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RESUMO: 
 
A partir de um trabalho apresentado na VII última Bienal do MERCOSUL, intitulado 
Biblioteca de enganos, pode-se reconhecer um conjunto de cruzamentos e articulações 
entre palavra-imagem, arte-ciência, biblioteca-ateliê, natural-artificial. Através das formas 
animais híbridas que ali comparecem, o artista Walmor Correa permite considerar a obra 
como um jogo entre probabilidades e impossibilidades, potencializando tanto a história da 
arte, em termos de sobrevivência e retorno de antigas questões, como as implicações 
contemporâneas, em termos de novas inquietações e ultrapassagens. 
 
Palavras-chave: Instalação, Walmor Correa, história da arte, arte contemporânea 
 
 
ABSTRACT: 
 
Starting from a work presented at the latest seventh MERCOSUL’s Biennial, entitled Library 
of mistakes, it’s possible to recognize a group of crossings and articulations between image-
word, science-art, studio-library, artificial-natural. Through the hybrid animal forms that are 
attended, the artist, Walmor Correa allows the consideration of the work as a game between 
probabilities and impossibilities, potentiating as much as the art history, in terms of survival 
and recurrence of old questions, as the contemporary implications, in terms of new concerns 
and overtaking. 
  
Key words: Installation, Walmor Correa, art history, contemporary art.  
 

 

 

Conforme uma sinonímia bastante usual, fricção significa o ato de produzir atrito 

através de superfícies distintas. Porém, pode-se recorrer a esta palavra como uma 

noção operatória para pensar certos trabalhos no campo das artes plásticas, ou 

seja, dotando-a de sentidos relativos ao jogo de rebatimentos obtido através de 

múltiplos meios e formatos, conteúdos e proposições, registros históricos e 

contemporâneos, capaz de tangenciar as imagens entre o que se vê e o que se diz, 

lançando-as numa zona de combinações e interstícios. Assim, a fricção na obra de 

arte tem a ver com tipo de contato que faz cintilar o imaginado e o vivido, o lembrado 

e o esquecido, o ficcional e o fingido, o singular e o assombroso. Vejamos como este 

conjunto de articulações pode se desdobrar. 
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Observemos um trabalho apresentado na VII última Bienal do MERCOSUL (Porto 

Alegre, 2009), intitulado Biblioteca de enganos, onde Walmor Correa (1963-

Florianópolis) apresenta um armário-estante-bibilioteca, feito em madeira com portas 

de vidro e medindo cerca de 3 metros de altura por 5 de largura e  54 centímetros de 

profundidade.  Dentro, 25 livros encadernados com capas de couro e cores sóbrias 

nos moldes dos livros de naturalistas, abertos ao espectador como um convite à 

leitura, mas que não poderão ser manuseados, embora haja uma escada para 

permitir uma aproximação e facilitar o acesso aos registros, recurso que demanda 

um esforço de investigação por parte do espectador. Nas páginas, desenhos e 

textos produzidos a partir de descrições feitas pelo naturalista alemão Hermann von 

Ihering, ou seja, são desenhos e textos feitos com lápis de cor e grafite sobre papel 

de algodão, nascidos a partir das catalogações do Ihering e dos 25 escritos onde 

corrigiu enganos de outros naturalistas que passaram pela América antes dele. 

Destaque-se o fato de que o viajante oitocentista jamais desenhou, apenas 

identificou as espécies de mamíferos e aves, cabendo ao artista a tarefa de traduzir 

em desenhos, esforçando-se para alcançar as explicações textuais.  

Nascido em Kiel, norte da Alemanha, von Ihering, chegou ao Brasil em 1880 com 30 

anos e viveu  em diversas cidades do Rio Grande do Sul dedicando-se ao estudo da 

flora e da fauna por mais 12 anos. Também esteve com Fritz Müller em Blumenau 

por um tempo e a partir de 1892 passou a residir em São Paulo, criando o Museu 

Paulista e tornando-se seu diretor por 25 anos. Ainda viajou para a Argentina, 

contribuindo com o Museu de Ciências Naturais da cidade de La Plata e lecionando 

na universidade de Córdoba. No entre-guerras esteve no Chile, depois voltou para a 

Alemanha e, por fim, retornou ao Brasil, onde permaneceu até sua morte em 1930.  

Indicando um repertório oriundo da formação em História Natural e Medicina, o 

estudioso registrou espécies locais, além de corrigir e comentar trabalhos de 

cientistas anteriores a ele que passaram pela região como Theodoro Bischoff e 

Reinhold Hensel, conforme indica o artista através de dados colhidos na Fundação 

Zoobotânica do Rio Grande do Sul.  Assim, por exemplo, anotou que o grupo de 

mamíferos denominado de Marsupilia ou Aplacentário distingue-se dos mamíferos 

placentários pela vagina dupla da femea e pela falta de placenta no desenvolvimento 

da cria(...). E que as andorinhas devem migrar individualmente, em números 

menores ou à noite. Mas, a respeito disso, nada de concreto é conhecido. Fato é 
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que, na parte central da província, como também no sul da mesma, uma série de 

aves não é vista no inverno sem que, até agora, fosse esclarecido se elas se retiram 

ou hibernam. 

Ocorre que Biblioteca de enganos traz uma espécie de confluência de questões 

que Walmor Correa vem discutido desde os anos 90, calcadas nas perturbadoras 

proximidades entre imaginação e verdade, imagem e palavra, arte e ciência. Desde 

então, em seu universo plástico, cuja fatura se caracteriza por obstinadas minúcias, 

comparece o paradoxo dos seres completamente improváveis, mas absolutamente 

plausíveis. Jogo de rebatimento a partir de formas inoperantes e disfuncionadas, 

suas fusões entre mamíferos e aves, anfíbios e répteis estão bastante relacionadas 

aos relatos de artistas viajantes que passaram pela América e, sobretudo, pelo 

Brasil entre os séculos XVII e XIX, ratificando o fato de que muitas espécies eram 

claramente descritas, estudadas e divulgadas conforme padrões científicos, 

ignorando a dimensão fabulosa e imaginativa que ficava retida em áreas de sombra 

ou ponto cego, sendo que tanto os estudiosos como os apreciadores consideravam 

como verdade documental. 

Na obra em questão, é a partir das descrições científicas sobre as aves e mamíferos 

do Rio Grande do Sul e São Paulo que emergem os seres reapresentados nos livros 

através de interpretações visuais. Se o próprio contato que o artista teve com o 

material dos viajantes ocorreu através dos livros, foi à materialidade desse objeto 

que lhe pareceu interessante retomar para discutir, uma vez mais, as contaminações 

entre arte-ciência. Assim, os desenhos se propõem a encontrar a mais fiel 

equivalência com os textos, sendo que ao espectador cabe confrontar, a partir da 

leitura desses fragmentos, as espécies registradas.  A proposta, então, é de 

sobrepor as verdades, considerando como os relatos dos primeiros naturalistas, 

passados pelo arsenal da biblioteca e pelo repertório acadêmico, poderiam ser 

compreendidos e interpretados por um artista em sua oficina, ou seja, pensados 

plasticamente, ainda que friccionando premeditadamente as instâncias da biblioteca 

e do ateliê. Assim, nesta instalação reaparecem quatro questões recorrentes no 

conjunto de seus trabalhos, as quais passamos a tratar a seguir. 
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1-A fricção no campo dos acontecimentos. 

 Conjugando o saque assumido e o desvio insuspeito, a singularidade da obra de 

Walmor Correa advém do gesto de juntar e compor as partes, friccionando 

contenção e extravagância até que surjam novas formas. Através do recurso de 

montagem permite construir um campo onde incidem probabilidades e 

impossibilidades, sendo esta não o contrário, mas a soma de todas as 

possibilidades. Assinalando que o olho é porteiro da imaginação, órgão capaz de se 

alimentar tanto daquilo que o circunda como remeter ao que escapa, operando num 

campo ex-ótico, Aves de Itaparica (Fundação Americana Sacatar, BA, 2007) mostra 

um mapa da ilha sobre o qual sobrevoam seres com cabeça de peixes e anfíbios, 

sendo alguns dotados de bicos tão alterados que não poderiam se alimentar. Este 

trabalho decorre de uma pesquisa imagética desenvolvida a partir de relatos dos 

missionários jesuítas, os quais explicavam a biodiversidade da zoologia brasílica 

conforme o princípio da heterogonia, acreditando na transformação de uma espécie 

em outra através da metamorfose perpétua: uns se geram  de ovos como outros 

pássaros, outros de borboletas, e é cousa para se ver, uma borboleta começar-se a 

converter neste passarinho, porque juntamente é borboleta e pássaro, e assim se 

vai convertendo até ficar neste formosíssimo passarinho (....)1 

Partindo de uma carta do Padre Anchieta, em que registra a existência do Curupira 

nas terras brasileiras (1560), o artista resolveu constatar a sobrevivência deste 

imaginário na contemporaneidade. Então, através de relatos colhidos durante uma 

pesquisa na Amazônia, surgiram Ondina (Vitória da Conquista, Bahia), além de 

quatro seres existentes na memória folclórica: Capelobo (Região do Xingu, Pará), 

Ipupiara (São Vicente, São Paulo), Cachorra da Palmeira (Palmeira dos Índios, 

Alagoas) e Curupira (Rio Tapajós, Pará), resultando na série Unheimlich (2005), 

apresentada numa exposição com o mesmo nome em Kansas e na mostra 

Cryptozoology, no Bates College Museum of Art, Lewiston, Maine, EUA.  

Para obter o efeito de mapa de uma ilha ou de prancha de um atlas anatômico, o 

artista recorre a uma espécie de precisão onde premedita uma armadilha visual e 

aponta a ilusão não como o oposto, mas como a mais sutil das realidades. 

Interessante observar o predomínio de detalhes exaustivos e minuciosos, destinados 

a confundir as retinas. Tal procedimento permite considerar o fenômeno do 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

903 

 

mimetismo, tal como pensado por Roger Caillois a partir do fascínio animal pelo 

meio como um dispositivo de abandono, recurso de puro ornamento e dispêndio que 

poderia ser resumido nos seguintes termos: sei onde estou, mas não tenho a menor 

noção de quem eu seja2. Eis o modo pelo qual o artista, ao interrogar as fronteiras 

entre o mundo humano e o animal, contrapõe-se aos limites contemporâneos em 

que o excesso informativo e o caráter documental tomam o lugar de verdade. 

Sobre a articulação espaço-corpo e humano-animal, é possível alcançar algumas 

reflexões de Bataille sobre o fato de que o animal é uma espécie de primeiro 

espelho humano, constituindo-se como vestígio de uma ancestralidade perdida: o 

animal abre em mim uma profundidade que me atrai e que me é familiar. Essa 

profundidade, num certo sentido, eu a conheço: é a minha. É também o que para 

mim está mais longinquamente oculto, o que merece este nome de profundidade, 

que quer dizer precisamente o que me escapa3. Bem verdade que, friccionando 

fragmentos situados fora da estabilidade espacial e temporal, Walmor Correa evita o 

risco de conferir ao presente a última palavra, justapondo e sobrepondo formulações 

situadas fora da certeza ocular. Assim, permite lembrar as primeiras imagens sobre 

o novo mundo, através de pequenas gravuras como as do frei franciscano, Andre 

Thevet, o qual veio com a expedição de Villegagnon no Rio de Janeiro em 1555 

como cosmógrafo do rei e registrou nos primeiros livros franceses sobre o Brasil as 

representações dos frutos e animais, sensível aos estranhos e extraordinários 

segredos do Criador. Do mesmo modo, xilogravuras coloridas e datadas de 1565, 

registram o contato do colonizador com um monstro chamado Upupiara, sendo as 

formas visuais provavelmente obtidas a partir dos relatos de quando o português 

Pedro Magalhães Gandavo andou pelas terras brasileiras. 

Por sua vez, Walmor Correa também permite efetuar aproximações com artistas 

contemporâneos que fizeram uso dos registros sobre o ex-ótico para potencializar 

sua criação, assumindo as apropriações mais do que buscando soluções originais. É 

o caso de Adriana Varejão na série Figuras de convite, desdobrada da obra de 

Cesare Rippa, Iconologia, cujas ilustrações feitas em 1603 permitem identificar a 

América com uma donzela terrífica carregando uma cabeça decepada, mas cujas 

feições foram suavizadas pelas formas de Theodor de Bry, o qual sem ter vindo ao 

Brasil, ilustrou os escritos etnológicos de Jean de Lery em 1556. Tal composição se 

completa pelos adornos e referências aos azulejos portugueses e coloniais. 
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2-A fricção dos encontros temporais.  

Usando a história como uma estrutura móvel, Walmor Correa providencia certos 

retornos, tanto em relação a sua infância, como a seus trabalhos anteriores, tanto de 

artistas e trabalhos que lhe precederam, como também dos que lhe são 

contemporâneos. Segundo seus próprios relatos biográficos, era pequeno quando 

seguia o pai em pequenas incursões na mata localizada em sua propriedade. Para 

distrair o filho, o admirador e colecionador de aves e animais exóticos descrevia 

animais inexistentes, fazendo-o percorrer a localidade em busca dos mesmos. Não 

sendo encontrados, eles passaram a povoar a imaginação do menino e a 

transbordar mais tarde como combinações artísticas de mamíferos, aves e peixes 

descobertos na trajetória de um viajante. Assim, estas formas imaginadas voltam 

como no Esqueleto do Schnabelspriger que, descrito e comprovado em sua 

mistura de mamífero e ave, surgiu como objeto-escultórico, pertencente a um 

conjunto de seis esqueletos detalhados com rigor, foi apresentado na Bienal de São 

Paulo em 2004 junto com uma série de 12 apêndices de animais, instigando o 

espectador a considerar se, uma vez documentados nas suas minúcias orgânicas, 

estes seres poderiam existir.  

Já a instalação Memento-mori, que é também o nome da exposição acontecida no 

Instituto Goethe em 2007, consiste num ambiente que pode ser descrito do seguinte 

modo: uma outra sala dentro do espaço expositivo, deixando entrever o efeito 

inacabado pelo lado externo e remetendo a um tempo pretérito através do 

revestimento, sua cor e acabamento pelo lado interno, complementado pelos 

quadros com seres imaginários anatomizados e distribuídos pelas paredes. Outros 

detalhes também permitem estabelecer uma relação com o passado, tal como o 

relógio-cuco e as mesas de madeira, sendo que a que se encontra no centro do 

ambiente possui em cada uma de suas pernas um pequeno crânio entalhado e 

dirigido aos quatro cantos. Sobre ela comparecem caixas de música protegidas com 

campânulas de vidros, através das quais observa-se o esqueleto dançante de 

pequenos seres que também aparecem nas mesas laterais, onde numa delas, 

embora imóveis, estes mesmos seres também estão distribuidos sobre galhos.  

Contudo, o tema do memento-mori lembra percepções estéticas visibilizadas nos 

mesmos tempos em que toda sorte de formas desconhecidas eram trazidas para 
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vender aos apreciadores de relíquias profanas. Cruzando as grandezas civilizatórias 

com os achados coloniais trazidos dos continentes recém-descobertos, estes 

objetos tanto serviam como um catálogo sobre a aparência e a realidade do mundo, 

como permitiam interrogar os efeitos enganadores que encobrem e entorpecem a 

existência, ignorando que tudo o que cintila fenece. Revestido e potencializado pelos 

artifícios da ironia, o trabalho Memento-mori continua sendo uma admoestação 

sobre o destino e o sentido da existência, cuja condição transitória e contingente se 

mantém como mistério indecifrável para aquém e além do vivente. Situando as 

experiências humanas para além das meras continuidades cronológicas, as imagens 

podem ser concebidas como sonhos recorrentes ou questões irresolutas que 

retornam, persistindo e insistindo a partir de certas contingências, ao mesmo tempo 

em que se configuram como montagem de semelhanças inverificáveis, aproximadas 

pela faculdade empática. É assim, por exemplo que, quase abolida da experiência 

cotidiana, a problemática da morte adquire na arte contemporânea, uma complexa 

mistura de ironia e renitência. 

Inscrevendo seu tema na clave da desaparição e da morte que se disfarça, pode-se 

lembrar o polêmico Damien Hirst (Inglaterra, 1965), especialmente seus gabinetes 

de remédios e objetos, como num trabalho denominado Formas sem vida (1991), 

onde apresenta conchas numa caixa de vidro, além de animais cortados e dispostos 

em tanques, radicalizando as referências ao campo da história natural, como no 

caso da obra Impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo. Pode-se 

igualmente lembrar da instalação May-por-e, trabalho de Rachel Berwick (Bienal do 

MERCOSUL, 2003) cuja projeção de sombras lembra uma vegetação tropical, 

permitindo reconhecer uma gaiola com pássaros. Baseia-se nos escritos de quando 

von Humbolt esteve na Venezuela e comprou dos índios caraíbas um papagaio que 

falava a língua dos maypures, sendo este o único sobrevivente da tribo dizimada. 

Com a ajuda de lingüistas e ornitólogos, a artista ensinou dois papagaios da espécie 

Amazona aestiva as quatro palavras faladas pela ave da tribo extinta: tempo, diabo, 

amigo e bom-belo, tornando, assim, estes animais uma sorte de herdeiros vitalícios 

e porta-vozes das línguas desaparecidas na América. 

Problematizando a obra de arte como recorrência imagética, Didi Huberman4 reflete 

que o que nos espanta é que, diante dela estamos sempre diante de questões que 

nos precederam e vão sobreviver para bem depois de nós. Refutando a sucessão 
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temporal, este raciocínio também permite lembrar Henri Focillon5, para quem, assim 

como a vida espiritual não coincide necessariamente com os eventos históricos, a 

vida das formas não se ajusta automaticamente à vida social. Do mesmo modo que 

existem graves confusões entre a cronologia e a vida, entre a referência e o fato, a 

obra de arte tem menos a ver com um encadeamento causal e mais com um campo 

de incidências que é sempre constituído por sobrevivências e atrasos e constituidor 

de precocidades e antecipações. 

3-A fricção dos gabinetes e coleções. 

 Pensando a familiaridade da Biblioteca de enganos com Gaveteiro 

entomológico, observa-se que Walmor Correa faz retornar questões relacionadas à 

epistemologia moderna, menos porque se contrapõe e mais porque enxerga 

contaminações entre os esforços científicos e os delírios imagéticos, 

problematizando a zona obscura que espreita a clareza taxonômica e sua ambição 

de tudo abarcar. Parte de uma série apresentada primeiramente na exposição 

Apropriações–Coleções, no Santander Cultural (Porto Alegre, 2002), depois no 

Museu de Arte Aldo Malagoli (Porto Alegre, 2003) e no Centro Cultural Maria Antonia 

na USP (São Paulo, 2004), reconhecemos dentro de um móvel 23 insetos espetados 

sob alfinetes. Só depois de uma acurada observação nos damos conta de que cada 

um é resultado da astúcia que recorre à tinta acrílica e ao grafite para nos absorver, 

assim a presa não são os animais mas o nossos próprios olhos, os quais foram 

retidos do mesmo modo como supomos que os insetos teriam ido parar ali, através 

de uma ilusória atração e fatal negligência, fascinados por algo que lhes fez 

descuidarem de si.  

Lembrando as imagens das coleções e dos compêndios científicos, o artista 

embaralha e inventa formas que seguem na contra-mão do realismo, destacando 

uma potência imaginativa que se multiplica incessantemente, fazendo proliferar uma 

população de pequenas vidas rastejantes, voadoras e andantes. Isto também 

acontece com Placas de animais, trabalho exposto no jardim da Fundação Cultural 

BADESC em 2009, cujo repertório imagético era desdobrado a partir de um trabalho 

apresentado no ambiente externo do Museu Goeldi, em Belém do Pará no ano de 

2008. A partir das placas de identificação da fauna local produziu outras novas, 
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ampliando divertida e enganosamente a diversidade e classificação animal, 

indicando suas principais características, local de origem e tipo de alimentação. 

Assim, a biblioteca, como os gabinete e as placas, remete a, pelo menos, quatro 

questões relativas à coleção. A primeira relaciona-se ao fascínio que as coleções de 

naturalias e artificialias exerciam sobre os proprietários de gabinetes de curiosidades 

e  freqüentadores das câmaras de artes e prodígios, tal como havia no Império dos 

Habsburgos nos tempos do renascimento. Tal repertório, surgido quando as 

relíquias profanas trazidas pelos viajantes e comerciantes sobrepunham-se às 

religiosas, permite compreender que o conhecimento moderno nasceu assentado 

sobre um artifício destinado a velar os mistérios do mundo que se ampliava. Ao 

seguir neste encalço, Walmor Correa faz com que os seres inventariados e os 

corpos que jamais existiram funcionem como interrogação sobre os saberes que se 

acumulam, ambicionam e disputam incessantemente, carnavalizando-os como 

errância e equivocação.  

A segunda questão, baseada na Biblioteca de enganos como um armário-

gabinete, permite lembrar que no século XX as caixas e gavetas, estantes e vitrines 

serviram como um modo de interrogar os próprios suportes e objetos artísticos. 

Ready mades, objects trouvés e caixas fluxos são alguns exemplos do empenho 

inconformado e irreverente para questionar os limites da obra de arte e sua 

materialidade. Ao potencializar a irreverência expositiva, inscrevem-se, por exemplo, 

numa linhagem onde estaria Duchamp e os surrealistas, mostrando na Paris de 

1936 uma espécie de armário com objetos e em Nova York quase dez anos depois, 

junto com Matta e Breton, uma vitrine com um manequim sem cabeça e uma torneira 

na perna6.  

A terceira questão é relativa ao gesto de apropriação, através do qual se  constitui a 

coleção imagética, e permite reconhecer o nascimento do repertório visual moderno 

em interlocução com a noção de museu imaginário de André Malraux7. Para este 

escritor, do mesmo que num determinado tempo os museus alimentavam a 

formação e a bagagem dos artistas, posteriormente também os meios impressos 

passaram a fazê-lo. Porém, se o museu nasceu em tempo coetâneo da pintura em 

tela e conjugado com a intenção de produzir admiração pela beleza, a reprodução 

em massa fez com que surgissem novas comparações, agrupamentos e 
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classificações em relação às obras, sendo que a fotografia ampliou estas 

combinações ao explorar novos ângulos, valorizar fragmentos, isolar e recombinar 

detalhes, metamorfoseando a materialidade artística e mesmo inserindo neste 

circuito as obras marginais e/ou imagens ordinárias. Acrescentando novas 

combinações, reativando potências imagéticas e colocando-as em constante 

movimento, as obras sobrevivem como um arsenal de contra-formas, lugar para 

onde confluem pilhagens constantemente refeitas. Eis um terreno instigante, 

especialmente quando se considera um repertório composto de detritos e cuja 

resplandecência não passa de artifício. Assim, nesta dimensão caleidoscópica do 

museu imaginário, trata-se não só de acessar diferentes acervos como também de 

estabelecer novos saques, destinados aos mais diferentes reembaralhamentos  

produção de sentidos.  

A quarta e última questão, relacionada ao caráter de empilhamento de Biblioteca de 

enganos, tem a ver com o procedimento serial. Concordando com Deleuze8, para 

quem, a série não está dada, mas é constituída, menos de modo causal ou 

seqüencial e mais como vibração secreta que guarda sua marca no desvio e no 

insubstituível, a obra apresentada por Walmor Correa permite inscrevê-la na 

infinitude de outras séries, onde as diferenças coexistem e se rebatem, embora não 

seja apenas em relação ao passado que o artista se permite construir parentescos 

ou linhagens, mas também produzindo filiações com seus contemporâneos.  

Encenando um procedimento de pesquisa e catalogação muito semelhantes ao de 

Walmor Correa, veja-se o caso de Marc Dion (EUA, 1961), cujos registros 

potencializam os acontecimentos mundanos sabotando a história monumental, 

reembaralhando o próprio arsenal da modernidade e fissurando seus empilhamentos 

ordenadores9. Des-hierarquizando as verdades legitimadas para recombinar códigos 

e sobrepor sentidos, Walmor Correa, como Marc Dion, fazem com que as formas e 

as imagens jamais se encontrem, vivendo apenas como verdade espectral10. Em 

2004 ambos participaram da Bienal de São Paulo, reeditando a expedição austro-

bávara, organizada em 1817, por ocasião do casamento da Arquiduquesa da Áustria, 

Princesa Leopoldina, com o Príncipe D. Pedro I. Naquele momento, a própria Princesa 

envolveu-se na organização de parte da missão, interessada pela área de botânica e de 

mineralogia e convidando alguns dos mais renomados pesquisadores para participar do 

projeto. Em 2004, o artista americano produziu uma série de 36 cartões postais 
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pintados à mão, denominando a série de Incidentes da viagem neo-tropical. Todavia 

chama atenção sua afinidade com uma ciência antiga e ultrapassada, bem como 

sua preferência pelos procedimentos de museologia e exposição, advindos desde os 

gabinetes do século XVI, além de instalações onde refaz o local de trabalho de 

cientistas, com laboratórios povoados por animais empalhados, fósseis, tubos de 

ensaio, fazendo com que a própria história da ciência se assemelhe  a uma enorme 

natureza- morta.  

Outro caso interessante que guarda aproximação com Biblioteca de enganos é o 

trabalho de Jeanete Musatti.  Na exposição Homo ludens, do faz-de-conta à 

vertigem (Itaú Cultural, São Paulo, 2005), a artista apresentou a instalação Casa, 

onde numa cristaleira que lembra uma antiga casa de bonecas, minúsculas formas 

de plástico e de chumbo povoam dezesseis cômodos, encenando a vida de seus 

habitantes. Na sala de TV, por exemplo, três espectadores do tamanho de uma 

pulga são tragados por um enorme grilo que sai da tela, na sala de estudo uma 

borboleta abre as asas e parece  prepara-se para digitar no computador, no quarto 

do casal dois ferros elétricos se encostam, enquanto no quarto do bebê uma índia 

vigia um globo terrestre depositado no berço. Enfim, neste espaço expositivo, o 

assombroso toma lugar da miscelânia de objetos dispostos apenas pelos 

compartimentos, tanto como o portátil potencializa o lúdico e o irônico recusa a 

distração anestésica. Os objetos tornam-se perturbadoras relíquias que, remetendo 

a um microcosmo onde a grandiloquência, torna-se potência que se projeta e 

concentra até se tornar uma estranha e caótica metáfora da ordenação do mundo. 

4-A fricção das formas híbridas. 

 Na obra de Walmor Correa são as figuras animais que sempre retornam. Podemos 

reconhecê-las menos porque são oriundas da história da arte e mais porque nos 

remetem aos compêndios científicos, cuja sutil e mordaz ironia a respeito de nossa 

maneira de ver e reconhecer o mundo demoramos para reconhecer. Assim, as 

classificações  são menos portadoras de impostura e erro e mais dotadas de uma 

inexorável condição de equívoco e engano em que se assentam todas as crenças e 

certezas humanas.  

Observemos Atlas, apresentado por ocasião da Exposição Panorama da Arte 

Brasileira em 2005, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Feito em tinta acrílica 
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e grafite sobre tela, medindo 195 x 130 cm, surge a forma anatomizada de uma 

sereia, detalhada em seu organismo e fisiologia. Um primeiro estranhamento parece 

decorrer do fato de que a imagem do corpo aberto está num tamanho muito 

aproximado da medida humana, embora esteja disposto sobre a brancura da página 

de um livro científico, preenchida pela caligrafia à lápis de algum estudioso, assim 

seu leito é uma tela que se faz livro- maca- lápide, ladeado por moldura-inscrições-

adornos. Resultado de uma vasta pesquisa em bibliografia especializada e 

consultórios médicos, no mesmo ano o artista produziu a série com cinco trabalhos, 

denominada Atlas escolares como ramificação dos trabalhos da série Unheimlich. 

Trata-se de formas feitas em serigrafia com proteção de madeira nas extremidades, 

como se estivessem prontos para serem pendurados no ambiente escolar e que 

foram expostos pela primeira vez na exposição Memento Mori no Instituto Goethe 

em 2007 e na remontagem em 2008 no Rio de Janeiro, na Galleria Laura Marciage.  

Assim como Biblioteca de enganos, os atlas estão disfarçados pelo preciosismo 

dos detalhes e pela obsessão do acabamento, constituindo-se  como ciladas da 

didática e armadilhas da padronagem, operando pelo engano de que é possível 

regular o surpreendente e domar o desconhecido. Convém destacar que o 

desdobramento deste estudo também resultou em apêndices de investigações 

anatômicas para super-heróis e propostas de cirurgia para reverter estes seres 

fabulosos à condição de espécie humana. Fazendo uso de outro suporte, mas ainda 

no mesmo território imagético, no primeiro semestre de 2009, na Fundação Hassis 

em Florianópolis, o artista apresentou uma instalação denominada Sítio 

arqueológico, onde era possível confirmar diante de uma caixa de madeira e areia, 

medindo 30 cm altura, 153 de largura e 233 de comprimento, um esqueleto 

devidamente catalogado e identificado como o que restava do corpo de uma sereia. 

Se Walmor Correa produz imagens a partir de seres armazenados na memória 

cultural, como obra deixam de ser a regra para tornar-se exceção, sendo que suas 

formas têm a ver com um original cuja origem não pode ser alcançada, enquanto 

seus frágeis contornos guardam percepções que se constituem como imagens 

latentes de sonhos. Realizando um deslocamento em direção ao que não possui 

equivalente, assinala uma realidade, ao mesmo tempo familiar e estranha, íntima e 

exterior.  
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Em certa medida, é isto que também se observa em Eduardo Kac (Rio de Janeiro, 

1962), pioneiro na arte digital e conhecido por produzir uma espécie de trânsito 

genético entre plantas, animais, bactérias, justo num tempo em que o virtual é um 

ente que vive. Durante a I Bienal do MERCOSUL em 1996, apresentou o trabalho 

Rara Avis, onde apresentou um papagaio robótico num viveiro com 30 pássaros. 

Obra telepresencial e interativa, assim que o espectador colocava o capacete, sua 

visão correspondia às câmeras acopladas aos olhos da ave-robô, enquanto os 

sensores permitiam ouvir e receber seus sons, podendo transmitir seu ponto de vista 

através de conexão imediata com a internet. Enquanto Walmor Correa permite 

encenar os sonhos e delírios de um viajante e/ou colecionador, Eduardo Kac realiza 

o sonho de ser o próprio animal-artificial. Vestígio do corpo impossível que retira o 

hibridismo da chave binária e aciona um arsenal imagético prestes a ser catalogado, 

eis a cena onde todas as contaminações são possíveis, convulsionando as 

estranhas semelhanças entre as formas, naturais ou não.  

Vejamos ainda o caso de Patrícia Piccinini (Austrália, 1965) em cujos desenhos, 

montagens fotográficas e vídeos comparecem descendentes de Frankstein que 

deram certo e procriaram, permitindo considerar uma humanidade trangênica. 

Híbridos de humano e monstros incorporados à sociabilidade ordinária e familiar, em 

2003 apresentou na Bienal de Veneza esculturas denominadas Somos família. Se 

por um lado, podemos reconhecer uma interrogação sobre os limites da 

manipulação genética, também comparece uma perturbadora dúvida se estes seres 

não poderiam existir alterando as fronteiras entre o museu e o zoológico. Jogo de 

variedades e variações que não se destina a reapresentar o mundo, mas a pensar 

ludicamente sua representação, constrói um universo inverossímil que suspeita e 

interroga a vida natural, indicando que seu esplendor não passa de uma miragem.  

 Problematizando a repetição como uma conduta necessária em relação ao que não 

pode ser substituído, Freud11, observa uma criança que, enquanto espera a mãe, põe-

se a brincar com um carretel podendo-se resumir o movimento do seguinte modo: isso 

acaba de partir, isso acaba de voltar, isso volta a partir e torna a voltar. Explorando o 

conceito de alteração, o psicanalista explica a relação entre a ausência materna e a 

transformação do objeto em brinquedo como uma espécie de assassinato simbólico e 

um processo de substituição da falta. Para ele, sob certas circunstâncias, a criança, 

como os neuróticos e os artistas, repete o que lhe causou grande impressão, 
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restaurando um estado anterior das coisas e, em última instância, ao inorgânico, 

obtido através de um prazer liberado nesta espécie de dramaturgia em que se finge 

morrer enquanto a morte ainda não chegou. Remetendo às degradações e mudanças 

inerentes às coisas e ao mundo, delineou o conceito de alteração como um 

equivalente do signo lingüístico constantemente esvaziado e ressignificado. Em outras 

palavras, assassinato da coisa e simbolização da ausência, destruição e criação, 

lembrança e esquecimento, caos e beleza, eis o movimento que faz considerar o 

pensamento imaginativo como potência de uma brincadeira infantil que sobrevive no 

sonho do adulto e que pressupõe um modo de desaprender e ampliar um 

despojamento das certezas, buscando a cintilação dos vestígios que se ocultam sob a 

irrelevância das coisas do mundo.   
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