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RESUMO 
A produção artística de Luiz Henrique Schwanke permite reconhecer não apenas sua 
variedade de procedimentos e experimentações matéricas, como também sua poética 
marcada por diferentes repertórios da História da Arte, os quais vão do Barroco ao 
Expressionismo, passando pelo Dadaísmo, Surrealismo e Informalismo, além da Pop art e 
da arte Povera, bem como pelo Construtivismo e pelo Minimalismo. Longe de um 
procedimento polarizado, trata-se de uma travessia incessante, sendo que, aquilo que 
deveria ser marcado pelo cálculo, despersonalizado e banido de emoção pelo recurso de 
materiais industriais cria constantes tangências com o universo orgânico, o erotismo e a 
densidade trágica. A concomitância torna-se um elo entre essas duas possibilidades, sendo 
que o que se destaca pode ser demarcado pelas impurezas do tempo e os rastros do corpo. 
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ABSTRACT 
The Luiz Henrique Schwanke artistic production allows to recognize not only his variety of 
procedures and experimental material, but also his poetics marked by different repertoires of 
Art History, ranging from Baroque to Expressionism, passing through Dadaism, Surrealism 
and Informalism, as well as Pop art and Povera art, as well as Constructivism and 
Minimalism. Far from a polarized procedure, it is an incessant crossover, and what should be 
marked by calculation, depersonalized and banished from emotion by the use of industrial 
materials, creates constant tangencies with the organic universe, Eroticism and tragic 
density. Concomitance becomes a link between these two possibilities, and what stands out 
can be demarcated by the impurities of time and the traces of the body. 
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Luiz Henrique Schwanke (Joinville, SC 1951–1992) começou sua vida artística em 

meados dos anos 70, enquanto estudava Comunicação Social na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). Sua produção resultou em cerca de cinco mil peças 

entre desenhos, pinturas, instalações, esculturas e projetos. Realizou exposições 

individuais e participou de coletivas, obtendo dezenas de prêmios nacionais e 

deixando obras em locais como Museu de Arte de Santa Catarina (MASC), Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), Museu de Arte do Rio (MAR-RJ) e Museu 

Oscar Niemeyer (MON-PR). 

Formando seu repertório através de leituras, viagens e interlocuções com 

importantes críticos e artistas, depurou diferentes referências em sua produção 

artística. De um lado, alcançou experimentações bastante racionais, advindas do 

Construtivismo, do Minimalismo e do Concretismo, apropriando-se de objetos 

industrializados e de uso cotidiano, tais como perfis de persiana, prendedores de 

roupa, mangueiras e outros objetos plásticos. De outro lado, processou dimensões 

mais emocionais e gestuais que vão do Barroco ao Expressionismo, passando pelo 

Dadaísmo, Surrealismo e Informalismo, além da Pop art e da arte Povera, 

resultando nos desenhos, colagens, pinturas e instalações em que fez uso de 

papelão e jornal, espetos de ferro, spots e lâmpadas.  

Entretanto, não se trata de um procedimento polarizado, mas de uma travessia 

incessante, uma vez que, aquilo que deveria ser marcado pelo cálculo, 

despersonalizado e banido de emoção pelo recurso de materiais industriais, não 

repousa em si mesmo, mas cria constantes tangências com o universo orgânico, o 

erotismo e a densidade trágica. A concomitância torna-se um elo entre essas duas 

possibilidades aparentemente antagônicas, sendo que os procedimentos de 

encaixar, emparelhar, alinhar não estão longe de expurgar, trepidar, fibrilar.  

A história da arte pelas impurezas do tempo 
Sem data precisa, mas situada no início dos anos 80, confirmando que ao artista 

cabe o poder demiúrgico de transformar a matéria para fazer surgir outra coisa, 

merece destaque uma série de quase inacreditável fatura: desenhos com ecoline e 

lápis de cor fazem referência a Leonardo da Vinci, Antonello de Messina, Antônio 

Canova e Renoir. Todavia estes primorosos desenhos frequentemente sem título, 

seja no conjunto ou individualmente, recusam uma aproximação direta com suas 
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referências, refutam a citação de reconhecimento imediato e a mera apropriação, 

preferindo um gesto de depuração e atravessamento entre figurações da história da 

arte e do design. Assim, os trabalhos não podem ser identificados pela completude 

ou integridade visual das obras a que remetem, mas por um pequeno detalhe que 

invade os desenhos com a mesma intensidade e soberania com que um sonho se 

expande e faz cintilar o que seria somente um diminuto e despercebido fragmento 

diurno, deixando que um quase nada se torne uma inteireza.  

A profanação por meio de uma singular decantação parece ligar estes grandes 

nomes da história da arte. De Canova resta a maçã que a mão de mármore de 

Paulina Borghese segurou, das meninas pintadas por Renoir restam duas poltronas 

modernas da mesma cor rosa e azul de seus vestidos. O que seria o corpo de um 

santo na tela do pintor renascentista Antonello de Messina se contrapõe a partes 

fragmentadas do corpo masculino, referências fetichizadas e desenhadas de modo 

tão perfeito que se assemelham a três pequenas e delicadas colagens sobre 

páginas brancas, onde se reconhece rosto, braço e parte inferior do tronco e pernas. 

O anjo da anunciação de da Vinci torna-se apenas um dedo (imagem 1), 

autonomizado numa série de dedos que parecem recortados das páginas de 

revistas. O abstracionismo geométrico de Mondrian é tratado com irreverência ao ser 

recombinado meticulosamente com pequenas imagens decalcadas de atletas e 

cachos de uva ou fazendo-se passar por requadros e balões das histórias em 

quadrinhos.  

 
Imagem 1 

Luiz Henrique Schwanke (1951–1992) 
A anunciação / De Leonardo, 1979 

Ecoline, lápis de cor e letraset sobre papel encerado, 31,4 x 62 cm 



 

 
CHEREM, Rosângela Miranda. Heterocronias e concomitâncias da história da arte na obra de Luiz Henrique 
Schwanke, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. 
Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.1374-1391. 

1377 

Instituto Schwanke, Joinville (SC) 

 

Considerando os perfis de persiana, os quais se apresentam em findos 80 como 

quadros com algumas variações de tamanho, vale destacar a imagem de uma janela 

obliterada pelas cores azul e verde em um (imagem 2); preto, branco e vermelho em 

outro; além de um em branco com bordas verdes. Se Leonardo da Vinci considerou 

em seus escritos que ao pintor caberia mostrar o mundo como se a tela fosse uma 

janela da alma, René Magritte ironizou este pressuposto ao pintar uma nuvem 

passando pelo olho e denominar a tela de Espelho falso. Entre a janela e a cortina, 

Schwanke parece levar este assunto adiante, refazendo uma conversa sobre os 

procedimentos pictóricos em outros termos, sugerindo as linhas e cores como 

desdobramento de desenhos e pinceladas ou sutis figurações de padrões 

ornamentais e abstrações geométricas modernistas.  

 
Imagem 2 
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Luiz Henrique Schwanke (1951–1992) 
Sem Título, 1991 

Perfil plástico azul e perfil plástico verde, 168 x 78 cm 
Instituto Schwanke, Joinville (SC) 

 

Embora não tenham sido concebidas como dípticos, há duas importantes obras 

feitas em perfis de cortina e trabalhadas como sequência em cores cinérias. Num 

quadro as linhas se formam de modo retilíneo e horizontal, compondo uma espécie 

de código de barras; em outro as linhas seguem uma espécie de ondulação vertical 

que provoca um desconforto ocular. Ambos permitem reconhecer certas reflexões 

caras à linguagem pictórica das vanguardas modernistas, tanto em relação ao 

abstracionismo, como ao conceitualismo; tanto em relação ao debate sobre 

ornamento geométrico, como uma crítica ao gosto decorativo e figurativo. Também 

incidem sobre estes dois trabalhos as proposições caras ao minimalismo, no que se 

refere ao uso de materiais industrializados, à recusa de uma interioridade subjetiva 

ou transcendental, bem como ao gosto pela sequência (uma coisa depois da outra) 

e pela tautologia (o que você vê é o que você vê).  

Desse modo, o artista parece recorrer à precisão formal para chegar ao terreno 

pouco preciso, em que o olho cede lugar ao pensamento. No projeto para uma 

exposição em Fortaleza em findos 80: Não quero nada com a visualidade, quero o 

exercício dos sentidos com a imaginação (PEDROSO, 2010, p. 49). O mesmo 

acontece com o quadro feito com prendedores de roupa coloridos (imagem 3), com 

as maletas (imagem 4) e os galões dispostos num enquadramento como se 

estivessem numa tela, mas em desacordo com as noções de superfície e 

profundidade, forma e conteúdo. Por diferentes meios, a pintura emerge como uma 

questão a interrogar sobre o que lhe é intrínseco e também o que lhe escapa até 

tornar-se uma coisa outra. Ou seja, nem sujeito nem objeto, nem aparência nem 

essência, mas o conceito compreendido como coisa mental, uma unidade móvel 

capaz de acionar um fluxo entre o pensamento e o artista, o artista e a obra, a obra 

e o espectador, o espectador e o pensamento. 
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Imagem 3 

Luiz Henrique Schwanke (1951–1992) 
Sem Título, 1989 

Pregadores de plástico e madeira, 70 x 100 cm 
Instituto Schwanke, Joinville (SC) 

 

 

 
Imagem 4 

Luiz Henrique Schwanke (1951–1992) 
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Sem Título, 1989 
20 maletas cinzas, 20 maletas pretas e suporte interno de ferro, 70 x 100 cm 

Instituto Schwanke, Joinville (SC) 

 

Em Mandala (imagem 5) pode-se reconhecer um objeto feito pelo ato de enrolar 

uma mangueira até que ela se torne um diagrama geométrico, frequentemente 

relacionado aos sentidos exotéricos e ritualísticos com poderes vertiginosos e 

encantatórios, destinados à concentração e à meditação. Nesta robusta estrutura 

circular de 260 metros, composta por treze mangueiras, é possível perceber uma 

herança minimalista que recorre à manufatura industrial, ao mesmo tempo que  é se 

pode constatar uma perturbação por conta da relação olho-mente, conforme os 

efeitos da op art. Estonteante e hipnótica, reverbera num além olho, destacando a 

vocação convulsa do orgânico em direção à supressão dos limites da mera 

visualidade, ao mesmo tempo em que reafirma o círculo como a figura mais perfeita 

da geometria- que perfazemos diariamente com o movimento de rotação da terra 

(...) (PEDROSO, 2010, p. 49). 

 
Imagem 5 

Luiz Henrique Schwanke (1951–1992) 
Mandala, 1989 

Mangueira plástica azul e madeira, 150 cm de diâmetro 
Instituto Schwanke, Joinville (SC) 
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Se o papel e a tela foram os suportes priorizados desde o começo da trajetória de 

Schwanke, ao chegar ao final da década de 80 o artista voltou sua atenção para o 

material industrializado, privilegiando objetos concebidos como instalações, quer 

fossem para exposição em ambientes internos, quer fossem ao ar livre. É o caso das 

nove colunas (imagem 6) feitas em bacias vermelhas e brancas, sendo que cada 

uma apresentava base e ponta vermelhas, com quatro metros de altura e alinhadas 

com três metros de distância entre si. Cabe lembrar que estas mesmas colunas 

foram expostas pelo artista na Praia do Botafogo, Rio de Janeiro, sob iniciativa da 

RIOARTE, Instituto Municipal de Arte e Cultura, numa exposição ao ar livre em 1991. 

Depois de sua morte voltaram a ser apresentadas no 1º Salão de Arte 

Contemporânea Luiz Henrique Schwanke, Sala Especial, Sociedade Cultural e 

Artística de Jaraguá do Sul, em 2002. 

 
Imagem 6 

Luiz Henrique Schwanke (1951–1992) 
Sem Título, 1991-2002 

9 Colunas de baldes brancos e baldes vermelhos 
Instituto Schwanke, Joinville (SC) 

 

Num outro trabalho, sete colunas assemelham-se a um alinhamento feito com 

palitos de fósforos. São construídas com baldes brancos e estão distanciadas por 

três metros entre si, sendo que, na parte de superior de cada coluna com quatro 

metros de altura, há um balde vermelho. Esta obra foi apresentada em 1989 no 

centro de Joinville dentro de um conjunto intitulado Schwanke Esculturas, por 
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iniciativa do MAJ, e em 1990 na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rio de 

Janeiro. 

Muitas camadas de reflexão parecem estar contempladas nestes objetos, desde a 

história das colunas em templos antigos, até a relação da arquitetura com o corpo, 

tal como escrito por Vitruvio no século I antes de Cristo, depois retomada por 

Leonardo da Vinci ao pensar as proporções entre a anatomia e o espaço. Impossível 

ignorar as questões caras aos artistas da land art, privilegiando a relação da obra 

com a natureza, em detrimento do espaço dos museus e galerias, bem como seus 

desdobramentos nas intervenções urbanas.  

Porém, do mesmo modo que Mandala apresenta uma ambivalência entre a 

referência espiritual e o racionalismo conceitual da op art, as colunas parecem 

remeter aos feitos arquitetônicos muito remotos, como se fossem imagens 

lembradas de um templo extinto, ao mesmo tempo em que as bacias remetem aos 

encontros corporais, pois somos forçados a nos relacionar como corpos próximos ou 

distantes, estáticos ou em movimento, bem como a nos posicionar como coisas 

entre coisas, acidentes da matéria, entrelaçamentos entre orgânico e inorgânico.  

A história da arte pelos rastros do corpo 
Em meados dos anos 80 Schwanke criou formas que eram, ao mesmo tempo, 

humanas e esquemáticas, figurativas e abstratas, pintura e desenho.  Num de seus 

textos, em que escreveu sobre o problema do real e do virtual em relação ao 

espectador abordou o que entendia por desenho, não como uma técnica e sim como 

uma noção operatória por meio da qual o pensamento se viabiliza:  

O anverso pode completar o verso e vice-versa, essa propriedade, 
inerente ao desenho ainda no campo físico, pode ser levada ao 
metafísico. Na metafísica o enfoque de as duas partes se 
completarem, assume um aspecto mais amplo, a lógica investe no 
campo da sutileza, o sutil é o todo (...) as coisas, muitas vezes 
podem aparentar o inverso do que são, um pouco e às vezes 
(SCHWANKE apud GUERREIRO, 2011). 

O entrelaçamento entre orgânico e inorgânico se destaca em trabalhos como as 

cabeças, os torsos, os leõezinhos e as meninas. Em cada uma destas séries, 

observa-se um convívio entre cálculo e reverberação, regra e variação, correção e 
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incorreção, forma e caos, além de um ritmo que tanto delimita como extravasa, 

resultando numa combinação entre contenção espacial e intensidade expressiva.  

Assim, por exemplo, a cabeças pintadas em guache com cores de preto, vermelho e 

branco lembram tonalidades de edema e sofrimento da carne, contemplado também 

na alusão à coroa de espinhos de Cristo. Nesta série o rosto está ausente.  Em 

outra, como croquis de moda ou cartazes publicitários, desenhos de torsos, 

intensificados pela pintura de calções coloridos, ganham destaque como ironia 

transgressiva em que o orgânico se dá a ver como força perturbadora que incide na 

persistência das formas, não como diferença, mas como dissolução do princípio 

subjetivo e individualizante. Nesta série é a própria cabeça que se ausenta.  

Anatomias híbridas de animais e humanos, masculino e feminino dão uma certa 

leveza e humor aos leões e formas femininas, realçadas por detalhes em constante 

metamorfose de nádegas, seios e testículos  ou penis, garras e narizes. Em diversas 

destas séries é possível ler a frase eu ajudei na bienal, informação que assinala o 

fato de que este tipo de trabalho, feito desde o começo da carreira do artista, seguiu 

até o começo dos anos 90, chegando a ser vendido com a finalidade de bancar uma 

parte dos custos para realização de um trabalho na Bienal de São Paulo em 1991.   

A mesma indistinção, embora com muito mais insistência dramática, aparece na 

série conhecida como Linguarudos (imagem 7) ou Carrancas. Pintados em guache 

sobre papel ou acrílica sobre tela, sempre há uma boca aberta por onde avança uma 

língua, cuja forma frequentemente se assemelha ao nariz, queixo e/ou penis. Nessa 

dramaturgia corporal, o orgânico se desfuncionaliza e a subjetividade se torna uma 

potência do absurdo, resultando numa operação de transbordamento que se repete 

e permite reconhecer uma realidade repleta de embriaguez que, (...) persegue até 

mesmo o aniquilamento e sua dissolução libertadora (NIETZSCHE, 2007, p. 33). 
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Imagem 7 

Luiz Henrique Schwanke (1951–1992) 
Sem Título, Série Linguarudos, década de 80 

Técnicas e dimensões variadas 
Instituto Schwanke, Joinville (SC) 

 

Ainda dentro da proposição de destacar os procedimentos seriais e suas 

obliterações, deve ser assinalada a presença de sonetos com recurso de decalques 

de flores, peixes e insetos alinhados com obstinada perfeição e minúcia, 

constituindo-se como figuração de uma poesia muda ou linguagem poética 

interditada ao significado. Assim para ver é preciso silenciar qualquer esforço 

explicativo, sendo que falar sobre estas imagens é tomá-las por onde nem as coisas 

nem as certezas estão. Ou para dizer em outros termos saber e olhar não têm o 

mesmo modo de ser; nunca se vê o bastante, toda imagem é portadora de uma 

integralidade que escapa (DIDI-HUBERMAN, 2013).  

Cobra Coral (imagem 8) foi concebida dentro de um conjunto de proposições a 

serem instaladas em locais públicos. Trata-se de uma composição modular formada 

por baldes nas cores vermelha, preta e branca, apresentando-se como estrutura 

anelada e vertebral, e assemelhando-se ao movimento rastejante da serpente 

medindo entre 20 e 30 metros. Neste trabalho, concebido nos findos 80, mas só 

realizado após a morte do artista, o contraponto entre artificial e orgânico aponta 



 

 
CHEREM, Rosângela Miranda. Heterocronias e concomitâncias da história da arte na obra de Luiz Henrique 
Schwanke, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. 
Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.1374-1391. 

1385 

para os processos ligados a vida, sendo que o corpo da cobra se movimenta entre a 

paisagem e anuncia certo perigo e possibilidade de envenenamento. Ao mesmo 

tempo, assemelha-se aos brinquedos infantis por meio das possibilidades de 

construção do inusitado e da reestruturação da matéria como jogo lúdico. Solta no 

espaço, parece formar um gigantesco réptil manipulado pelas condições do lugar 

onde permanece, criando uma reflexão sobre os materiais empregados e a 

visualidade do conceito. Sem esquecer as intervenções urbanas e as articulações 

modulares que dão forma maleável e cinética às esculturas, ao ocupar um lugar da 

paisagem e redimensionar o corpo do espectador, observa-se que o artista não 

busca uma interatividade intimista, mas pede a transitividade para experimentar a 

obra no espaço, dando vida à fábula e gerando uma dimensão reflexiva na relação 

entre objeto, conceito e mundo.   

 
Imagem 8 

Luiz Henrique Schwanke (1951–1992) 
Cobra Coral, 1989 

Baldes brancos, baldes pretos, baldes vermelhos e cabo de aço, 300 cm de comprimento. 
Instituto Schwanke, Joinville (SC) 

 

Fibrilação consiste num díptico, um quadro branco e um vermelho, feitos em perfis 

de persiana, cujo título se relaciona aos movimentos que dilatam e contraem os 

músculos cardíacos, sístole e diástole, permitindo que este órgão se alterne entre 

cheio e vazio, ruidoso e silencioso. Recusando conceder ao coração uma imagem 

romântica e individualizante, o artista remete a algo comum e possível a qualquer 
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corpo humano, sendo que a alteração que faz com que os batimentos necessários à 

circulação sanguínea ocasionem um estresse pode levar à falência e à morte. 

Assim, vertigem, avaria, distúrbio e disjunção, parecem se explicitar, tal como numa 

carta do artista para o crítico Frederico de Morais: fibrilação é o que faz o coração na 

hora do infarto: bate tão rápido que não bomba mais sangue, só trepida (...) A pior 

tragédia é o corpo (MORAIS, 2010, p. 110). 

No livro intitulado Bestiário, de Julio Cortázar, há um conto denominado Cefaléia em 

que são apresentados seres sagazes e malevolentes, denominados Mancuspias 

(imagem 9). Quadrúpedes zelosos de seus filhotes, dotados de bico e cabelo, 

necessitam de cuidados com alimentação, banho e tosa. Quando adultos, os 

machos, emitem um pio estridente e as fêmeas produzem uivos afiados. Sofrem de 

dores de cabeça que transmitem aos seus tratadores, causando-lhes vertigens e 

alucinações. Na narrativa, não é possível distinguir com clareza se estes sintomas 

acometem o protagonista ou se o que ele descreve é parte de uma realidade 

circundante que testemunha. Desenhadas, pintadas em guache sobre papel ou 

acrílica sobre tela, surgem formas indivisas, meio caminho entre seios, nádegas e 

testículos ou entre humano e animal, dando a ver algo que surge e se ausenta, que 

se define e se dissolve. Alheias a qualquer protocolo, norma ou moralidade, trata-se 

de formas corporais indeterminadas, excessivas e inconclusas, através das quais 

espreita a própria pintura como um campo de produção de sensações, procurando 

tocar os efeitos dramáticos e delirantes de um distúrbio encefálico.  
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Imagem 9 
Luiz Henrique Schwanke (1951–1992) 

Sem Título, Série Manscuspias, década de 1980. 
Dimensões e materiais variados 

Instituto Schwanke, Joinville (SC) 

 

Embora apresentem soluções materiais e formais bastante diversas, Fibrilação e 

Mancuspias situam-se dentro da mesma problemática que considera a tragédia do 

corpo. O mesmo acontece na instalação Claro-escuro (imagem 10), em cujo primeiro 

plano comparece um enorme plotter que reproduz a tela de Caravaggio intitulada A 

deposição de Cristo. Entre o esplendor de uma cena sagrada e o maravilhamento de 

uma cena fílmica paralisada, o que surge parece ser uma síntese muito bem 

elaborada de todo o pensamento que marcou a trajetória do artista: os minuciosos 

desenhos feitos em findos dos anos 70 com ecoline e lápis de cor, fazendo 

referência aos efeitos de luz e sombra de Georges de La Tour no palito de fósforo 

aceso ou simplesmente na caixa de fósforos, os enigmas contemplados nas box 

arts, do começo dos 80, além de outros trabalhos bastante experimentais como 

Catenária e Paralepípedo de Luz ao final dos 80.  
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Imagem 10 

Luiz Henrique Schwanke (1951–1992) 
Claro-Escuro, 1990. 

Plotagem, ferro, 24 spots de luz, 24 espetos de churrasco, 300 x 203 x 100 cm 
Instituto Schwanke, Joinville (SC) 

 

O gesto obstinado pela minúcia e o interesse renitente em relação ao tema da luz, 

quer como fenômeno físico ou fenômeno relacionado ao divino, quer pelo domínio 

de uma perfeição técnica ou pela epifania mediante a experiência com o sagrado, 

parecem ter produzido uma espécie de síntese configurada numa única imagem. 

Afetada pelo plano de trás, o qual é constituído por uma grade com holofotes e 

espetos, cujas formas o olho tenta inadvertidamente apreender, a mesma luz que 

serve para produzir um efeito divinal na cena da descida da cruz, impede a 

percepção objetiva deste segundo plano. O olho que se abisma no excesso de 

visibilidade é afetado pelo convívio entre forma e desmedida, entre o que se define e 
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o que se desfaz, entre a estrutura e o caos. Uma inundação luminosa sem contraste 

acaba por se constituir como aparição desestabilizadora, produzindo um efeito 

sobrenatural, um estado onírico em que a figuração de um corpo sagrado remete ao 

incomensurável e ao inquantificável. Contenção e violência incidem de modo 

calculado, suspendendo o tempo ao colocar a crucificação no presente do 

espectador e sacrificar sua visão em detrimento de um espantoso encontro que 

acontece sem causalidade e nem história.  

Trata-se de um recurso para produzir a impressão de uma luz sobrenatural, um 

estado onírico em que a figuração de um corpo sagrado remete ao incomensurável e 

incorpóreo. Segundo o próprio artista em seus escritos sobre esta instalação, os 

antigos filósofos, tanto consideravam que a luz verdadeira era invisível aos sentidos 

(Philo, o alexandrino), como consideravam que se o olho humano não tivesse algo 

de solar, não poderia perceber o sol, sugerindo assim uma profunda intimidade entre 

o sublime e o orgânico (Plotino) (MAGALHÃES, 2010, p. 91).  Pode-se lembrar que 

para pintores da proto-renascença como Frangélico, o divino era impossível de 

representar, sendo a luz concebida como sua manifestação. Assim, entre a 

premeditação e o onírico, a exatidão e a êxtase, a matéria e o incontemplável, 

Schwanke busca uma conciliação impossível, confirmando que a desmesura não é o 

contrário do mensurável, mas a presença de todas as medidas ao mesmo tempo:  

Se, depois de termos feito grande esforço para fitar o sol de frente, 
nos desviarmos, machas escuras aparecem diante dos nossos olhos, 
como benéfico remédio que acalma nossa dor; de modo inverso, 
essas aparências luminosas do herói de Sófocles – numa palavra, o 
apolíneo da máscara – são as conseqüências necessárias de um 
olhar profundo para dentro do horroroso da natureza; são como 
manchas de luz que devem aliviar o olhar cruelmente dilatado pela 
horripilante noite (NIETZSCHE, 2007, p. 33).  

Remetendo ao que poderia ser um pequeno palco ou vitrine, seis caixas 

problematizam, de modo conciso e cifrado, a continuidade das coisas no mundo. 

Numa há moedas prateadas e um estojo do pó de arroz usado pela avó materna do 

artista, figurando uma suástica. Em outra há a réplica de uma minúscula garrafa, 

cuja bebida original conteria um componente utilizado nos medicamentos para 

transtornos de personalidade. Botões de laranjeira parecem coroar o que seria um 

véu de noiva invertido e negro. Em outra há um pacote atravessado por diminutas 

facas, lembrando um coração apunhalado. Na caixa mais sombria parecem surgir 
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partes sintetizadas do corpo masculino e feminino, questão que volta em outra caixa, 

destacando as imagens arquetípicas, como no caso da pequena cobra enroscada na 

cadeira que sugere a imagem do feminino.  

O aglomerado de coisas díspares de cada uma dessas box arts constitui uma 

dramaturgia secreta que não é nem quadro que configura num plano tridimensional, 

nem escultura que se aproxima do bidimensional, preservando certas afinidades 

com as caixas dadaístas, os gabinetes fluxus e os cubos minimalistas. Mais adiante 

esta forma-receptáculo será bastante ampliada, resultando numa obra intitulada 

Cubo de Luz-Antinomia (Bienal de São Paulo, 1991), onde uma espécie de dado-

caixa ou cova-cubo se dirige ao céu por meio de um feixe de luz que irrompe o limite 

das coisas visíveis.  

Para finalizar, cabe lembrar a reflexão de Didi-Huberman (2006) para quem toda 

obra é portadora de imagens, as quais possuem mais memória do que história, 

fazendo com que o passado não cesse de se reconfigurar na contradança da 

cronologia. Assim, o autor chega ao entendimento de que cada obra traz consigo 

infinitas possibilidades de encontros temporais, impondo tanto uma impossibilidade 

de pureza na reaparição das imagens, como um incessante trabalho de alteração e 

recomposição das formas. Desse modo as imagens podem ser concebidas como 

questões irresolutas que retornam sob certas contingências em outro tempo, 

tornando-se parte de uma história fantasmal. Trata-se de irresoluções dotadas de 

um poder de espectralidade que sobrevive tanto através de sintomas 

compartilhados, como de vestígios e indícios singulares. Imbricando passado e 

presente não como mera continuidade, nem como simples arquétipos, seu alcance é 

dado pelos procedimentos de configuração e movimento, corte e aparição, 

acolhendo o paradoxo de que toda obra é, concomitantemente, clausura e 

escapatória do tempo. 
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