 anos de idade, apresentou no XXI 
Salão Nacional de Artistas (1970) a cabeça do presidente Lleras: um busto tradicional mas 
que ao invés de ser em bronze, material durável, foi feito de sal e disposto num cubo de 
vidro. Durante a abertura da mostra, Caro jogou água na peça, de forma que esta se 
desfez numa espécie de lama branca, na qual ficaram  flutuando os óculos de plástico 
negro que caracterizavam o presidente. A conotação simbólico-política da peça é 
evidente, assim como o caráter de obra-ação; ato que não poderia ser emoldurado nas 
categorias tradicionais das belas artes. 
 



Dois anos mais tarde, em 1972, Caro começou a trabalhar com a figura de Manuel Quintín 
Lame (1880-1967), indígena e advogado que defendeu o direito à terra de seu povo como 
um fato anterior a qualquer Código Civil Nacional, isto é, anterior à República. Caro se 
aproprio da assinatura de Quintin Lame para reproduzi-la em paredes, janelas e papéis, 
num ato que implica noções de propriedade, autenticidade e memória. O projeto 
Colombia/Coca-Cola está profundamente ligado a essa outra obra, ainda que por 
antagonismo. Aqui, Caro, mais uma vez, se apropria de uma assinatura, as famosas letras 
do refrigerante – símbolo por excelência do imperialismo norte-americano –, para 
escrever o nome de seu país. O estranhamento causado é amplo: lemos Colombia mas 
vemos CocaCola, em um jogo humorístico capaz de questionar aquilo que significa 
pertencer a uma República: uma memória comum ou uma autoridade a ser obedecida, 
neste caso, uma autoridade estranha, pois excede os limites do próprio território. 
JB 
________________ 
 
Beatriz González (Colômbia, 1938) 
 
Retirar imagens de seu contexto original para propô-las numa outra conjuntura, tem sido 
um gesto fundamental na produção da artista colombiana Beatriz González. Nascida em 
Bucaramanga, González estudou artes em Bogotá e realizou um curso de gravura na 
Holanda, entrando no panorama da arte colombiana na metade da década de 60, com 
quadros-cópias, isto é, reproduções de imagens diversas: desde telas clássicas até 
fotografias da imprensa marrom ou de páginas de colunas sociais. Assim, na sua obra, 
heróis nacionais são apresentados com técnicas mais próprias a anúncios publicitários do 
que a sua condição de patriarcas da Independência; obras de grandes mestres são 
transferidas a objetos (o pífaro de Manet é disposto sobre a pele de um tambor ou a 
Última Ceia de Leonardo sobre a superfície de uma mesa); inúmeros personagens 
retirados de jornais são transformados em quadros a óleo (presidentes da República, 
rainhas, traficantes, jogadores de futebol, entre outros). Com essas operações, a artista 
tece críticas à sociedade e à política de um momento específico, muitas vezes com um 
olhar voltado a circunstâncias atuais. 
 
Desta forma, Beatriz González recria imagens já feitas, isto é, as reinventa, numa pintura 
de estilo reconhecível, de cunho pop, em que predominam, de um lado, uma paleta de 
cores vivas que costuma se caracterizar pela introdução do roxo; e, de outro, um desenho 
simplificado, sem detalhes nem perspectiva, que lembra o caráter frontal do cartaz 
publicitário. Em artevida (política), são expostos dois retratos de mulheres ilustres de dois 
tempos e hemisférios distintos. Antonia Santos Sesquicentenario S. A., 1969, celebra os 
150 anos da morte de uma das heroínas da independência colombiana, vulto que é 
satiricamente transformado em Sociedade Anônima. A Rainha Elizabeth da Inglaterra é 
retratada em Africa Adios, 1968, num momento onde a descolonização africana, 
particularmente em relação aos antigos domínios britânicos no continente, está a pleno 
vapor. Ambos os retratos celebram e ironizam à figura da líder, o que se vê num certo 



tratamento deliberadamente precário da pintura, que confere traços que quebram seus 
semblantes.    
JB 
________________ 
 
Cecilia Vicuña (Chile, 1948) 
 
Cecília Vicuña afirma: “A minha poesia se manifesta também como pintura, como 
escultura, performance ou como cine, que são todas extensões da minha visão de 
linguagem”. Radicada em Nova York desde 1980, Vicuña nasceu no Chile, em uma família 
de intelectuais, escultores e filósofos e, desde muito jovem, começou procurar formas de 
expressão que a levaram criar suas primeiras esculturas, cujo nome “arte precária” remitia 
à condição efémera e aleatória dos materiais: aquilo que o mar jogava na praia. Em 1969, 
montou a “Tribu No”, um coletivo de artistas cujas leituras, acompanhadas de rock e 
dança moderna, entraram na mitologia da cidade de Santiago. Em 1972, com uma Bolsa 
do British Council, Vicuña foi estudar em Londres, lugar em que receberia a devastadora 
notícia do Golpe de Estado no Chile e a consequente morte do então presidente eleito 
democraticamente Salvador Allende,  em 11 de setembro de 1973.  
 
Os óleos realizados por Vicuña durante a década de 70 dão conta do período: o projeto 
revolucionário – com os quadros de Lenin ou Marx –, o Golpe – com La muerte de Allende 
– e a posterior resistência – com obras como Frente Cultural – . Quadros estes que 
ultrapassam a fronteira entre arte culta e popular, desenvolvendo um estilo 
deliberadamente naïf que caracteriza a obra pictórica da artista. Assim, temos um Marx 
sem proporções; cujos pés diminutos excedem a tela, enquanto sua enorme cabeça é 
coroada por umas rosas flutuantes mais próprias de um trabalho escolar que de um herói 
revolucionário. Qualquer solenidade, qualquer realismo socialista, está fora de cogitação. 
Lenin envolvido num abrigo de veludo dá conta dessa liberdade, nele Vicuña mistura a 
seriedade revolucionária com um humor de cunho próprio.  
 
A tela intitulada La muerte de Allende foi feita na noite de 11 de setembro de 1973, após 
outros artistas bateram à porta de Vicuña em Londres para narrar o acontecido. Na obra é 
visível, além do estilo descrito, um conjunto de elementos alegóricos, onde cada signo-
figura corresponde a um referente. Segundo explica a artista no livro Sabor a mí, 
publicado nesse mesmo ano, a tela vermelha – mancha de sangue no ar –, é o Golpe, a 
fumaça que emana dela, aquilo que elimina qualquer possibilidade de vida, enquanto os 
ossos são o único que restou da revolução extinta. Obra onde pintura e narração entram 
em diálogo, numa prática alegórica característica nesta artista chilena. 
JB 
________________ 
Luis Camnitzer 
(1937, Alemanha -Uruguai) 
 



A relação palavra-imagem tem sido um dos fundamentos da obra de Luis Camnitzer. 
Artista, crítico e teórico, nascido na Alemanha, Camnitzer foi levado ao Uruguai com um 
ano de idade, onde permaneceu até os 27, quando, foi morar em Nova York por uma 
bolsa do Guggenheim. A ditadura e as condições econômicas no Uruguai impossibilitaram 
sua volta durante as próximas décadas.  
 
Com Liliana Porter –artista com quem foi casado, também presente em Artevida –, e José 
Guillermo Castillo, Camnitzer montou o grupo The New York Graphic Workshop (El Taller 
Gráfico de Nova York). Foi nesse período que o artista começou a propor gravuras sem 
imagens; peças baseadas em enunciados, onde o observador teria de criar a imagem a 
partir da descrição, tornando-se produtor e não mero receptor da obra. Dando 
continuidade a essas experiências, Camnitzer propôs as “caixas”: uma série de objetos 
recolhidos do lixo acompanhados com sentenças previamente elaboradas e escolhidas de 
forma aleatória. Contudo, frase e objeto parecem concordar, numa espécie de laço que, 
longe de estar na realidade, é construído pelo espectador-leitor da obra. É o visitante que 
cria a coincidência para depois tê-la por lógica e natural.  
 
A série Tortura Uruguaia (1983-84) funciona nessa chave. Nela Camnitzer propõe imagens 
e enunciados sem uma relação obvia entre eles; as frases não são panfletos nem 
descrições, por exemplo, a imagem de uma pinça apertando a palma de uma mão é 
seguida das palavras “He was known because of his precision” [“Ele era conhecido por 
causa de sua precisão”], ou a imagem de um pedaço de papel amassado é acompanhada 
da frase “The damage appeased him” [“O dano o apaziguou”]. Em resumo, o vínculo não é 
evidente; é o visitante quem deverá construí-lo, indagar, suspeitar, em uma proposta de 
“ambiguidade controlada”, que faz a obra ter múltiplos sentidos. De igual forma, o uso da 
terceira pessoa do singular frequente nas frases – he [ele] – é nebuloso: a quem se refere 
esse pronome? Ao torturado, ao torturador ou, ainda, àquele que espia a situação desde a 
margem, isto é, o espectador da obra? 
JB 
________________ 
 
Margarita Paksa (Argentina, 1936) 
 
A desmaterialização da obra de arte em Margarita Paksa envolve tanto procuras plásticas 
quanto propostas políticas; de um lado, romper os meios tradicionais introduzindo o fator 
temporal e corporal no trabalho e, de outro, discutir a obra como mercadoria. Nascida em 
1936, Paksa pertence à geração de artistas argentinos que teve, no Instituto Torcuato di 
Tella – no “quarteirão louco” –, um espaço de liberdade e experimentação. Já no início, a 
obra de Paksa tem um forte interesse em explorar os meios sonoros. A peça 500 Watts 
4.635 KC 4,5 C (1967) consiste em um feixe de luz que, quando interrompido pelo 
espectador, dispara um barulho que invade o lugar; assim corpo, luz e som entram em 
diálogo. Mesa redonda- Esto es un juicio (1967) é composta por uma mesa cujos 
participantes respondem às perguntas do público usando frases gravadas, expondo com 
agudeza a sociedade e sua forma de estabelecer critérios. Em 1968, Paksa participou do 



movimento Tucumán Arde, frente de luta onde os artistas procuraram defender melhoras 
nas condições dos trabalhadores nos engenhos açucareiros de Rosário, experiência que 
resultou em uma profunda fusão entre arte e vida; obra e ação política desfizeram 
fronteiras.  
 
Nas peças Libetad (sin foco) ou Justicia (sin foco), Paksa trabalha com palavras: imagens 
silenciosas que deixam seu som naquele que lê a obra. Os termos estão na mira, mas não 
é possível saber se se trata da mira de uma câmera ou da mira de um rifle pronto para 
efetuar o disparo. Em Me cortaron las manos (1973),  as palavras do título estão, de fato, 
serradas, esquartejadas de forma que é difícil compreende-las no primeiro golpe de vista. 
A obra faz referência ao cantor chileno Victor Jara, cujas mãos de violonista foram 
esmagadas à coronhadas pelos militares antes de, finalmente, assassiná-lo. 
JB 
________________ 
 
Ricardo Carreira (Argentina 1942-1993) 
 
Em 1966, foi realizada a mostra Homenaje al Viet-Nam, uma vasta exposição montada por 
León Ferrari e Carlos Gorriarena, que contou com a participação de aproximadamente 200 
artistas. Foi nesta ocasião, que Ricardo Carreira apresentou sua obra Mancha de sangre 
(1966): uma lâmina de resina poliéster vermelha diretamente instalada no chão da galeria 
Van Riel. Carreira, nesse momento com 24 anos de idade, estava propondo uma obra cuja 
leitura era simples – bastava saber o titulo da mostra para compreender rapidamente as 
referencias, o sentido da peça –. No entanto, como proposta plástica era inclassificável; 
não era pintura pois estava no chão, não era uma escultura pelo seu caráter plano, 
bidimensional, então o quê era essa obra? Essa pergunta somente recebeu respostas – 
denominações – um tempo depois, como arte conceitual ou contextual, instalação ou 
ambiente. Porém, nesse momento não interessava classifica-la,  interessava dar respostas 
à situações políticas específicas,  resistir, depois se veria se era possível denominar essa 
resistência como arte. 
 
Ricardo Carreira é também conhecido como poeta. Seus versos, que muitas vezes eram 
distribuídos em xerox e papéis soltos, propõem jogos a partir da descontextualização das 
palavras, mostrando como estas carecem ou mudam de sentido quando ficam sozinhas, 
sem um encadeamento que as localize e determine. Assunto que, de fato, tem muito a ver 
com sua proposta plástica. Carreira passou pelo Torcuato Di Tella e, como tantos outros 
artistas de sua geração, entrou em conflito com a instituição quando a experimentação foi 
se tornou ação política, participando, em 1968, da ação Tucumán Arde. Durante anos seu 
nome foi parcialmente esquecido, o que teve muito a ver com a condição efêmera e 
precária de sua obra. 
JB 
________________ 
 


