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O	próximo	26	de	 junho,	o	Guggenheim	de	Nova	York	abrirá	a	restrospectiva	da	artista	
colombiana	 Doris	 Salcedo,	 mostra	 que	 ocupará	 os	 quatro	 níveis	 do	 museu,	 com	
trabalhos	 que	 começam	 em	 1980.	 A	 exibição,	 que	 vem	 desde	 o	 Museu	 de	 Arte	
Contemporânea	 de	 Chicago,	 incluirá	 um	 vídeo-documental	 sobre	 os	 processos	 de	
construção	de	obras	cujas	dimensões	ou	soluções	formais	supuseram	enormes	desafios;	
entre	 elas,	 Shibboleth,	 a	 fenda	 com	 que,	 em	 2007,	 Salcedo	 quebrou	 o	 chão	 da	 Tate	
Modern	em	Londres,	chamando	a	atenção	do	mundo	todo.	
	

	

Uma	 das	 fotografias	 mais	 apavorantes	 dos	 campos	 de	 extermínio	 da	 Segunda	

Guerra	consiste	em	uma	pilha	conformada	por	milhares	e	milhares	de	óculos.	A	

imagem	 sem	 ser	 sanguinária	 ou	 dramática	 –sem	 ter	 nada	 de	 narrativo–,	

consegue	estremecer	a	um	espectador	que	no	conjunto	enxerga	a	dimensão	do	

holocausto	e	em	cada	óculo	a	individualidade	da	vítima.	Untitled,	2003,	realizada	

por	Doris	Salcedo	para	a	Bienal	de	Istambul,	me	lembra	essa	fotografia.	Na	obra,	

1.150	cadeiras	são	empilhadas	no	vácuo	entre	dois	prédios,	gerando	a	 imagem	

daquilo	que	restou	de	uma	catástrofe.	Por	sua	vez,	trata-se	de	uma	acumulação	

que	 entra	 em	contraponto	 com	a	 singularidade	de	 cada	uma	dessas	 cadeiras	 –

particulares,	 específicas–,	 o	 que	 parece	 dar	 conta	 de	 seus	 donos.	 Em	 resumo,	

como	a	fotografia	dos	óculos,	a	instalação	de	Salcedo	possibilita	enxergar	a	falta	

de	aqueles	que	alguma	vez	usaram	o	objeto,	isto	é,	consegue	realizar	uma	tarefa	

certamente	difícil:	fazer	presente	a	ausência.	

	

Aliás,	fazer	presente	a	ausência	é	o	eixo	da	obra	dessa	artista	bogotana,	o	que	não	

é	um	acaso,	pois	durante	décadas	de	guerra,	o	número	de	mortes	e	desaparições	

na	Colômbia	alcança	cifras	devastadoras.	Em	suma,	a	quantidade	de	ausências	no	

pais	é	grande	demais,	e	isso	é	aquilo	que	Doris	Salcedo	trabalha	em	um	exercício	

de	memoria	coletiva	e	ritualização	do	luto.	A	obra	de	Salcedo	é	um	apelo	porque	

a	morte	não	passe	desapercebida,	pois	em	qualquer	guerra	–seja	a	mundial	seja	a	

da	Colômbia–,	a	morte	adquiri	um	caráter	quotidiano,	vira	costume,	assunto	que	



impede	 enxergar	 a	magnitude	 da	 tragédia	 e	 elaborar	 o	 duelo.	 A	montanha	 de	

cadeiras	 em	 Istambul	 faz	 parte	 desse	 apelo,	 com	 efeito,	 o	 bairro	 da	 instalação	

alguma	vez	foi	habitado	por	comunidades	judias	que,	sem	possibilidade	de	pagar	

um	 novo	 imposto	 criado	 especificamente	 para	 elas,	 foram	 desapropriadas	 e	

enviadas	aos	campos	de	extermínio.	

	

No	entanto,	a	cadeira	não	pertence	somente	a	essa	instalação,	mas	é	um	objeto	

essencial	 na	 obra	de	 Salcedo,	 uma	dessas	 compulsões	que	 costuma	 caraterizar	

aos	artistas.	Assim,	se	Iberê	Camargo	ficou	obcecado	com	os	carreteis,	Guillermo	

Kuitca	com	as	camas	e	Giorgio	Morandi	com	as	garrafas,	Salcedo	vai	enxergar	nas	

cadeiras	a	perfeita	imagem	da	ausência.	A	casa	viuda	(1992-1995)	–	trabalho	que	

por	primeira	vez	a	exposição	do	Guggenheim	apresenta	em	conjunto	–,	explora	

essa	condição	própria	da	cadeira	e	dos	móveis,	como	metáfora	daquele	que	já	foi	

embora.	A	mesma	artista	relata:	“Nessa	época	falava	com	muitas	viúvas	e	viúvos	

sobre	como	era	essa	experiência	de	estar	sentado	diariamente	na	mesa	com	um	

ser	querido,	que	de	repente	desaparece.	Quando	essa	pessoa	 já	não	está,	o	que	

você	faz	com	essa	cadeira?	A	cadeira	vazia	grita	a	ausência	desse	ser	[...]	é	como	

se	 o	 objeto,	 esse	 objeto	 que	 nos	 tortura	 com	 sua	 ausência,	 tampouco	 deveria	

existir,	eu	queria	converter	esses	objetos,	em	objetos	inúteis,	disfuncionais,	que	

mudaram	de	status,	do	utilitário	ao	simbólico”1.	

	

Em	2002,	Salcedo	apresentou	a	obra	Novembro	6	y	7,	uma	instalação	temporal	na	

qual,	 durante	 53	 horas,	 foram	 caindo	 lentamente	 centenas	 de	 cadeiras	 pelas	

paredes	 externas	 do	 Palácio	 de	 Justiça	 no	 centro	 de	 Bogotá.	 A	 obra	 fazia	

referencia	à	toma	desse	edifício	em	novembro	de	1985	pelo	grupo	guerrilheiro	

M-19,	que	frente	a	um	reação	completamente	irracional	de	parte	do	governo	e	os	

militares,	terminou	em	94	mortos,	entre	os	que	se	encontravam	11	magistrados	

da	 Corte	 Suprema	 de	 Justiça,	 e	 11	 desaparecidos.	 Essa	 tragédia,	 junto	 com	 a	

Massacre	 das	 Bananeras	 descrita	 por	 Gabriel	 García	Márquez	 em	Cem	anos	de	

Solidão,	 é	 um	 dos	 eventos	 mais	 dolorosos	 da	 história	 da	 Colômbia,	 fato	 cuja	

																																																								
1	Conferencia	de	Doris	Salcedo,	Museu	Nacional	de	Colombia,	6	de	novembro	de	2006.	
Texto	extraído	do	artigo	de	Dominique	Rodríguez,	“La	mujer	invisible”	,	Revista	
Gatopardo,	México:	2008.	



impossibilidade	 de	 ser	 descrito,	 enunciado,	 é	 resolvida	 por	 Salcedo	 através	 do	

silencio	da	queda	dessas	cadeiras	esvaziadas	de	pessoas,	dezenas	e	dezenas	de	

peças	 únicas,	 específicas,	 que	 foram	 se	 acumulando	 durante	 o	 transcurso	 da	

intervenção.		

	

Intervenção	que	envolveu	uma	planificação	cuidadosa,	onde	o	percurso	de	cada	

elemento	estava	minuciosamente	especificado,	em	um	plano	que	 tinha	mais	de	

200	páginas.	De	fato,	um	dos	ajudantes	do	estudo	de	Salcedo	conta	que	realizar	a	

obra	 era	 como	 seguir	 uma	 partitura,	 onde	 cada	 nota	 e	 sua	 duração	 estava	

estipulada	com	antecedência.	

	

O	 perfecionismo	 carateriza	 a	 Salcedo.	 A	 solução	 formal	 de	 suas	 esculturas	 é	

sempre	 surpreendente	 e	 algumas	 poderiam	 ser	 descritas	 como	 verdadeiras	

proezas.	 Entre	 elas,	 Unland	 (1998),	 conjunto	 de	 obras	 em	 que	 fragmentos	 de	

mesas	de	madeira	são	unidos	com	um	complexo	bordado	de	cabelo	humano,	o	

que	investe	as	características	dos	materiais:	a	madeira	parece	frágil,	enquanto	o	

cabelo	 vira	 uma	 força	 avassaladora.	 Em	 Abys	 (2005),	 obra	 feita	 no	 Castelo	 di	

Rivoli	na	Itália,	uma	parede	de	tijolos	está	pendurada	da	cúpula	de	uma	sala	sem	

nunca	 entrar	 em	 contato	 com	 o	 chão,	 o	 que	 confere	 uma	 condição	 absurda	 e	

opressiva	 ao	 espaço.	 E,	 finalmente	 Shibboleth,	 a	 rachadura	 da	 Tate,	 foi	

construída	em	Bogotá	em	grandes	bloques	de	concreto	e	enviada	a	Londres	em	

um	barco	para	depois	 ser	 instalada	no	 galpão.	 Salcedo	 teve	 a	 ideia	 a	 partir	 de	

uma	 pequena	 rachadura	 que	 enxergou	 na	 Tate,	 pensou	 em	 fazê-la	 enorme	 e	

procedeu	a	resolver	tecnicamente	o	objeto.	Começou	no	desenho	que	descrevia	o	

roteiro	 da	 partição	 e	 a	 equipe	 de	 trabalho	 esteve	 observando	 rachaduras	 nas	

aceras	da	cidade	com	o	intuito	de	copiar	exatamente	a	natureza	de	uma	quebra.	

Outro	 dos	 ajudantes	 afirma	 que	 devia	 parecer	 louco,	 pois,	 no	 começo	 do	

processo,	empregava	varias	horas,	em	qualquer	esquina	da	cidade,	observando	

com	atenção	extrema	a	mínima	fratura	no	chão.	

	

O	estúdio	de	Salcedo	fica	no	bairro	7	de	Agosto	de	Bogotá,	lugar	conhecido	pelas	

oficinas	mecânicas;	se	você	precisa	reparar	o	auto	ou	construir	a	estrutura	de	um	

teto,	no	7	de	agosto	encontrará	a	pessoa.	Mecânicos,	 soldadores	e	marceneiros	



estão	reunidos	lá,	o	que	coincide	com	o	trabalho	de	Doris	Salcedo	enquanto	suas	

obras	 costumam	 envolver	 uma	 labor	manual.	 No	 fim,	 os	 objetos	 desta	 artista,	

móveis,	 cadeiras,	 mesas,	 telas	 de	 pétalas	 de	 rosas,	 ou	 a	 mesma	 rachadura	 da	

Tate,	 são	 horas	 e	 horas	 de	 trabalho	 humano.	 São	 tempo	 de	 duelo,	 de	 pérdida,	

mas	 também	 de	 redenção,	 dessa	 elaboração	 da	 dor	 que	 têm	 de	 fazer	 os	 que	

ficaram	com	a	ausência	daqueles	que	foram	embora.		

	


