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RESUMO 
O mundo atual afigura-se a uma complicada teia de eventos; artistas narram história/obra 
nos vários modos de expressão. A proposta de interpretação/leitura das poéticas de artistas 
contemporâneos, José Pedro Croft, português e André Komatsu, brasileiro.  O foco da 
pesquisa foi verificar se a urbanização cultural e o contexto cultural exercem influências no 
produto artístico. Analisar se o universo estético de instalações e interferências são produtos 
da mundialização e da internacionalização presentes em suas obras de arte. 
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ABSTRACT 
The present world seems to be a complicated web of events; artists narrate history / work in 
various modes of expression. The proposed interpretation / reading of poetics by 
contemporary artists, José Pedro Croft, Portuguese and André Komatsu, Brazil. The focus of 
the research was to determine whether cultural urbanization and cultural context exert 
influence in the artistic product. Analyze the aesthetic universe present in their works of art of 
facilities and interference are products of the globalization and internationalization. 
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A sociedade contemporânea afigura-se em complicada teia de eventos, na qual 

estão presentes conexões de diferentes tipos, que se alternam ou se sobrepõem ou 

se combinam, determinando assim a textura do todo. Vivendo em mundo que nos 

parece incerto, confuso, caótico, mundo líquido (BAUMAN, 2005) não devemos 

contribuir para a obscuridade de reflexões, criando verdades absolutas, claridades 

impossíveis. As obras de arte são claramente epocais; o caráter época da obra está 

na ideia de ser capaz de sempre fundar época/tempo/espaço, em torno dos quais se 

desenrolam, se organizam os acontecimentos e movimentos histórico-artísticos 

(MARCONDES, 2002). 

Se o artista narra sua história/obra nos vários modos de exibi-la, abre-se assim 

sequência ilimitada de leituras o que permite descontextualização para outra 

situação. Artistas apresentam imaginários em várias formas de expressão. A 

proposta de interpretação/leitura é trabalho ativo de ver o ser-aí-obra na poética de 

José Pedro Croft e de André Komatsu. Este trabalho é produto da presente pesquisa 

de Pós-Doutorado realizada na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa 

durante os anos de 2015 e 2016, que visa verificar possíveis divergências e ou 

similaridades na imagética dos artistas citados.  

Por que estes artistas? José Pedro Croft, português e André Komatsu, brasileiro, 

são artistas contemporâneos premiados em seus países de origem e conhecidos 

internacionalmente, muitas de suas obras encontram-se presentes em diversas 

coleções públicas e privadas. O foco da pesquisa é verificar se a urbanização e o 

contexto cultural exercem influências na poética artística; analisar se o universo 

estético de instalações e interferências são produtos da mundialização e da 

internacionalização além de verificar se a obra em evento do artista português e do 

brasileiro elegem interpretação/crítica.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, o procedimento metodológico trabalhado foi 

apreendido do referencial teórico segundo as propostas de Gianni Vattimo (1991) 

em Ética e Interpretção, de Nestor Canclini em Sociedade Sem Relato (2012) e 

Anne Cauquelin (2011). 

Foi realizada pesquisa de campo com visitas a diferentes espaços de exposições 

nacionais e internacionais com levantamento e registro iconográfico da poética dos 
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artistas José Pedro Croft e André Komatsu, que participaram de mostras durante o 

ano de 2015. Entre os espaços escolhidos estão: Bienal de Veneza, Feira 

Internacional de Arte de São Paulo, Galeria Mul.ti.plo Espaço Arte no Rio de Janeiro, 

Capela do Morumbi em São Paulo e em Lisboa foram visitadas as Galeria João 

Esteves de Oliveira – Arte Moderna e Contemporânea e Galeria Filomena Soares. 

Reflexão crítica das obras de André Komatsu e Jose Pedro Croft 

A discussão e análise das obras ocorreu sob o viés da compossibililidade, 

instrumentos trabalhados na essência da técnica, estabelecidos no sentido de 

construção, ereção, consagração e glória (CAUQUELIN, 2011) e segundo os 

autores Vattimo (1991) e Canclini (2012) entre outros. 

Enquanto José Pedro Croft apresentou-se no Brasil, na Galeria Mul.ti.plo Espaço 

Arte no Rio de Janeiro durante os meses de abril a junho e em São Paulo no espaço 

expositivo da Capela do Morumbi inaugurada em novembro último. No espaço 

internacional André Komatsu esteve presente a 56ª Esposizione Internazionale 

d’Arte – La Biennale di Venezia na Itália, foi um dos artistas convidados a participar 

no Pavilhão Brasileiro; a exposição ficou aberta ao público a partir do dia 9 do mês 

de maio até final de novembro de 2015. E Croft participou de exposições em 

Portugal nas Galerias João Esteves de Oliveira – Arte Moderna e Contemporânea e 

Galeria Filomena Soares em Lisboa. 

Ambos estiveram presentes na 11ª edição da Feira Internacional de Arte de São 

Paulo, conhecida por Feira de Arte SP–Arte de 2015, que se realizou no complexo 

Pavilhão Ceccillio Matarazzo no Parque do Ibirapuera. O público que visitou a Feira 

SP-Arte, entre os dias 09 a 12 de abril de 2015, presenciou importante evento do 

mercado global de artes e deparou-se com experiências de múltiplos formatos e 

escalas, degustados de mosaicos artísticos variados.  

Este evento reuniu cento e doze galerias prestigiadas no cenário artístico nacional e 

internacional. Foi apresentado panorama da arte contemporânea, como termômetro 

da economia criativa, que traduziu as mais diferentes linguagens da pintura, 

escultura, gravura, fotografia, instalação e vídeo. Entre as galerias presentes 
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estavam a Galeria Vermelho de São Paulo, que representa o artista André Komatsu 

e a Galeria Filomena Soares situada em Lisboa, representante de José Pedro Croft.  

A obra de Komatsu localizava-se no 3º andar do Pavilhão, no Open Plan com 

curadoria de Jacopo Crivelli Visconti, que afirmou ter optado por exibir “trabalhos de 

dimensões grandes e um equilíbrio entre artistas mais e menos conhecidos e por 

obras inéditas ou reconhecidas” (SP–ARTE, 2015, s/p). 

O brasileiro André Komatsu nasceu em 1978, cursou artes plásticas e design e há 

dez anos expõe no Brasil e no exterior. Detentor de prêmios internacionais e 

nacionais como PIPA–Brasil, indicado em 2010 e finalista em 2011. Participou 

também de residências artísticas em Nova Iorque e no Brasil. Atualmente é artista 

exclusivo da Galeria Vermelho. Com treze anos de existência, a Vermelho 

estabeleceu-se como uma alternativa à rigidez dos espaços comerciais dedicados à 

arte ao incentivar novas ideias e discursos desenvolvidos por artistas emergentes.  

As instalações presentes no pavilhão Open Plan não apresentam critério temático; a 

obra instalada de Komatsu revelou estilo criativo com jornada pessoal inovadora e 

articulada com composição escultural, arquitetônica e artística. André trabalha com 

materiais e processos construtivos e a ideia de desconstrução. Um dos seus 

procedimentos usuais para o processo criativo é recolher entulho das ruas, 

caçambas e lixos, e atribuir nova função ao que era dejeto, seja para empregá-lo na 

produção de objetos tridimensionais e instalações, seja para tomá-lo como suporte 

de desenhos de arquitetura (RIBEIRO, 2015).  

 
André Komatsu 

Instalação Open Plan Feira de Arte – SP, 2015 
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Sob o céu de Veneza, André Komatsu, participou do Pavilhão do Brasil construído 

em 1964 no espaço mais prestigiado do evento italiano, o Giardini. Nesse espaço 

em 2015 foi elaborada a instalação intitulada ‘É tanto que não cabe aqui’ em 

conjunto com Berna Reale e Antonio Manuel, convidados do curador Luiz Camillo 

Osorio. A obra presente na 56ª Bienal de Veneza foi intitulada de Status Quo aborda 

o tema do aprisionamento como crítica a uma falsa liberdade que transita o indivíduo 

contemporâneo.  

 
André Komatsu 

Instalação Status Quo, 2015   
56ª Bienal de Veneza  

 
O artista Komatsu discutiu em Status Quo a estética do condomínio, teoria do 

psicanalista brasileiro Christian Dunker (MARTÍ, 2015). A poética e imaginário 

proporcionam interpretações da atual conjuntura, as manifestações de insatisfação e 

ódio, que vivemos mundialmente, a relação do homem com a cidade. O receptor 

visualiza uma grande gaiola metálica com arames, coberta com plástico branco onde 

parece questionar a utilização do espaço público. É característico do artista 

brasileiro a discussão sobre a problematização dos limites entre o dentro e o fora, 

entre o espaço interior e o espaço exterior. A obra transmite a sensação de reclusão 

de si ou do outro com relação aos sentimentos da violência física, social e cultural.  

Percorrendo o espaço destinado ao Pavilhão Brasil depara-se com outra instalação 

do artista brasileiro, O Estado das Coisas 2 (Três Poderes), criação de  2011, que se 

destacou pelo uso do corpo sem corpo, mas faz uso da materialidade que 

representa o corpo. 
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André Komatsu  

Instalação O Estado das Coisas 2 (Três Poderes) de 2011 
56ª Bienal de Veneza, 2015 

 
Na visão do artista a instalação com tênis velhos pendurados em uma haste parece 

como se fosse uma bandeira, tornou-se símbolo do trabalhador comum, destacou o 

destemor no uso do corpo e da materialidade, que revelam os conflitos do país e 

mundo fragmentado. Suas obras atuam no universo estético de interferências 

artísticas pertencentes ao cenário da sociedade mutante glocalizada (MARTINS, 

2011) no século XXI. A instalação ‘O Estados das Coisas 2’ interpreta contexto 

estético-político contemporâneo brasileiro. 

É possível perceber que as obras presentes na vida artística de Komatsu sugerem 

impacto visual, são trabalhadas a partir do conhecimento do cotidiano, que se 

cruzam na trajetória da arquitetura muitas vezes constituídas com elementos de 

tijolos, concreto e arames. Evidencia narrativa/conceitual de leitura interpretativa e a 

imagética descataloga o existente.  

Pintor e escultor, José Pedro Croft nasceu em 1957, no Porto, tendo efetuado os 

estudos na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, terminando o curso de pintura 
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em 1981. Durante este período trabalhou com o escultor ceramista português, João 

Cutileiro, fato que determinou o seu percurso artístico. Suas obras estão presentes 

em diversos acervos como: o Centro de Arte Moderna de Fundação Calouste 

Gulbenkian, Fundação de Serralves, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

(Espanha), Fundação Berardo (Portugal), Fundação Elipse (Portugal), Museu de 

Arte Moderna do Rio de Janeiro (Brasil) e Sammlung Albertina (Áustria) entre outros. 

José Pedro Croft é representado pela Galeria Filomena Soares de Lisboa e algumas 

de suas obras estiveram expostas na Feira SP–Arte em 2015 no 2º pavimento seção 

destinada a plataforma de pesquisa.  

O repertório de Croft apresenta diversas linguagens desde desenhos até 

instalações. Suas formas são produzidas em técnica mista, com guache e gravura, 

muitas vezes o desenho aparece como última pele, proporcionam exercícios de 

equilíbrios perceptivos, que mantem a pictoriedade e tensão entre os planos. 

 
José Pedro Croft  

Objectos imediatos 
Tinta-da-china, verniz e colagem sobre gravura, 2013 

Feira de Arte SP–Arte, 2015    
 

Os Objectos Imediatos são obras trabalhadas em gravura, desenho e escultura, 

revelam citações como lembranças dos artistas vanguardistas russos Malevich e 

Rodchenko, assim como o pintor norte-americano Donald Judd em suas esculturas e 

pinturas.  
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A poética de José Pedro Croft transmite sensações de movimentos assimétricos. 

Sua imagética enfatiza a realidade, mas a irreal, a realidade construída uma outra 

realidade. O artista tem especial interesse pelas questões de equilíbrio e pela 

relação que a peça escultórica estabelece com o espaço. Suas imagens projetam-se 

e oferecem o desvelamento de matizes. Os desenhos apresentam todas as 

inquietudes de planos sobrepostos sob paletas cromáticas diferentes. 

 
José Pedro Croft  
Objetos imediatos  

Instalação 
Galeria Mul.ti.plo Espaço Arte, Rio de Janeiro, 2015 

 

A pintura e escultura se misturam e rompem o quadro para o espaço arquitetônico. 

O ponto de partida constituiu-se em formas simples relacionadas com estruturas 

arquitetônicas; a obra desenvolve-se no sentido mais geométrico como blocos de 

pedra. Croft utiliza repertório visual de formas-tipo da arquitetura como colunas, 

arcos, planos, estruturas e ângulos tratados por meio de processos de sobreposição 

e fragmentação.  
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 José Pedro Croft 
Sem título, 2013 

Guache, grafite, esferográfica, tinta de esmalte sobre colagem em papel, 242 x 323 cm 
Galeria Mul.ti.plo Espaço Arte, Rio de Janeiro 

 
Em suas obras as linhas, planos formas transbordam inquietudes. Ao interpretar 

segundo a gestalt é comum visualizar ideias de contração e expansão dos limites; 

utiliza planos no espaço que integram com o espectador. Os desenhos organizam 

em ordens e desordens, constrói ritmos e contra ritmos, criando desequilíbrios. 

Existe a situação da memória e a superposição, imagens se expandem e 

atravessam o espaço da composição.  

O imaginário também se estabelece a partir da ideia da perspectiva, que dirige o 

olhar através do espelho e o espelho passa a ser o virtual. A arte e a vida estão na 

obra como algo indissolúvel. Quebra os sentidos contemplativos e suspendem o 

tempo na experiência do incerto. Na exposição realizada no espaço da Capela do 

Morumbi, “Corpos Duplos – Duplas Imagens”, são esculturas de grandes proporções 

em ferro, vidro e espelhos, instaladas que interagem umas com as outras. 
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José Pedro Croft  

Corpos duplos – Duplas imagens, 2015 
Instalação 

Capela do Morumbi, São Paulo 
 

As instalações utilizam como base o espelho, exibem visão deformada, dinamizam 

forma e espaço, promovem a desordem de imagens e planos, apresentam a 

apropriação do espaço a partir de elementos construtivos, muitas vezes transformados 

em cortes, lapsos e interrupções provocados pelos ângulos formados pelos espelhos. 

Estes deslocam partes da arquitetura e modificam o entorno de acordo com o ponto de 

vista do espectador da obra. Imagens rebatem a arquitetura, onde pessoas passam a 

fazer parte da paisagem, ao integrar o espaço onde a obra está exposta. 

As imagens de Croft apresentam realidade vibrante da luz. Assim como na 

escultura, o entorno se converte em reflexos que contrariam a perspectiva, os 

desenhos tem alcançado dimensão física que chega a alcançar o tamanho das 

esculturas (LOPES; D' EÇA, 2015). 

 O sentido do espelho não é a devolução correta da imagem. Apresenta mobilidade 

barroca como operação infinita. O artista português faz experiências no cristal e no 

espelho. Estimula o espaço vazio. Todo o elemento natural se esfuma na atmosfera 

criando mundo mutante (MARTINS, 2015). A incerteza está presente no repertório 

do artista português que demanda tempo para descobrir as chaves e desvios; ideias 

unem arte e arquitetura, que permeiam a carreira do artista. Os espelhos são como 

autênticos palíndromos visuais, para direções múltiplas gerando zonas enigmáticas 
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e fissuras perceptivas. A luz é matéria fundamental no desenvolvimento da obra. O 

artista português trabalha com a memória, com o passado, mas também com o 

presente em espelhos múltiplos que se ligam ao nebuloso (MARTINS, 2015).  

Considerações finais 

As análises e as interpretações foram realizadas segundo a compossibililidade 

(CAUQUELIN, 2012) das obras, leitura dos materiais, objetos são, antes de tudo, 

instrumentos trabalhados na essência da técnica e são estabelecidos no sentido de 

construção, ereção e consagração da ideia e imagética.  

Cada ser/artista participa da caogênese (a inventividade da obra) na efervescência 

anárquica da zona de intersecção entre o micronível (indivíduo – grupo) e o 

macronível (grupo sociedade). Enquanto o processo criativo/inventivo de André 

Komatsu expressa-se com ruínas, restos arquitetônicos, em estilo próprio,  José 

Pedro Croft aplica a teoria desconstrutiva, de Jacques Derrida em sua própria 

escritura, espelhos que descontroem a visão; as obras ativam-se quando delas se 

aproxima como distintas fachadas de arquitetura. Os planos e espaços dos vazios 

próprios do repertório minimalista são transformados e deformados. As obras 

denotam a memória de trajetos e momentos que se destilam como paisagens em 

descontínuo nômade.  

As obras de Komatsu diferentes de Croft apresentam aspectos do glocal, o local 

dentro do global, pois as interpretações evocam a emoção particular do espaço 

geográfico em formas a partir de elementos construtivos arquitetônicos resgatados 

em memórias e sensações próprias. As obras dos artistas fazem parte do perfil na 

construção de objetos, que apresentam sutil relato (CANCLINI, 2012) 

proporcionando diferentes discussões desde a temática do aprisionamento, tempos 

que precisamos estar trancafiados num espaço cirurgicamente limpo e falso até a 

reexperimentação e a reinvenção do imaginal moderno (MARTINS, 2001). 

A arte contemporânea, nesta atualidade hipermoderna, manifesta-se nos mais 

variados estilos, procedimentos, formas, atitudes e possibilita o conflito de 

interpretações. As desordens sociais e urbanas fazem parte da preocupação dos 

artistas, que estão sempre conceitualmente presentes nas imagéticas e propõem 
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leituras/interpretativas compondo a ideia atual de uma estética da iminência e 

algumas vezes distópica.  
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