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ZÉ CARLOS GARCIA 
1973, Aracaju, vive e trabalha no Rio de Janeiro. 
 
Artista visual, estudou escultura na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, frequentou a Escola de Artes Visuais do Parque Laje. 
 
A possibilidade de recriar o mundo através de formas inicialmente estabelecidas pela Estética, isto é, não propostas como “dadas” pela natureza, impeliu-o a uma linha de 
pesquisa que levou à construção escultural de “pássaros”, à redefinição de “insetos” e aos “bustos” esculpidos em pedras sedimentares que não permitem uma forma 
definida. 
 
O simbolismo dos discursos de poder que marcam a construção da história da humanidade também está presente na pesquisa de Zé Garcia, como nos “bustos” com sua 
noção da efemeridade e ruína, e nas bandeiras de crinas de cavalo e nas fincas de madeira que nos remetem aos mastros, às esculturas equestres e aos obeliscos, marcos 
de conquista e de narrativas de territórios. 
 
A “construção” do seu trabalho origina-se de corpos existentes, às vezes mortos, estáticos, encontrados, naturais ou artificiais, e gera objetos - seres - sob o signo da 
escultura. Peças e fragmentos de móveis antigos associados a penas, plumas de carnaval e crinas de cavalo são organizados para criar híbridos com poder estético e 
alegórico. 
 
Seus trabalhos escultóricos caminham na contramão das obras criadas para a posteridade e executadas em materiais consistentes, dialogando com a dimensão da 
eternidade e da ruína, com a construção de um ideário e a perda do poder. 
 
O artista sugere, portanto, uma discussão com o corpo como peça central - seja animal, humano ou escultural - e a experiência como ação voluntária que altera a 
paisagem, passando por constante mudança morfológica, também através da adição de novos elementos. 
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Exposições individuais: 
2018: Torto (Cassia Bomeny Galeria, Rio de Janeiro, RJ) / 2017: Tropical (Espaço Saracura, Rio de Janeiro, RJ) / Do pó ao pó (Galeria do Lago, Museu da República, Rio de 
Janeiro, RJ) / 2016: Ganimedes (Zipper Galeria, São Paulo, SP) / 2015: Finca (Galeria Amarelonegro, Rio de Janeiro, SP) / 2014: Prumo (Memorial Meyer Filho, Florianópolis, 
SC) / 2013: Jogo (Centro de Arte Helio Oiticica, Rio de Janeiro, RJ) / 2012: PET (Espaço Cultural Sérgio Porto, Rio de Janeiro, RJ) / 2010: Hereditários (Durex Arte 
Contemporânea, Rio de Janeiro, RJ) 
 
Exposições coletivas: 
2019: Inundação (Museu Casa do Pontal, Rio de Janeiro, RJ) / Concerto para pássaros (Goethe Institut, Salvador, BA) / Manjar: Beleza e Devastação ou Eterno Retorno 
(Solar dos Abacaxis, Rio de Janeiro, RJ) / Luto tropical (Pasto Galeria, Buenos Aires, Argentina) / 2018: Humanal (A Mesa, Rio de Janeiro, RJ) / O Tempo e a Gravura no 
Espaço (Fábrica de Arte Marcos Amaro, Itu, SP) / Busan Biennale 2018 (Busan, Coreia do Sul) / Aluga-se Triplex (ocupação, São Paulo) / Você sonha com o quê? A Flor 
Mohole e outras fábulas (Galeria Luisa Strina, São Paulo) / Horse Takes King (Fondazione Prada, Milão, Itália) / De Sangue e Ossos (Galeria Matias Brotas, Vitória, ES) / 2017: 
A Queda (Galeria Movimento, Rio de Janeiro, RJ) / Bestiário (Centro Cultural São Paulo, São Paulo, SP) / Frestas - Trienal de Artes (Sesc Sorocaba, Sorocaba, SP) / A Room 
and a Half (Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Varsóvia, Polônia) / Gazua #946 (Despina, Rio de Janeiro, RJ) / 2016: My body is a cage (Galeria Luciana 
Caravello, Rio de Janeiro RJ) / Primeira de Muitas (Espaço Saracura, Rio de Janeiro, RJ) / Nuit Blanche Monaco (instalação, Praia do Lavrotto, Cidade de Mônaco, Mônaco) / 
Depois do Futuro (Parque Lage, Rio de Janeiro, RJ) / 2015: Tórrido (Espacio Odeón, Bogotá, Colômbia) / Coquetel (Castelinho do Flamengo, Rio de Janeiro) / 2014: Materia 
(Casa Hoffmann, Bogotá, Colômbia) / 2013: Criaturas Imaginárias (Museu Casa do Pontal, Rio de Janeiro, RJ) / E (AutAut Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, RJ) / 
Redemptive glimpses from the future world (Musterzimmer, Berlim, Alemanha) / 2012: From The Margin To The Edge - brazilian art and design in the 21st century 
(Somerset House, Londres, Reino Unido) / 2011: Nova Escultura Brasileira - Herança e Diversidades (Caixa Cultural Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ) / 2010: Inquietude 
(Galeria Durex Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, RJ) / 2 anos (Barracão Maravilha, Rio de Janeiro, RJ) / Eco, Ritmo, Acaso (Galeria Durex Arte Contemporânea, Rio de 
Janeiro RJ) / 2009: Karnevalismus (ocupação, Berlim, Alemanha) / Ecos de Hélio (Centro de Arte Hélio Oiticica, Rio de Janeiro, RJ) / Supernova (Barracão Maravilha, ocorrida 
simultaneamente em 13 países, Rio de Janeiro RJ) / 1 ano (Barracão Maravilha Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, RJ) / 2008: Do gelo da Escandinávia ao fogo tropical o 
Barracão Maravilha recria na Terra um inferno de delícias (Barracão Maravilha, Rio de Janeiro RJ) / MAC Filé (Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Niterói, RJ) / 
Barracão Maravilha Convida (Barracão Maravilha Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, RJ) / Abertura (Barracão Maravilha Arte Contemporânea, Rio de Janeiro RJ) / 2006: 
Paranaturais (Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Niterói, RJ) / Abre Alas 2006 (Galeria A Gentil Carioca, Rio de Janeiro, RJ) 
 
Coleções institucionais: 
Fundação Marcos Amaro (Itu, SP) 
 

  



 

zecarlosgarcia.com.br 

 

série cocar, 2019 
fotografia impressa em papel 

algodão (série de 6 + 2 PAs) 

80x80cm 
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série cocar, 2019 
fotografia impressa em papel 

algodão (série de 6 + 2 PAs) 

80x80cm  
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série cocar, 2019 
fotografia impressa em papel 

algodão (série de 6 + 2 PAs) 

80x80cm 
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série cocar, 2019 
fotografia impressa em papel 

algodão (série de 6 + 2 PAs) 

80x80cm   
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série cocar, 2019 
fotografia impressa em papel 

algodão (série de 6 + 2 PAs) 

80x80cm   
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besta quadrada, 2017 
escultura em peroba rosa, 

tecido, ferro e pano 

300x320x100cm 
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luto tropical, 2017 | plumas, couro e madeira  | dimensões variadas 
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busto, 2017 | escultura em pedra  | dimensões variadas 
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busto, 2017 | escultura em pedra  | dimensões variadas 
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cadeira, 2009 
escultura em penas e 

mobiliário 

100x80 x100cm 
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alísio, 2012 | escultura em penas | 1,80x1,20x100m 
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série torto, 2018 
plumas, couro e madeira 

medidas variadas 
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série torto, 2018 | plumas, couro e madeira | medidas variadas 
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cadeira, 2010 
entalhe em penas e mobiliário 

100x70 x170cm 
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bandeira, 2015 
madeira torneada e crina de 

cavalo 

mastro: 280 x 15cm - crina: 

dimensões variáveis 
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repousário, 2017 
escultura em madeira e penas 

65x13x09cm 
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repousário, 2017 | escultura em madeira e penas | tamanhos variados 
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sem título, 2016 | madeira torneada (angelim branco)  | 83x18cm a 40x11cm 
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sem título, 2016 | madeira torneada (angelim branco)  | 83x18cm a 40x11cm 
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obelisco (joão-bobo), 

2016 
madeira torneada (peroba 

rosa) e ouro 

86x21cm   
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obelisco (joão-bobo), 

2016 
madeira torneada (peroba 

rosa) e ouro 

200x40cm   
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pássaro, 2010 
escultura em penas e partes 

de mobiliário 

240x160x100cm   
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cosmedamião, 2008 
escultura em gesso 

110x50x40cm   
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pássaro, 2010 
escultura em pena e 

mobiliário 

300x60 x80cm   
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jogo, 2013 |  série de cinco pares (bola e taco) em madeira torneada e tinta automotiva                                        

instalação com dimensões variadas (taco: 285x15cm – bola: 15x7,5cm 
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pássaro, 2015-2018 (co-autoria Laura Lima e Zé Garcia) | escultura em penas  | 11x09x1,5m 
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sem título, 2018 | escultura em penas  | 20x35x20cm 
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textos 
 

BIFURCAÇÕES | Kamilla Nunes | curadora e crítica de arte 
(texto publicado no catálogo da exposição individual “Jogo“. Rio de Janeiro, novembro de 2013) 

 
Não é apenas um olhar para a improbabilidade, é também uma composição processual de formas deslocadas, traços de exceção. Reconhecer em “Alísio” a imagem de um 
pássaro, como tal, pode ser tão espontâneo quanto perceber que, visto na natureza, o ponto de vista proposto pela obra está invertido. O que impressiona e transforma, 
além da plasticidade e do movimento da asa esculpida às avessas, é que uma fragata é sempre observada de baixo para cima, por viver em penhascos e jamais pousar em 
terra. Suas asas são longas, a ponto de não conseguir alçar vôo, permitindo apenas que se desloque com as correntes de ar e retorne ao seu habitat natural. “Alísio”, umas 
das obras que compõem a série “Pássaros”, do artista Zé Carlos Garcia, conduz sua forma à relação de outrem que se revela, suprimindo-o. 

Sua presença é estranha a si mesma, é estranha porque se afirma como absolutamente outra, acéfala, errante. Não é, senão, a dissolução do pertencimento, uma imagem 
que não cessa de aludir à morte. Há procedimentos nessa obra que remetem às anteriores e, igualmente, sobrevivem no presente. Procedimentos que se bifurcam, que 
provocam novos arranjos. “Trata-se, na verdade, de experimentar em si um deslocamento do ponto de vista: deslocar a própria posição de sujeito, a fim de poder oferecer 
meios para deslocar a definição de objeto”.[1] 

Ora ou outra, os procedimentos de criação de Zé Carlos Garcia podem parecer puras abstrações, reminiscências de um barroco que se movimenta, no campo simbólico, até 
o nosso tempo. Se concordarmos que em sua obra há um fluxo em perpétuo devir, que nas formas empregadas na série “Pássaros” o movimento sugerido pelas sequências 
de penas é retratado de forma extrema, que essas figuras, isoladas, fazem alusão a um sentimento mitológico, e que o conflito entre realidade e imaginação consiste em 
uma antinomia, compreenderemos melhor em que sentido o barroco se faz presente nas obras desse artista. 

O movimento escoa. Linhas e gestos insinuam a profundidade pictórica aliada à materialidade escultórica. O modo como os “Pássaros” são apresentados, diretamente no 
chão, apoiados na parede ou suspensos pelo teto, abarca e consolida suas formas, assim como, no período barroco, a sombra sempre acompanha o desenho, consolidando 
a materialidade da pintura, tanto quanto delimita os possíveis pontos de observação da escultura. 

Há um lugar de fragilidade onde o vazio preenche o absurdo, onde a representação escapa do enganoso, onde o homem suprime a ausência pelo esquecimento. Nesse 
lugar de encontro com a obra, de desvio e olvido, surge uma rede complexa de significados, que embaralham obra e biografia. Se analisada como um só corpo, atemporal e 
amorfo, percebe-se que a obra de Zé Carlos Garcia é um gesto de esquiva da realidade, uma ferida aberta ou uma espécie de fenômeno orgânico. Precipitamo-nos a tocá-la 
tal como o incrédulo apóstolo São Tomé, na histórica pintura do italiano Caravaggio.[2] 

Os processos de destruição e construção parecem ser o modo como Zé Carlos Garcia estreita o parentesco entre realidade e ficção. Na obra “Praga”, diversas espécies de 
insetos encontrados na natureza são cuidadosamente manipulados, recortados e colados uns aos outros. De animais facilmente reconhecíveis, passam a incorporar a 
solidão de seus corpos híbridos e sem precedentes. Se na natureza o conceito de “praga” está relacionado com populações de insetos da mesma espécie, que causam 
algum tipo de prejuízo do ponto de vista ecológico, econômico, social e cultural, na obra “Praga” estes insetos constituem uma população que carrega em si a constituição 
da própria arte, como uma forma de acionar uma experiência em meio às contradições do mundo. 

“Praga” contraria as próprias regras da natureza, podendo ser compreendida também como um bestiário heteróclito. Mas se nos bestiários da idade média, que são 
descrições de animais reais e imaginários, o objetivo fundamental era instruir o homem, atribuindo a cada animal um significado místico, acompanhado de uma explicação 
moralizante, em “Praga”, as partes sequer são nomeadas. Esses híbridos não têm como finalidade documentar, enumerar ou estudar as espécies. Enquanto no passado o 

https://zecarlosgarcia.com.br/2013/11/28/jogo-individual-no-centro-de-arte-helio-oiticica/
https://zecarlosgarcia.com.br/textos/bifurcacoes/#_ftn1
https://zecarlosgarcia.com.br/textos/bifurcacoes/#_ftn2
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fundamento era que o homem poderia ver sua própria humanidade refletida nos hábitos dos animais e, a partir de então, extrair dela uma moral, aqui a obra de Zé Carlos 
Garcia “dá a ver o limite abissal do humano: o inumano ou o a-humano, os fins do homem”.[3] 

É exatamente a partir desse deslocamento da posição do sujeito que a obra desse artista ganha forma como um eterno devir. Acéfalos ou híbridos, “todos colocam o 
sujeito na posição de um observador extralúcido: ele vê o mundo em sua ‘fugacidade’ e plasticidade constitucionais; percebe melhor as relações entre as coisas do que as 
próprias coisas”.[4] Reunir diversos insetos com finalidade de torná-los uma praga, é também um modo de monumentalizá-los, uma estratégia de sobrevivência. 

Bifurcações que não admitem uma única via de entrada ou de saída, já que há sempre uma afirmação do incomunicável, que “consistirá apenas em jogar a dois uma única 
vez, por um único golpe de dados, sem outro ganho a não ser a própria possibilidade de jogar, possibilidade que independe de nosso poder de alcance quando o que está 
em jogo por intermédio da fala é o ilimitado do pensamento”.[5] 

Sua obra mais recente, “Jogo”, dá-se a partir dos elementos simbólicos dos jogos de bilhar, compreendidos como aqueles de mesa que utilizam tacos e bolas (Snooker, 
Carom, Bagatela, Pool e o Mata-Mata). Mas acerca das regras, que podem parecer necessárias, é preciso que se compreenda que elas sobrevivem por detrás da imagem, 
por detrás dessas formas que podem, na maior parte das vezes, surgir como engano, como ficção, como farsa. O jogo do olhar em contraposição ao jogo funcional do 
objeto. 

O que pode parecer desproporção ou dramaturgia do real, pode também ser entendido como fragmento de discursos, existências que foram efetivamente postas em risco 
no momento em que a função do objeto já não é a do jogo baseado em regras, mas a da subjetivação da realidade da qual fazem parte. “Jogo” é atravessado por 
armadilhas, gestos, precisão. Existe efetivamente na vida, no símbolo, na arte. Conjunturas que não são e nunca mais serão reduzidas às certezas e às tradições, mas sim 
aos trajetos múltiplos e aos cálculos inexistentes. 

Aí reside outro traço do jogo: a disputa. Se, nos primórdios, o bilhar era praticado como um ritual por guerreiros bárbaros nos séculos III e IV, hoje ele serve de referência 
para um trabalho de arte contemporânea que, por si só, é um jogo de circunstâncias, suprimido, em partes, pelo capital, pela desordem, pela farsa, pela instituição, pelo 
valor de mercado. A disputa pela permanência, que se renova a cada dia, há muito deixou de ser um ritual. O bilhar transformou-se em profissão, sua estetização em arte. 

Essa obra de Zé Carlos Garcia permite que aquelas pessoas destituídas de habilidades para com o bilhar, possam participar do jogo e manifestar suas aflições, alegrias ou 
incompreensões, sabendo que no jogo da arte não há perdedores, não há vencedores, mas um sistema de relações capaz de alargar o tempo e instituir lugares. Trata-se, 
no essencial, de sujeitar a função à subjetivação, de destituir para instituir, de pensar que há algo de irrisório na disputa. A tomada do poder da arte sobre a vida é um 
procedimento antigo, um jogo simbólico, que deixou suas marcas neste tempo, comumente chamado de contemporâneo. 
__________ 
[1] DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013, p. 37. 
[2] “A incredulidade de São Tomé” | 1601 – 1602. 
[3] JACQUES, Derrida. O animal que logo sou. São Paulo: Editora UNESP, 2002, p.31. 
[4] DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013, p. 396. 
[5] BLANCHOT, Maurice. A conversa infinita 2: a experiência limite. São Paulo: Escuta, 2007, p. 203. 
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ZÉ CARLOS GARCIA E A PULSÃO DE MORTE | Angela Mascelani | curadora 

(fragmento do texto do catálogo da exposição “Criaturas Imaginárias”. Rio de Janeiro, 2013) 

 
A produção de seres plumados de Zé Carlos Garcia inclui, por contraste, a sensação de morte, de abandono, e desafia a ideia de escultura como algo imóvel. Talvez seja 
entre os participantes desta mostra o que mais explora as relações intrínsecas entre o bicho e o homem. Há algo de humano em seus pássaros que nos sensibilizam para a 
vida que se esvai. Sua PET 2012 evoca o abandono das vidas que recém findaram. Ao contrário da obra de Angelo Venosa, o tempo depois da morte ainda não transcorreu. 
Só há superfície, e ainda nenhum vestígio das estruturas. 

Em sua produção, nada poderia se enquadrar de maneira mais direta na ideia da supra-realidade do que o experimento cirúrgico conduzido por ele e que deu origem à 
obra Severino. Instigado pelas evidências genéticas que aproximam o homem e o porco, Zé Carlos criou este novo ser a partir de incisões, cortes e costuras de um animal 
morto. Ao seu próprio ilhar a criatura era “pavorosa”. Mas o ato criador era constitutivo de um novo corpo, híbrido. Uma criação que destruía, quase que a um só golpe, as 
referências que distanciam humanos de animais. E colocava a questão: somos apenas corpo? E ainda: de que corpo estamos falando? Perguntas que também ecoam do ser 
plumado que integra essa mostra. 
 
 
 
 
 
 

OURO DE TOLO | Raphael Fonseca | crítico, curador e historiador da arte 

(texto relativo à exposição “Finca”. Rio de Janeiro, março de 2015) 

 
Ao se observar o percurso de Zé Carlos Garcia, temos à nossa frente uma pequena Arca de Noé; basta passar os olhos pelas imagens de seus trabalhos e somos enfrentados 
por porcos, pássaros, abelhas e pragas. Nenhum deles, porém, se apresenta por um duplo tridimensional ou através de uma representação mimética dada a partir de um 
modelo vivo. De vivo, em verdade, seus animais têm muito pouco, já que parece interessar ao artista justamente a fragmentação dos corpos e os resquícios de uma 
mutilada arca. 

Esse dado é visível em um dos dois trabalhos centrais na presente exposição. De uma longa estrutura de madeira semelhante a um mastro, preso à parede, saem distintos 
tons de crinas de cavalos. Se o artista aponta de modo imponente para o alto, ao mesmo tempo nos faz olhar para o chão criando uma anti-monumentalidade. No lugar de 
uma estrutura de ferro soldado e do vento que balançaria a superfície da bandeira, somos desafiados com um mastro feito a partir de encaixes de diferentes partes e uma 
amálgama de pelos de animal que vão de encontro à poeira. Não vemos bandeiras, mas o esqueleto de suas estruturas e a presença parcial desses equinos nos faz lembrar 
da iconografia militar. 

Cavalos e estandartes são imagens que se complementam e permanecem em nosso ideário tanto de celebrações públicas, quanto de movimentos de invasão territorial. 
Ambos são meios; um de transporte do corpo humano, o outro de translado da identidade de um coletivo. O outro elemento evocado por Zé Carlos Garcia no segundo 
objeto aqui apresentado também parte desse campo semântico, mas se faz destoante devido à sua habitual inércia: o monumento em pedra. 
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O caráter ascensional de obeliscos e pelourinhos é aqui transposto para a madeira. Enquanto a escala gigante das torres de pedra projetadas para o espaço público é 
reduzida para o espaço da galeria, sua imponência simbólica ainda se faz presente através da ponta de ouro maciço dessa escultura. O mesmo material que constitui essa 
superfície pontiaguda – capaz de grandes derramamentos de sangue – foi o principal incentivador desses mesmos duelos. Poder bélico e ganância advém, nesse ponto de 
vista, da mesma tendência do humano à ostentação. Quando o artista opta por inserir movimento a essa estrutura de madeira, a lembrança militar que a imagem poderia 
proporcionar, literalmente, se desestabiliza. Como reverenciar um objeto que dança perante o nosso olhar tal qual um joão-bobo? Até que ponto todo homem que busca 
esta mínima parcela de ouro pontiagudo não é, na verdade, um grande tolo? 

Lembrando das palavras de Raul Seixas na canção “Ouro de tolo”, de 1973, Zé Carlos não é daqueles que está “no trono de um apartamento / com a boca escancarada / 
cheia de dentes / esperando a morte chegar”. Ele age e dialoga com os anseios do presente através da escultura, da imagem e de apropriações formais felizmente não 
panfletárias. 

Para fincar novas imagens em nossas memórias, é preciso que o artista também mutile nossas culturas materiais e, no lugar do desejo de permanência típico das 
iconografias políticas, opte pela transitoriedade. 
 
 
 
 
 

PÓ AO PÓ | Isabel Portella | curadora 

(texto referente à exposição “Do pó ao pó”. Rio de Janeiro, maio de 2017) 

 
Aqui tudo parece que era 
ainda construção e já é ruína 
Claude Levi –Strauss 
Tristes Trópicos 

 
As obras de Zé Carlos Garcia promovem a reflexão sobre diversas questões e simbolismos que acompanham o ser humano desde sempre. Vida e morte, permanência, 
deterioração, pedra e pó são algumas das instigantes propostas exploradas pelo artista visual que, ao retomar sua pesquisa sobre monumentos urbanos, traz para a Galeria 
do Lago, no espaço do Museu da República, bustos em pedra sedimentar. Seus trabalhos escultóricos caminham na contramão das obras criadas para a posteridade e 
executadas em materiais consistentes, dialogando com a dimensão da eternidade e da ruína, com a construção de um ideário e a perda do poder. 

Existe, entre a alma e a pedra, uma relação estreita. Segundo a lenda de Prometeu, procriador do gênero humano, as pedras conservaram a ligação com o Homem, 
mantendo em suas entranhas até mesmo o odor humano. Quando os excessos de pedra são retirados, surge a alma, a essência do homem, aquilo que vai permitir a sua 
vida eterna. Mas se a pedra não suporta a ação do tempo ou da mão do artista, o que aparece é apenas um simulacro de rosto, uma vaga ideia dos cabelos ou do torso. 
Restará o pó. E o expectador então começará a se questionar sobre a imobilidade da pedra, sobre imagens que desaparecem aos poucos, memória e passagem do tempo. 

Garcia elabora uma teia de relações com os simbolismos de poder, ruína e o que restará no final dos séculos. Apenas pedra sobre pedra, sem nomes ou referências, sem 
identificação. Suas obras trazem a impermanência do homem, da riqueza e do poder. Afinal viemos do pó e ao pó voltaremos. 

O atual Museu da República e seus jardins, sede do poder que governou o país por tantos anos, é certamente o cenário perfeito para tais considerações. 
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ARTE TOTÊMICA EM ZÉ CARLOS GARCIA E DANIEL LIE: EPISTEMOLOGIAS DA TRANSMUTAÇÃO E NÃO DA REPETIÇÃO 

Ana Luisa Lima | crítica de arte 
(texto publicado no website da exposição “Frestas Trienal de Arte”. SESC SP, Sorocaba, SP, 05 de novembro de 2017) 

 
“Esta onipresença da ave, pondo sobre os espantos da selva o signo da asa, faz-me pensar na transcendência e 

pluralidade dos papéis desempenhados pelo Pássaro nas mitologias deste mundo […] Mas os conhecia através do verniz 
das pinacotecas, como testemunho de um passado morto, sem recuperação possível.” 

Alejo Carpentier em “Os passos perdidos”. 
 
Tenho por certo que o lugar do Paradoxo é onde se encontram as possibilidades latentes de novos modos de existir. Situação histórica em que paira sufocante uma 
sensação de encurralamento. Nesse espaço-tempo, condensado de presentes e passados, desastrosos e hostis, as formas tornam-se frouxas e desenvolvem uma 
polivalência que em um só tempo podem descambar para uma iluminação completa ou trevas ainda mais profundas. É nesse particular momento em que soam urgentes as 
fabulações e as invenções como exercícios práticos e simbólicos de ser e estar no mundo. As artes enquanto campo aberto das imaginações são as pontas de lança que 
abrem fendas para um novo por vir. Não à toa, em tempos opressores, que tornam impossíveis os modos de vidas plurais, as artes precisam estar em avant-guard. Ser as 
guardas que vão à frente abrindo caminhos, desfazendo trincheiras, vivendo as primeiras e mais fortes violências em nome de ideias e presenças que marcam mudanças 
revolucionárias. 

Tais revoluções só são possíveis diante das elaborações de novos vocabulários estéticos que são em si uma abertura para novas formas de ser e estar no mundo. É nesse 
lugar que o experimental conduz as sensibilidades para fora do que está dado e, nesse sentido, os pulmões podem ensaiar novos fôlegos ao invés do sufoco. Os artistas Zé 
Carlos Garcia e Daniel Lie são produtores desses tipos de experiências em que se é preciso criar asas e alçar voos para além da constatação das realidades que oprimem. Há 
em ambos uma qualidade de dar às formas uma frouxidão nos significados triviais e que com os significantes atormentados por uma alquimia poética evocam novos 
corpos, novas sensibilidades, novos entendimentos, novos verbos ansiosos para se conjugarem. 

Ainda que atinjam em cheio nosso estado anímico, as experiências que propõem começam no corpo encarnado cujo estado-matéria precisa elaborar uma dança por entre 
os objetos/instalações que instauram ‘campos estésicos’. Garcia nos faz mais acerca à encarnação de sabedorias das faunas, enquanto que Lie nos leva a uma reinvenção 
de si nos processos cíclicos e de transmutação guardados nas veias das floras. De modos diversos e contundentes em campos semânticos próprios, Garcia-Lie se tocam e 
fecham um ciclo totêmico cuja potência mágica é a da (re)criação. Que em tempos sombrios como esses, salvaguardam nosso filão atávico de sobrevivência. Essa mera 
mudança de paradigma põe em xeque uma série de preconceitos que convém denunciar nesses tempos atuais de discursos de ódio e violência de bases fundamentalistas. 

O que se passa hoje é reflexo de uma construção cientificista de lidar com as coisas do mundo que estreita as possibilidades de leitura dos acontecimentos históricos. Pois, 
elegeu apenas uma epistemologia hegemônica da qual decorreu seu respectivo modo de contar a história em detrimento de múltiplas narrativas possíveis. Essa eleição de 
uma única mirada sobre os fenômenos da vida na Terra, que privilegiou os olhos como canal de percepção e a razão como única criadora de significados, estabeleceu 
relações de poder desequilibradas: economias, políticas e desenvolvimento socioambientais em completas disfunções porque alicerçados em hierarquias hegemônicas. 
Baseado em “Ficções de Superioridade”, o mundo Ocidental se organizou – e pensa organizar todo resto. E no que deveria ser uma Comunidade Global igualitária, tem-se 
uma estrutura opressora que naturaliza as ficções de que uma cultura é superior a outras, um grupo étnico é superior aos outros, que a espécie humana é superior às 
demais espécies da natureza, que um conhecimento científico moderno é superior às sabedorias milenares etc. 

Esse modo unilateral e ‘monocromático’ de construção de mundo mantém-se replicado nos modos de construção de conhecimento. Vivemos, atualmente, um completo 
esgotamento das formas de criação que traz também um esgotamento dos modos de vida e, nessa direção, surge um ‘looping’ monótono de uma existência parcimoniosa, 
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sem novidades. Voltados para mera reprodução de discursos, os campos de conhecimento humano encontram-se estreitados pela falta de imaginação – essa que é a 
faculdade humana capaz de produzir futuros inacreditáveis. 

Mas há um número considerável de artistas que preferem a constatação da opressão no lugar de transcendê-las, e o fazem de modo repetitivo, empregando formas usadas 
no passado cujo propósito de reinvenção cumpriu sua jornada histórica. Repetem meros dispositivos e não proposições existenciais, a saber: mapas, bandeiras, frases de 
ordem, trabalhos de outros artistas reiterando uma obviedade dada em cada forma de vida oprimida nas ruas. Parte da classe média em sua condição raquítica de 
pensamento celebra essas formas-ocas como expiação de suas culpas. Entre festas, viagens e prêmios vai-se reificando a parcimônia enquanto modo de vida. 

Ainda que uns pensem que as formas plurais de existir estão sendo aniquiladas pelo fascismo – modo claro de autoengano – o que tem ameaçado nossa vida na Terra é a 
monotonia. O esgotamento das formas de viver. A humanidade está ameaçada por repetir-se. Seremos extintos pelo tédio. 
 
 
 
 
 
 

ZÉ CARLOS GARCIA 

Olívia Ardui | crítica e curadora 
(texto publicado no catálogo da exposição “Frestas Trienal de Arte”. SESC SP, Sorocaba, SP, 2017) 

 
As esculturas de Zé Carlos Garcia se apresentam como entes insólitos que podem tomar a forma de insetos imaginários, uma vez que resultam de uma combinação de 
membros de diferentes espécies, ou ainda da mescla de plumas e partes de mobiliário de madeira. Dessa junção originam-se híbridos que, além de conservar os 
significados das partes que os compõem, geram uma curiosidade mórbida em relação à sua natureza. Garcia parece assim evidenciar certa perversidade do público, refém, 
entre estranhamento e fascínio, de seu próprio voyeurismo diante de corpos dilacerados, por mais fictícios que sejam. 

Em Frestas o artista apresenta um conjunto representativo de sua produção dos últimos oito anos. Nas obras Cadeira e Pássaro, por exemplo, explora as qualidades 
formais dos materiais e imprime um movimento dinâmico às penas, o que parece desmentir a condição objetal das esculturas, que se erguem como presenças enigmáticas. 
Semelhante efeito acontece em Ganimedes, uma massa monumental e informe coberta de plumas negras que ocupa o espaço expositivo. A obra não remete propriamente 
nem a um manto, nem a uma asa: é um estado de corporeidade híbrida, cujo gesto parece ter sido suspenso no tempo. Gesto semelhante ao de Zeus, que na mitologia 
grega reina sobre os deuses e os homens, quando rapta o jovem Ganimedes. Esse príncipe de Troia cuidava dos rebanhos de seu pai quando foi visto por Zeus, que, 
encantado por sua beleza, e num ímpeto entre a sedução e o sadismo, transforma-se em águia para leva-lo e torna-lo servo dos deuses do Olimpo. 
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CORPOS LABIRÍNTICOS 

Valesca Veiga | jornalista, pesquisadora e editora de O Fermento 
(resenha publicada na revista O Fermento em 06/jan/2019 por ocasião da exposição “Torto” (Cassia Bomeny Galeria, Rio de Janeiro, 2018). 

 
Tudo o que é híbrido provém de naturezas distintas. No campo da ciência genética, é oGarcia-2-2 resultado de cruzamentos entre espécies animais ou vegetais. Na 
linguística, a palavra nova é formada a partir de apropriações de elementos oriundos de diferentes línguas. Quando pensamos em cultura, pode ser sinônimo de mistura, 
mixagem, miscigenação e diversidade. Propondo reflexões sobre a relação arte e natureza, a exposição Torto, de Zé Carlos Garcia, constrói um franco diálogo com o 
hibridismo, a história e a antropologia. Numa composição poética que mescla materiais originários das raízes culturais brasileiras como penas, couro e madeira, o artista 
apresenta nova série com 13 pares de esculturas que ocupam a Cassia Bomeny Galeria, até o dia 09 de janeiro. 

A plumagem indígena sempre exerceu fascínio em Garcia desde a infância, assim como o couro das vestimentas dos cangaceiros e a madeira das carrancas e do mobiliário 
colonial português, tão presentes na tradição nordestina. A matéria herdada deste caldeirão histórico-cultural imaginário se une a um processo criador acurado e a um 
“fazer” minucioso. As penas, que integram a pesquisa do artista sergipano desde 2004, são autênticas e adquiridas de abatedouros avícolas certificados, passando pelos 
procedimentos de tratamento e higienização – expertise adquirido com anos de trabalho no carnaval carioca. As penugens, selecionadas por cor e feitio, de acordo com a 
plumagem de cada ave, cobrem volumes escultóricos abstratos chamados pelo artista de Pássaros. 

A matéria herdada deste caldeirão histórico-cultural imaginário se une a um processo criador acurado e a um “fazer” minucioso. 

Exposta em duplos híbridos, uma peça trabalhada em pena e a outra exatamente igual em formato, mas costurada em couro, a série Torto causa sensação de busca pela 
anatomia real do que conhecemos como pássaros. Procuramos referências que deem legitimidade ao formato das aves, mas o que encontramos são corpos “tortos”, 
moldados em novos arranjos estruturais subjetivos, despreocupados com a padronização formal mimética apesar do material nos ser familiar. Lanças torneadas e 
esculpidas em madeira perpassam as peças costuradas em couro, como se o que atingisse o corpo ou o próprio pensamento “torto” fosse também a sua defesa, agregando 
mais um componente simbólico inspirado na herança arquitetônica colonial e no mobiliário da casa grande. Além dos pares de esculturas, a mostra conta com outros 
trabalhos, como o díptico Autorretrato, onde o artista se apropria de encostos de antigas cadeiras coloniais, sustentando volumes abstratos cobertos por penas negras. As 
peças de madeira não são resignificadas na obra: apesar de perderem a função de cadeira, não se tornam partes dos pássaros, continuam como mobília incorporada ao 
trabalho. 

O crítico de arte Frederico de Morais, em 1975, descreveu o artista contemporâneo não mais como “o que realiza obras dadas à contemplação, mas o que propõe 
situações que devem ser vividas, experimentadas”. A experiência que transformava o espectador em participador da obra havia adquirido contornos irreversíveis na arte 
brasileira após o movimento neoconcreto. Para Zé Carlos Garcia, sua obra também só se concretiza quando passa a ter relação com o imaginário do observador, quando 
este tenta encaixá-la e vivenciá-la, de alguma forma, em sua própria paisagem interior, seja ela onírica, política, ligada à memória ou com qualquer outra significância. Na 
vivência de um devaneio da forma, o espectador se encontra com a representação simbólica do híbrido, tanto na miscigenação dos materiais e na diversidade da 
construção da cultura brasileira intrínseca nos trabalhos, quanto no questionamento do próprio conceito de volume estático em escultura. A organicidade da plumagem e 
da forma ampliam a perspectiva da situação de imobilidade das peças, que passam a conviver com a ideia de movimento. Corpos labirínticos, híbridos de nossas raízes, 
provocam reflexões sobre a consciência de nossa sinuosa história, trazendo relevância para discussões atuais como a situação indígena e a diversidade cultural. 
 


