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A (COM)POSIÇÃO DA IMAGEM NA ARTE CONTEMPORÂNEA (EM MATO 
GROSSO DO SUL) 
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RESUMO: A arte brasileira tem desde seus primórdios uma relação com a experiência 
artística europeia. Nos períodos pré-colonial e colonial a poética artística brasileira esteve 
ligada à colonização portuguesa. Ainda no período artístico modernista brasileiro que 
tivemos a política da experiência/poética nacionalistas em contraposição às de fora, a 
colonização europeia nos servia como “modelo” ainda que um modelo que não devesse 
mais ser seguido. No entanto, a arte contemporânea racionalizando a arte, ampliando uma 
noção de hibridez própria da cultura brasileira na arte e tomando essa experiência colonial 
como poética artística (com)põem imagens da cultura brasileira pós-colonial em circulação 
no cenário artístico mundial. Nesse sentido, este trabalho mostrará que a arte 
contemporânea brasileira está lendo criticamente em imagens/obras a história nacional. 
 
Palavras-chave: Imagem. Arte. Identidade. 
 
 
RESUMEN: Arte brasileño tiene desde el comienzo una relación con la experiencia artística 
europea. En los períodos pre y coloniales la poética artística brasileña estaba ligada a la 
colonización portuguesa. Todavía en el periodo artístico modernista brasileño tuvimos la 
política de la experiencia/poética nacionalistas en contraposición a los de fuera, la 
colonización europea en servía como un “modelo” aunque una plantilla que no debería 
seguirse. Sin embargo, el arte contemporáneo optimizando el arte, ampliando la noción de 
hibridación propios de la cultura brasileña en arte y tomando esta experiencia colonial como 
poética artística (con)ponen imágenes de la cultura brasileña postcolonial en circulación en 
la escena del arte mundial. En este sentido, este trabajo demuestra que el arte 
contemporáneo brasileño está leyendo críticamente em las imágenes/obras la historia 
nacional. 
 
Palabras clave: Imagen. Arte. Identidad. 

 
 
 
“El concepto de “lo latinoamericano” implica una disputa en torno a la 
cuestión de ló proprio y lo diferente.” (ESCOBAR, 2000, p. 172). 

A poética que parece ainda hoje envolver a (com)posição das imagens na arte 

contemporânea, em grande parte das produções artísticas, é bastante atravessada 

pelas questões históricas relacionadas às experiências biográficas na história. 

Especialmente pode-se dizer isso no que tange às questões de identidade cultural, 

alteridade – o mesmo e o outro – e a autorrepresentação dos sujeitos 

(artistas/observadores) nessas imagens. Igualmente é possível constatar que as 

imagens na arte brasileira, ainda que ao longo dos mais de 500 anos, também na 

contemporaneidade tomam como experiência para composição poética a condição 
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ex-colonial de nós brasileiros e latino-americanos. “A Poética proclama que a 

ordenação de ações do poema não significa a feitura de um simulacro. É um jogo de 

saber que se dá num espaço-tempo determinado.” (RANCIÈRE, 2005, p. 53). De 

certa forma é importante ressaltar este fato tendo em vista que a arte 

contemporânea nacional, ou a experiência artística brasileira, ou ainda a 

(com)posição das imagens pela arte (contemporânea, moderna e histórica no 

Brasil), têm quase sempre preponderante um referencial histórico das experiências 

coloniais como poética para tal. 

Tendo em vista que a linearidade na “constituição” humana ocidental é reconhecida 

por muitos estudiosos e teóricos como um fator comum, não sendo diferente na 

produção artística (prática, crítica e pedagógica), posso ressaltar a constatação de 

que a produção artística nacional brasileira tem um traço colonial como construção e 

incorporação porque essa composição linear é vista como permanência das poéticas 

e experiências, por exemplo, iniciadas nas artes europeias e norte-americanas. Seja 

este fato aceito ou não como poéticas e experiências que (com)põem as nossas 

imagens no cenário da arte mundial, a colonialidade na arte brasileira retoma um 

discurso particular da nossa história que há muito, ou quase sempre, foi esquecido 

pelas leituras sobre nossa produção artística. Sendo assim, quero dizer que nossa 

experiência e poética artísticas são de ordem histórico-ex-colonial e é graças a isso 

que ocupam um lugar particular de (com)posição imagética visual no cenário 

artístico mundial como narrativas mestiças do mundo contemporâneo brasileiro (uma 

identidade cultural híbrida) para o mundo Ocidental. 

Artistas brasileiros de diferentes localidades têm a noção híbrida da constituição da 

nossa identidade histórica, se valem disso em suas obras, mas não se esquecem de 

ler a história colonial brasileira atravessando suas obras/imagens pelo discurso da 

história da colonização latino-americana. Ou seja, a hibridez que torna nossa 

produção artística mestiça também (trans)forma nossas imagens e obras artísticas 

na arte contemporânea em discursos que não negam as origens, mas se valem 

delas para se constituírem enquanto imagens/obras com posicionamentos pós-

coloniais. Nesse sentido, é possível dizer que vários artistas da cena contemporânea 

brasileira estão se voltando para a história nacional e constituindo imagens que 



   

 

2888 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

dialogam diretamente, mas criticamente, com a condição pós-colonial brasileira. Por 

conseguinte, história e atualidades na arte contemporânea fazem evidenciar uma 

relação entre identidade cultural e o Outro para autorrepresentação dos sujeitos na 

obra que caracterizam a composição e a posição que as imagens/obras inscrevem 

no cenário artístico mundial. 

Possuir uma identidade cultural nesse sentido é estar 
primordialmente em contato com um núcleo imutável e atemporal, 
ligando ao passado o futuro e o presente numa linha ininterrupta. 
Esse cordão umbilical é o que chamamos de “tradição”, cujo teste é o 
de sua fidelidade às origens, sua presença consciente diante de si 
mesma, sua “autenticidade”. (HALL, 2009, p. 29). 

Se por um lado a experiência constitui-se como algo que é construído ao longo do 

processo de existência do indivíduo (através de construções e incorporações do 

histórico para a contemporaneidade), o processo poético de composição de imagens 

na arte contemporânea brasileira não parece dá-se de maneira diferente. Este fato 

também, na maioria das vezes, não é bem visto por alguns na produção artística 

contemporânea brasileira já que demonstra e reforça certo continuísmo histórico na 

produção artística nacional em relação ao projeto artístico mundial. No entanto, 

mostra ser relevante o assunto, por exemplo, se tomarmos a noção de que essa 

produção artística contemporânea parece (com)por e (re)inscrever a arte brasileira 

num lugar genuinamente particular: a condição de ex-colônia que teve esse discurso 

histórico esquecido, por exemplo, pela produção artística moderna brasileira.1 Ou 

seja, desta ótica aqui posta, voluntária ou involuntariamente, a arte contemporânea 

(numa atitude racionalista (ARGAN, 2010)) parece retomar uma narrativa histórica 

para tratar da questão colonial como experiência e poética identitário-cultural das 

artes brasileiras. 

Essa experiência e a poética artística que quero tratar, a partir de alguns trabalhos 

de artistas da cena contemporânea brasileira – tanto no Brasil quanto fora dele e de 

outros artistas radicados em lugares particulares do país – tomam como noção ainda 

“trabalhos construídos pela apropriação e recodificação conceitual dos objetos” 

tornados suas experiências e poéticas particulares. Ou seja, “considerando estas 

expressões artísticas” estando “em consonância com as temáticas e problemas 

contemporâneos” da cultura brasileira (do passado, presente ou futuro), mas 
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também com temáticas históricas ainda não tomadas pelos discursos críticos e por 

alguns artistas brasileiros, a arte contemporânea (com)põe imagens/obras 

recodificando a história nacional para o universal. Quero tomar “em particular o 

universo de problemas articulados entre as forças da subjetividade” de cada sujeito 

e as forças racionais da coletividade que (com)põem a produção artística 

contemporânea nacional, bem como as forças que fazem circular as imagens das 

identidades, alteridades e autorrepresentações dos sujeitos sociais e ambientais 

brasileiros a partir das experiências já vividas por um passado coletivo, mas não 

menos importantes que as experiências biográficas individuais. Nesse caso, as 

experiências/poéticas artísticas contemporâneas também não se tornam pobres ou 

menos importantes, pois, segundo Walter Benjamin 

Pobreza de experiência: isso não deve ser compreendido como se os 
homens aspirassem a novas experiências. Não, eles aspiram a 
libertar-se de toda experiência, aspiram a um mundo em que possam 
ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza, externa e também 
interna, que algo de decente possa resultar disso. Nem sempre, 
tampouco, são ignorantes ou inexperientes. Frequentemente pode-se 
afirmar o oposto: eles “devoraram” tudo, a “cultura” e o “ser humano”, 
e ficaram saciados e exaustos. (BENJAMIN, 2012, p. 127). 

Portanto, dizer que essa experiência colonial, nos casos brasileiro e latino-

americano, é pobre como poética para/na arte contemporânea, se não vista como 

um discurso anti-colonialidade ou descontinuidade da colonialidade na arte nacional, 

constitui uma falácia da racionalidade contemporânea do coletivo no próprio discurso 

artístico contemporâneo brasileiro. 

Para essa noção de racionalidade como forças da coletividade para (com)posição 

dessas imagens nacionais, especialmente as que partem da condição histórica da 

colonialidade brasileira como poética e experiência, lanço mão das palavras de 

Guilio Carlo Argan ao dizer que “para acompanhar o fio de um pensamento expresso 

em imagens, é preciso apanhá-lo onde, amiúde imprevisivelmente, ele emerge e se 

revela.” (ARGAN, 2010, p. 7). Neste caso das experiências coloniais históricas como 

poéticas na arte contemporânea, remonto esse fio de um pensamento expresso em 

imagens hoje, a partir do lugar histórico colonial pós-descobrimento do Brasil. Ou 

seja, ainda que não pretenda tratar das questões relacionadas à História do Brasil 

Colônia como especialidade, pretendo apontar analiticamente algumas imagens de 
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artistas contemporâneos que estão discutindo e relendo esse período fatídico da 

história brasileira através de suas experiências e poéticas com o fato. 

De maneira especial como ponto de partida para essa análise tomarei algumas 

obras da artista plástica Adriana Varejão que é brasileira, mas está (com)pondo e 

inserindo imagens da identidade histórica colonial brasileira com a sua produção 

artística no cenário da arte mundial ocidental. Todas as séries da artista trazem essa 

característica como poética de experiência, principalmente tendo em vista que pela 

ótica da experiência particular da artista com a questão. Mas particularmente duas 

séries de Adriana Varejão (a série Terra incógnita (produzida na década de 1990) e 

a série Polvo (pinturas desenvolvidas nos anos de 2013/2014)) me serão mais úteis. 

Primeiro porque considero nessas pinturas a apresentação desse discurso histórico 

como poética/experiência para a produção artística contemporânea e segundo 

porque temos a apropriação e recodificação de objetos – ainda que no plano 

pictórico – para a construção da sua narrativa artística com imagens/obras que 

trabalham na multiplicidade experimental de temas, suportes e na polissemia entre a 

experiência/poética e os momentos histórico/contemporaneidade. 

Adotando a ótica de Argan como ponto importante para pensar esse lugar de início 

na (com)posição das imagens da arte contemporânea brasileira é possível dizer, 

igualmente, que essas imagens, ou melhor, a arte contemporânea parece colocar o 

discurso colonial ou a pós-colonialidade, vamos dizer assim, pensada a partir da 

noção de que a produção contemporânea é “[...] uma arte gerada pelo espírito crítico 

e, portanto, por uma matriz da racionalidade” (ARGAN, 2010, p. 8). Com isso é 

possível dizer que as imagens que são compostas nesta relação – 

experiência/poética/racionalidade/história/contemporâneo – abrem espaços para 

discutir, por exemplo, nossa atual condição sociocultural por uma diversidade 

artística múltipla de conceitos imagéticos. Tomando à criação dessas imagens/obras 

desenvolvidas a partir do suporte da pintura ou de ambientes tecnológicos ou ainda 

como imagens que se (com)põem na interação do sujeito com o mundo através de 

pontos de vistas conceituais diferentes, permitem-nos dizer que as imagens/obras 

ampliam nossas experiências biográficas pessoais (sensíveis) por poéticas artísticas 

sensitivas à coletividade brasileira. 



   

 

2891 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

No regime estético das artes, as coisas da arte são identificadas por 
pertencerem a um regime específico do sensível. Esse sensível, 
subtraído a suas conexões ordinárias, é habitado por uma potência 
heterogênea, a potência de um pensamento que se tornou ele 
próprio estranho a si mesmo: produto idêntico ao não-produto, saber 
transformado em não-saber, logos idêntico ao pathos, intenção do 
inintencional etc. (RANCIÈRE, 2005, p. 32). 

A retomada dos discursos histórico-coloniais como reposicionamento da cultura 

nacional acarreta salubridade a arte contemporânea, pois, ainda segundo o 

historiador italiano, “[...] o racionalismo salvou a cultura mundial da loucura.” 

(ARGAN, 2010, p. 8). Igualmente é possível dizer que a (com)posição das imagens 

na arte contemporânea são racionalizadas por mais que nada no mundo o seja. Mas 

não há nada de tão irracional que não possa ser racionalizado pelo pensamento 

humano (ARGAN, 2010) e crítico contemporâneos. 

 

Imagem 1 – Adriana Varejão – Pinturas [série Terra incógnita] “Filho bastardo” (estudo), 1991 – óleo 

sobre madeira, 40 x 60 cm. 

É evidente na pintura “Filho bastardo” da artista Adriana Varejão, posta na imagem 

1, a relação entre a poética artística e a experiência colonial brasileira. Valendo-me 

de palavras de Jacques Rancière na passagens de A partilha do sensível (2005) é 

possível dizer que nesta pintura temos uma heterogeneidade de potências 

discursivas que contemplariam tanto a colonialidade histórica brasileira tanto quanto 

a pós-colonialidade contemporânea que a arte contemporânea tem ressaltado. Ou 

seja, se por um lado a artista se valeu da reconstrução de uma cena colonial – 

índios, religiosos e europeus – para construção de uma passagem da história 

colonial brasileira; numa outra análise é possível dizer que a experiência/poética da 
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artista em relação ao acontecido no período Brasil Colônia rasura2 essa composição 

artística. A fenda que Varejão acrescenta ao “retábulo” no centro da pintura além de 

alterar a forma de se contar aquele fato da história, evidencia aberturas de 

interpretações tanto pelo fato ocorrido como invasão e imposição dos discursos do 

poder, quanto pela evidencia de outras histórias que nunca nos foram contadas 

desse período da nossa história. 

 

Imagem 2 – Adriana Varejão – Pintura [série Terra incógnita] “Filho bastardo II” - cena de interior, 

1995 – óleo sobre madeira , 110 x 140 x 10 cm 

Igualmente é possível argumentar sobre a pintura “Filho bastardo II” (imagem 2) 

onde Adriana Varejão (trans)forna o mesmo discurso tratado antes para o índio 

como sujeito usurpado da sua condição de dono da terra recém-descoberta, 

trazendo agora para a cena uma escrava negra que é copulada pelo homem branco. 

A experiência colonial ilustra quase toda, se não toda, a obra de Varejão que trata 

da questão tomando sempre o ponto de partida da colonização como fato biográfico 

da identidade cultural do indivíduo brasileiro. E tudo isso ainda a partir da sua 

interpretação crítica desses fatos, evidenciando que esse discurso histórico posto 

talvez não tenha se dado tão amigavelmente como apreendemos. Ainda que outros 

artistas não o façam, ou não tomem esse discurso com a mesma evidência que a 

artista, a colonialidade é presença legítima na “história” da produção artística 

brasileira. 

As aberturas, ou fendas como chamei, marcas em vermelho-sangue postas nos 

centros das telas, trazidas também em outros formatos em outros trabalhos da 

artista3, provocam-nos a compreensão dessa retratação do fato histórico no trabalho 
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da artista, bem como informa aos que desconhecem a história dessa produção 

artística nacional por um olhar poético e experiências contemporâneas. O trabalho 

de Adriana Varejão nas séries que seguiram essa mesma poética artística que 

trouxeram as aberturas, entranhas e fendas da experiência colonial brasileira fez 

evidenciar um trabalho que culmina como um dos resultados apresentados na sua 

última série exibida recentemente. Se a arte brasileira tem uma mestiçagem/hibridez 

multicultural atravessada pelas identidades culturais dos sujeitos, a série “Polvo” de 

pinturas de retratos da artista, bem mostra isso. Nesta última série, ilustrada pelas 

imagens 3 e 4, são mostrados retratos da artista em que ela é posta com diferentes 

tons de peles evidenciando as diferentes influências e possibilidades raciais e 

culturais na composição e construção identitária do sujeito brasileiro. 

 

Imagem 3 – Adriana Varejão – Pintura [série Polvo] “Polvo Portraits I” (Classic Series), 2013 – óleo 

sobre tela , 3 telas de 80 x 65 cm cada (três retratos). 

 

Imagem 4 – Adriana Varejão – Pintura [série Polvo] Polvo Portraits I (China Series), 2014 – óleo 

sobre tela , 5 telas de 52 x 45,5 cm e 2 telas de Ø 52 cm. 

Nessas pinturas da série “Polvo” a artista não só elabora um retrato de si própria 

como indivíduo dessa coletividade histórica racional da colonialidade brasileira, mas 

evidencia um coletivo de sujeitos que experienciaram a colônia no passado e vivem 

como poética pós-colonial na contemporaneidade. Portanto, é possível considerar, a 



   

 

2894 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

partir dessas pinturas de Varejão, a experiência na arte contemporânea como 

ambiente específico de fundamento da criação e (com)posição da imagem enquanto 

projeção do repertório sociocultural e ambiental da imaginação dos sujeitos (artista e 

público). Ainda que a subtração da experiência histórica nos seja imposta pelos 

discursos homogeneizantes que insistiram em dizer que fatos da história não podem 

ser recontados, da poética artística contemporânea, lida pela ótica dos 

contradiscursos hegemônicos (seja com obras expostas em diferentes países do 

Primeiro Mundo ou a partir de artistas radicados ainda apenas no plano do 

Brasil/América Latina), lendo Walter Benjamin mais uma vez, conclui-se que é 

possível construir imagens/obras a partir das experiências/poéticas biográficas 

históricas ou contemporâneas: 

A horrível mixórdia de estilos e visões de mundo do século passado 
mostrou-nos com tanta clareza aonde esses valores culturais podem 
nos conduzir quando a experiência nos é subtraída, hipócrita ou 
sorrateiramente, que é hoje em dia uma prova de honradez 
confessar nossa pobreza. Sim, confessemos: essa pobreza não é 
apenas pobreza em experiência privada, mas em experiência da 
humanidade em geral. (BENJAMIN, 2012, p. 124-125). 

Em Mato Grosso do Sul há muito tempo a composição da imagem na produção 

artística passa pelos discursos sociopolíticos ou por uma ideia de constituição de 

cultura nacional/universal. De certa forma, desde que o estado de Mato Grosso teve 

seu território geográfico dividido, no ano de 1977 dando a fundação do então estado 

de Mato Grosso do Sul, a (com)posição da imagem artística é conseguida pelo uso 

de índices iconográficos que apostam estabelecer uma imagem de identidade 

cultural para o lócus. Do processo de divisão dos estados a bovinocultura constituiu-

se como discurso artístico na década de 1970; mais tarde o agronegócio, depois o 

indígena, o (i)migrante estrangeiro das fronteiras internacionais e os passantes dos 

limites nacionais tornaram-se identidades presentes nessa produção artística, tendo 

seus usos reforçados pelo Estado-Nação ou pela crítica de arte hoje estabelecida 

naquele lugar. 

Na contemporaneidade, de certa forma, algumas das produções artísticas 

produzidas a partir de Mato Grosso do Sul continuam ressaltando essas 

características locais apresentadas. E, numa tentativa de fugir desses repertórios 
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identitários, caracterizados muitas vezes como localistas, já marcados pela história 

local, outras produções têm (com)posto uma imagem/obra mais 

cosmopolita/universalizante para Mato Grosso do Sul vinculando a produção 

artística local com narrativas iconográficas nacionais/universais. Portanto, a 

produção de imagem/obra na arte sul-mato-grossense vem se construindo quase 

sempre visando um discurso local com a presença dos ícones locais ou apontando 

para um discurso nacional/universal, trazendo para a produção contemporânea local 

experiências históricas coloniais universais constituídas pela própria história, visando 

uma universalização dessa experiência/poética artística local. 

Diante dessa situação da imagem na arte sul-mato-grossense rapidamente 

apresentada, considero importante apontar que a (com)posição da imagem na 

produção artística local, tendo em mente que identidades, alteridades e 

autorrepresentação ainda tomam a cena artística da produção de imagens na obra 

de arte da contemporaneidade, artistas locais têm trabalho na universalização de 

questões próximas às apresentadas em outros lugares. Pois, se o boi é personagem 

da obra de arte sul-mato-grossense com uma estética da modernidade desde um 

passado não muito distante (a obra de Humberto Espíndola é um exemplo especial 

sobre isso); de outro modo, artistas como Evandro Prado e Priscilla Pessoa trazem 

para a produção artística contemporânea sul-mato-grossense imagens compostas 

por ícones reconhecidamente universais coloniais “atualizando” a (com)posição das 

imagens/obras, identidades, alteridades e autorrepresentação dessas na obra de 

arte construídas no estado. Assim, a pergunta que se estabelece nessa relação 

entre identidades, alteridades, autorrepresentações, obras de arte e (com)posição 

de imagens pode ser assim formulada: como os artistas sul-mato-grossenses, tendo 

em mente a construção de um discurso identitário local para o universal, 

desenvolvem em suas obras na contemporaneidade uma imagem que coisificam 

identidades, alteridades e autorrepresentação de sujeitos sul-mato-grossenses tão 

dispares? 

Em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, 
deveríamos pensá-las como constituindo um dispositivo discursivo 
que representa a diferença como unidade ou identidade. Elas são 
atravessadas por profundas divisões e diferenças internas, sendo 
“unificadas” apenas através do exercício de diferentes formas de 
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poder cultural. Entretanto – como nas fantasias do eu “inteiro” de que 
fala a psicanálise lacaniana – as identidades nacionais continuam a 
ser representadas como unificadas. (HALL, 2006, p. 61-62). 

Na obra de Humberto Espíndola, o artista instalado em Mato Grosso do Sul mais 

reconhecido no cenário nacional brasileiro e em alguns internacionais, a identidade 

do boi (conhecida como a bovinocultura (imagem 6)) permeia suas produções como 

retratos das identidades dos sujeitos do estado. Especialmente na série Divisão de 

Mato Grosso (1978/79) essa imagem do boi (com)põe-se como imagens dos 

próprios sul-mato-grossenses participantes do ato da divisão.4 E como imagem dos 

sujeitos que vieram depois do ato político também. E não muito diferente, ainda na 

produção do artista nas obras produzidas atualmente em pinturas ou nas grafias 

eletrônicas, a imagem do boi é ressaltada como principal característica que 

reforçada pela crítica e pelo poder estatal continuam sendo imagens que 

representam as identidades/experiências e poéticas artísticas do estado de Mato 

Grosso do Sul pelo cenário nacional e internacional da arte brasileira dessa porção 

do Centro-Oeste (imagem 5). Dessa forma, é possível dizer que o boi continua 

sendo a imagem que é (com)posta pelo artista desde a arte moderna até a produção 

contemporânea em Mato Grosso do Sul e que, mantendo a linearidade ao discurso 

moderna mundial, a imagem é constituída como identidade política e crítico-moderna 

prevalecendo-se como experiência e poética contínua também na obra 

contemporânea do pintor mais reconhecido do local sul-mato-grossense. 

 

Imagem 5 – Humberto Espíndola - Pintura Fazenda, 2005 – Acrílica sobre tela – 60 X 80cm – 

Coleção do artista. 
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Imagem 6 – Humberto Espíndola - Pintura [série Divisão de Mato Grosso] O Passeio do general, 

1978 – Óleo sobre tela – 130 X 170cm – Acervo Museu de Arte Contemporânea — MARCO, Campo 

Grande, MS. 

A tentativa da arte contemporânea sul-mato-grossense de não ter apenas essa 

iconografia bovina como único repertório de composição da imagem/obra da arte 

local dá-se na transposição das narrativas locais para um lugar no discurso 

universal. Dois artistas locais, ressaltados pela crítica do estado como dois dos 

maiores expoentes da arte contemporânea local, Evandro Prado (imagem 7) e 

Priscilla Pessoa (imagem 8) têm travado um diálogo entre o local e o global nas suas 

produções com discursos históricos coloniais universais buscando deslocar a 

imagem da produção artística local. Dessa forma, as identidades, alteridades e 

autorrepresentações dos sujeitos sul-mato-grossenses, pelas imagens/obras dos 

artistas, abandonam a bovinocultura e tomam os discursos religiosos cristãos, 

fábulas, o estilo artístico barroco, entre outras narrativas como poética e 

experiências artísticas comuns a vários outros lugares ocidentais. 
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Imagem 7 – Evandro Prado – Da série “Sýnodos”, 2014 – Acrílica sobre tela – 170 x 140 cm. 

 

Imagem 8 – Priscilla Pessoa – Úrsula, pintura em óleo sobre tela de 2010; faz parte da série “Ikon”. 

Obra premiada no 1o. Festival Municipal de Artes Plásticas (2014) – Campo Grande/MS. 

Materiais diversos, estruturas artísticas diversas (com)põem as obras e as imagens 

que evidenciam essas características coloniais e universais na arte contemporânea 

de Mato Grosso do Sul. Dessa ótica, uma discussão que busca evidenciar quais são 

os discursos que sustentam a produção artística contemporânea sul-mato-

grossense, por conseguinte as narrativas que são possíveis de serem percebidas 

semântica ou subjetivamente através das imagens/obras apresentadas ao público, 

se faz necessária levando em consideração uma discussão que tome a experiência 

e a poética da imagem e da arte contemporâneas como biográficas. Ainda que 

essas experiências e poéticas sejam atravessadas por narrativas históricas ou 

contemporâneas. Especialmente para compreender como se dão a (com)posição da 
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imagem/obra na arte contemporânea em Mato Grosso do Sul. Ou em outros lugares 

específicos. E se essa composição de imagens/obras se apresenta no cenário 

artístico nacional/mundial de maneira diferente que no local. 

Haja vista que na obra de Adriana Varejão a narrativa colonial brasileira se faz 

presente evidenciando essa característica da cultura e experiência nacional para o 

mundo como poética da arte da artista, no caso dos pintores sul-mato-grossenses a 

questão não se dá de maneira muito diferente. Salvaguardada a circulação das 

obras de Varejão ser maior que as dos pintores de Mato Grosso do Sul, a 

experiência e poética artística – com referencial colonial para ressaltar uma 

característica de lugares pós-coloniais – dá-se no mesmo sentido. Como mostrado, 

Adriana Varejão abre fendas nas pinturas para evidenciar as entranhas que esse 

discurso tentou esconder na contemporaneidade bem como “se pinta” com tons de 

peles diferentes em retratos divulgando para o mundo a sua biografia mestiça e a 

mestiçagem biográfica nacional e cultural brasileira. 

Já no caso dos pintores sul-mato-grossenses essa experiência colonial aparece em 

Espíndola dando continuidade ao gênero artístico moderno europeu mantendo as 

mesmas características daquela pintura. Ou seja, a pintura de Humberto Espíndola 

trata a bovinocultura como experiência e poética artística local/nacional tornando-a 

universal graças aos discursos que validam essa pintura. Por outro lado, Evandro e 

Priscilla fazem uso de metáforas barrocas, fabulosas e outras para torar a pintura 

contemporânea do estado relacionada à narrativa colonial pela disposição da 

relação de construção e comunicação entre elementos que nos são comuns. 

Portanto, as pinturas desses artistas dialogam com o histórico colonial nacional 

brasileiro tratando de questões hoje pós-coloniais que tornam essas narrativas 

artísticas contemporâneas universais. Ao tratar dessa questão esses artistas 

sinalizam o conhecimento da instabilidade das identidades culturais, que as 

diferenças culturais nacionais se dão cada dia mais fortemente na cena cultural 

brasileira e que a autorrepresentação na produção artística é inevitável e faz parte 

da biografia de cada sujeito. 

 
 



   

 

2900 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

 

NOTAS 

                                                           
1 Se por um lado o discurso artístico moderno brasileiro ressaltou características “genuinamente” brasileiras com 
uma ideia de “arte nacional”, por outro lado aquele contexto histórico do qual nos originamos (colonial) foi 
esquecido tendo em vista que ainda era um período relacionado às escolas artísticas europeias como modelos. 
2 Rasura é um termo utilizado por Jacques Derrida para justificar a possibilidade que fatos específicos marcam a 
biografia dos sujeitos nestes fatos envolvidos ao longo da vida. 
3 Nas Séries “Charques” – onde os azulejarias retomam os desenhos portugueses e ainda mostram as entranhas 
do indivíduo brasileiro como algo que fora escondida pelos discursos coloniais enquanto da construção desse 
Brasil Colônia; na série “Línguas e cortes” – que mais uma vez as entranhas são postas às vistas; entre outras 
séries dessa artista. 
4 Exemplo claro dessa relação entre a divisão territorial geográfica de Mato Grosso do Sul com a Bovinocultura 
nas artes plásticas como característica da cultural local é a série “Divisão de Mato Grosso” (1978-79) do artista 
Humberto Espíndola composta por oito telas. As imagens das obras estão disponíveis em: 
http://www.humbertoespindola.com.br/001-index_frameset.htm - acessado em: 05 de julho de 2014. Como já 
tratei dessa relação em outros trabalhos, a exemplo do artigo “DO MODERNO AO CONTEMPORÂNEO O BOI 
INSISTE EM MANTER-SE PERSONAGEM DA OBRA DE ARTE SUL-MATO-GROSSENSE” a sair na Porto 
arte: revista de Artes Visuais. Porto alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Artes. 
Programa de Pós-graduação em artes Visuais – não tratarei dessa questão agora. 
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