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RESUMO 
 O artigo parte do nome da exposição de Rosana Paulino O AMOR MODOS E USOS, 
além do que depreendemos de suas imagens quando as colocamos lado a lado com 
as imagens de Benedetta Bonichi. Mas o que uma artista brasileira negra possui em 
comum com uma artista italiana branca? O pathos e a pertinência a uma 
contextualização geográfica e política específicas. Afinal, conseguimos descobrir qual 
é a brasileira e qual a italiana porque ambos os trabalhos se inserem no tempo e no 
espaço a que pertencem. E embora saibamos que a artista brasileira assim como a 
italiana também goste de trabalhar com a imagem fotográfica, seus desenhos 
aquarelados parecem dialogar com as fotografias da artista romana. Por isso, nossa 
escolha pelas imagens. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Imagens do corpo – Rosana Paulino – Benedetta Bonichi – amor – política 
 
 
ABSTRACT 
This article starts with the name of Rosana Paulino´s exhibition LOVE: MODES AND 
USES, in addition to what we show of her images when we put them side by side with 
Benedetta Bonichi´s images. But what does a black Brazilian artist have in common 
with a white Italian artist? The pathos and the pertinence to a specific geographic and 
political contextualization. After all, we can find out which is the Brazilian and which is 
the Italian because both works are inserted in the time and space to which they belong. 
And although we know that the Brazilian artist as well as the Italian artist also likes to 
work with the photographic image, her watercolor drawings seem to dialogue with the 
photographs of the Roman artist. Therefore, we chose some pictures. 
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O desejo é a tentativa de despir o corpo de seus movimentos 
tal como das suas vestes para fazê-lo existir como pura carne; 
é uma tentativa de encarnação do corpo do outro. (AGAMBEN, 
Giorgio. 2014, 111) 

Aqui Agamben nos faz pensar no contexto amoroso, que envolve desejo e 

olhar. Do mesmo modo como se relaciona ao corpo enquanto materialização, 

concretude deste desejo. A arte como o amor, tratam da imaginação, do 

simulacro. Segundo Victor Stoichita: “ „Tocar a obra‟ é despromovê-la ao 

estatuto de objeto e atentar contra a sua própria essência, que é da ordem do 

imaginário”. (STOICHITA, Victor.2011,9) 

Pensemos que o desejo amoroso está ligado ao imaginário, porém ele se 

encarna no corpo do outro. Usando a imagem como corpo, que é nosso 

trabalho na crítica de arte, observamos que esta vem carregada de significados 

que ultrapassam o simples desejo. Estão carregadas de significados atribuídos 

por sua contextualização no tempo e no espaço, daí a pertinência política. 

As novas tecnologias estão contribuindo para a 
desincorporação da subjetividade e para a virtualização e 
objetivação da corporeidade, tornando obsoleto o corpo 
(ORTEGA, Francisco. 2008, 72) 

Considerando a contemporaneidade e as novas tecnologias que a 

caracterizam, as imagens analisadas apresentam a imagem do corpo. Objeto 

de busca da identidade e ao mesmo tempo, um simulacro. Pertencente ao 

tempo e espaço em que se manifesta. Esclarecemos que o espaço é o de 

produção das imagens escolhidas, assim como o espaço em que nos 

inserimos. Já o tempo é a contemporaneidade, uma vez que as obras foram 

produzidas por artistas contemporâneas e são observadas por uma autora 

também contemporânea. 

O artigo parte do nome da exposição de Rosana Paulino O AMOR MODOS E 

USOS, além do que depreendemos de suas imagens quando as colocamos 

lado a lado com as imagens de Benedetta Bonichi. Mas o que uma artista 

brasileira negra possui em comum com uma artista italiana branca? O pathos e 

a pertinência a uma contextualização geográfica e política específicas. Afinal, 
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conseguimos descobrir qual é a brasileira e qual a italiana porque ambos os 

trabalhos se inserem no tempo e no espaço a que pertencem.  

E embora saibamos que a artista brasileira, assim como a italiana, também 

goste de trabalhar com a imagem fotográfica, seus desenhos aquarelados 

parecem dialogar com as fotografias da artista romana. Por isso, nossa escolha 

pelas imagens. 

Mas quem são estas artistas?  
Rosana Paulino nasceu em São Paulo, em 1967. E conforme declara com 

orgulho foi educada pela mãe, que sempre trabalhou como doméstica, mas 

conseguiu oferecer educação superior a suas duas filhas. Rosana estudou 

Artes Plásticas na ECA/Universidade de São Paulo, especializou-se em 

gravura no London Print Studio e chegou a fazer doutorado também na ECA/ 

USP. Foi bolsista do Programa Bolsa da Fundação Ford nos anos de 2006 a 

2008 e CAPES de 2008 a 2011. Em 2014 foi agraciada com a bolsa para 

residência no Bellagio Center, da Fundação Rockefeller, em Bellagio, Itália. 

Como artista vem se destacando por sua produção ligada a questões sociais, 

étnicas e de gênero. Seus trabalhos têm como foco principal a posição da 

mulher negra na sociedade brasileira e os diversos tipos de violência sofridos 

por esta população, decorrente do racismo e das marcas deixadas pela 

escravidão. 

Possui obras em importantes museus tais como MAM – Museu de Arte 

Moderna de São Paulo; UNM – University of New Mexico Art Museum, New 

Mexico, USA e Museu Afro-Brasil – São Paulo. 

Tem participado ativamente de diversas exposições, tanto no Brasil como no 

exterior, das quais se destacam as individuais na Galeria Superfície 

(ATLANTICO VERMELHO, 2016); Mulheres Negras – Obscure Beuaté du 

Brésil. Espace Cultural Fort Grifoon à Besançon, França (2014); 

ASSENTAMENTO. Museu de Arte Contemporânea de Americana, São Paulo, 

(2013) Tecido Social – Galeria Virgílio, São Paulo, (2010); Rosana Paulino: 
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Obra Gráfica. Galeria Nello Nuno, Fundação de Arte de Ouro Preto (2007) e 

Centro Cultural São Paulo (2000). 

Destacam-se ainda as participações nas exposições coletivas: South-South: 

Let me begin again. Goodman Gallery Cape Town, Africa do Sul (2017); La 

corteza del Alma. Galeria Fernando Pradilla, Madri, Espanha (2016); 

TERRITÓRIOS: Artistas Afrodescendentes no Acervo da Pinacoteca. 

Pinacoteca do Estado, São Paulo, SP (2015); Incorporations. Europália 2011. 

La Centrale Eletrique, Bruxelas, Bélgica; Roots and More: The Journey of the 

Spirits. Afrika Museum, Berg en Dau, Holanda (2009); Áfricas-Américas: 

Encuentros Convergentes: Ancestralidad y Contemporaneidad. Bienal de 

Valencia, Valencia, Espanha. In someone else‟s skin – Bard College – Nova 

York, USA (2007). Mulheres Artistas / Olhares Contemporâneos – MAC/USP. 

São Paulo, SP, (2007); Trienal Poli/Gráfica de San Juan: América Latina y el 

Caribe – San Juan, Porto Rico; IV Bienal do Mercosul – Cais do Porto – Rio 

Grande do Sul, RS, Brasil; Côte à Côte – Art Contemporain du Brasil – 

CapcMusée d´art Contemporain – Bordeaux – França; Século XX – Arte do 

Brasil – Fundação Calouste Gulbenkian – Lisboa – Portugal e Bienal Brasil + 

500 – Arte Afro-Brasileira – Fundação Bienal de São Paulo- SP – 

Brasil.(http://www.rosanapaulino.com.br/blog/biografia/) 

Já Benedetta Bonichi nasceu em Roma em 1968. Despontou como artista em 

2002, recebendo uma comenda de prata com a insígnia do presidente italiano, 

Carlo Azeglio Ciampi, pela difusão da arte contemporânea italiana no exterior. 

Para realizar seu trabalho artístico tem colaborado com importantes pesquisas 

científicas em universidades na Itália e no exterior. A partir daí foi convidada 

para dar palestras em cursos de mestrado. 

Suas obras estão permanentemente expostas em museus e fundações de arte 

contemporânea em Viena, Chipre, Paris, Nova York, São Paulo, Roma, 

Moscou, Atenas, Havana. Participou de exposições no CAIRO, Cairo Ninth 9ª 

Bienal Internacional de convidado especial, o Egito (2004); em ROMA, Riparte 

(2004); em BOLOGNA, Arte Fiera (2005); em NÁPOLES, Riparte (2005); em 

http://www.rosanapaulino.com.br/blog/biografia/
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MILÃO, Flash Art (2005); em BOLOGNA, Arte Fiera (2006); em NOVA YORK, 

exposição de fotografia Armory, EUA (2007); em VENEZA, Arsenal, Thetis 

Space (2007); em BERLIM, visualização Berlim, Alemanha (27 de setembro -1 

ott 2007); na Exposição Internacional de Arte de Miami, Miami Beach, Flórida, 

(6-9 novembro 2007) e na Bienal Alexandria, Videofotografía contemporânea, 

Itália (2008). 

Intelectuais contemporâneos têm elogiado seu trabalho artístico, onde 

convergem os avanços tecnológicos e a mais pura tradição pictórica italiana de 

branco e simetria, como o escritor espanhol Baltasar Porcel diz em seu artigo 

intitulado "Benedetta Bonichi nel secondo regno", publicado em Barcelona, em 

Junho de 2003 ". Há outro elemento-chave na obra de Benedetta Bonichi, 

basicamente, é o que nos dá a verdadeira medida da sua grandeza de estilo, 

estilização em primeiro lugar, com a tela, ela trabalhou apenas com o branco 

com alguns detalhes da cor. Agora, com raios-X, usa apenas preto e algumas 

silhuetas. E é sempre bem claro, rigoroso, numa espécie de geometria 

espiritual da arte. (https://es.wikipedia.org/wiki/Benedetta_Bonichi) 

Como afirmado, tanto Benedetta Bonichi quanto Rosana Paulino buscam 

referências científicas para comporem seus trabalhos. Pessoalmente, Rosana 

nos declarou que como não encontrou referências artísticas que trabalhassem 

os temas desejados (como: a mulher negra e a violência provocada pelo 

racismo), ela buscou em pesquisas científicas dados para caracterizar a etnia 

que enfatiza. 

Em um trabalho artístico assumidamente ligado a questões 
políticas, Rosana Paulino mostra as relações possíveis da arte 
com o desenvolvimento da democracia, da educação e da ética 
– e inicia uma conversa para que o futuro das artes no Brasil 
seja pensado coletivamente. É um início de discussão mais 
que necessária, pois, como afirma a artista, “É a falta de 
coletividade que nos leva ao buraco” (PAULINO, Rosana. 
http://www.rosanapaulino.com.br/blog/?s=Amor). 

As referências científicas de Benedetta Bonichi estão na preocupação 

tecnológica e no seu uso. O que realiza com suas fotografias do raio X de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benedetta_Bonichi
http://www.rosanapaulino.com.br/blog/?s=Amor
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corpos de modelos. Destacando o que existe de mais interno e íntimo do ser 

humano, independente de seu sexo, cor, raça ou classe social.  

O corpo do outro é sempre, originalmente, corpo em situação; 
a carne, pelo contrário, aparece como pura contingência da 
presença. De costume, é mascarada pela maquiagem, pelas 
roupas, etc.; mas, sobretudo é mascarada pelos seus 
movimentos; nada é menos em carne que uma dançarina, 
ainda que nua. (AGAMBEN, G. 2014,111) 

O corpo em movimento evidencia relações e funções estabelecidas. Neste 

sentido, destaca a política humana. Assim, no trabalho de Benedetta 

encontramos o corpo, no mais cru de si. É impossível saber a cor da pele ou o 

cabelo de seus modelos. No entanto, tem-se a certeza de que formam um 

casal apaixonado, aparentemente, um macho e uma fêmea pelo formato e 

tamanho dos ossos. A artista trabalha com o corpo buscando a carne. 

Enquanto o corpo é desbastado nos sofisticados templos de 
beleza e bem-estar, as redundâncias do “eu” recusam dieta. 
Uma vez avantajado, o “eu” inflaciona os espaços e obstrui a 
percepção do tempo presente. (SANT´ANNA, Denise Bernuzzi, 
2001,62) 

Uma coisa que Benedetta faz é ironizar estes templos de beleza e bem-estar, 

visto que mesmo com raio X, sempre há índices de vestimenta, de acessórios, 

da máscara de que se revestem as personas. Sempre há corpo, ainda que a 

artista busque a carne. O que faz com o uso dos raios. Logo, todos os seres 

humanos são compostos por esqueleto, o mesmo que a artista italiana destaca 

em seus trabalhos. 
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BONICHI, Benetta 
Il Baccio(2000). Fotografia com raio X 

http://www.toseeinthedark.it/fixedPages/index.html 
 

 

 

BONICHI, Benedetta. 
Amanti (2000). Fotografia com raio X 

http://www.toseeinthedark.it/fixedPages/index.html 

 

Enquanto o corpo, nas imagens de Benedetta, indica galanteio e desejo, nas 

imagens de Rosana indicam a violência e o mal-estar, como se o macho e a 

fêmea do desenho olhassem mais para o contexto social, para os outros do 

que para eles mesmos. 

http://www.toseeinthedark.it/fixedPages/index.html
http://www.toseeinthedark.it/fixedPages/index.html
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Eles se olham para o espelho com olhos vendados, como se não pudessem se 

ver de fato. Ou ainda, voltam seus rostos para o exterior e não um para o outro, 

são mais receosos do que apaixonados. E quando Paulino quer indicar que o 

casal só tem olhos um para o outro, seus olhos estão no chão, deslocados do 

lugar original, ligados apenas por fios imaginários, mitológicos, sociais, 

políticos. Fios que indicam o grupo, o exterior, a sociedade em que estão 

inseridos e que aparentemente não lhes permite a liberdade de amar quem 

amam e olhar para quem desejam.  

Paulino busca a carne como ponto de igualdade, porém retrata o corpo do 

negro, no seu papel de violentado, explorado, submetido. Eis a herança de 

séculos de escravidão, submissão e violência contra o negro _ o que 

infelizmente não deixou de existir. Afinal, enquanto escravos, os negros não 

tinham o direito de amar, de ficar com quem amavam. Isso lhes era impedido. 

E mesmo hoje quando podem fazê-lo, sofrem a discriminação ou a herança do 

olhar do branco, que desvaloriza a imagem do negro. Não vê beleza nos 

indivíduos desta raça. Logo, os negros não podem se olhar no espelho, uma 

vez que não conhecem o seu valor como sujeitos nesta sociedade, muitas 

vezes, nem se reconhecem enquanto seres humanos. 
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PAULINO, Rosana. Casal em frente a um espelho (2011) 
Grafite e aquarela sobre papel – 42,5 x 32,5 cm 
http://www.rosanapaulino.com.br/blog/?s=Amor 

 

 
PAULINO, Rosana. Por só ter olhos para você (2011). 

Grafite e aquarela sobre papel – 42,5 x 32,5 cm. 
http://www.rosanapaulino.com.br/blog/?s=Amor 

 

http://www.rosanapaulino.com.br/blog/?s=Amor
http://www.rosanapaulino.com.br/blog/?s=Amor
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Ao passo que Paulino nos traz a angústia e a depressão, Bonichi remete ao 

galanteio amoroso italiano, conforme são divulgadas imagens em filmes norte-

americanos. E, ao mesmo tempo, há a ideia medieval de servidão amorosa. 

Quando ambos os indivíduos se voltam um ao outro e se isolam do mundo, do 

que quer que esteja fora de sua relação.  

Colocando ao lado as imagens dos trabalhos de Rosana e de Benedetta, as 

características distintas de ambas sobressaem. A crítica e a violência 

discutidas pela artista brasileira ficam mais evidentes ao observarmos o 

parâmetro exposto pela artista italiana. Arrisco a afirmar que se olhássemos 

apenas as obras de Paulino, sentiríamos um incômodo, mas não teríamos a 

clareza do que nos incomodava, com tanta facilidade, como quando olhamos 

lado a lado o trabalho das duas artistas. 

Além disso, no conjunto dos trabalhos de Benedetta, identificamos certa ironia 

e comicidade. O que não encontramos nos trabalhos de Rosana, cujas 

imagens sempre nos colocam questões sociais e políticas. 

 

 

BONICHI, Benedetta. DONNA CHE SI PETTINA - 1999 
http://www.toseeinthedark.it/fixedPages/index.html 

 

http://www.toseeinthedark.it/fixedPages/index.html
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PAULINO, Rosana. Proteção extrema contra a dor e o sofrimento 1 
Grafite e aquarela sobre papel – 42,5 x 32,5 cm – 2011 

http://www.rosanapaulino.com.br/blog/?s=Amor 

 

É claro que a política sempre existe na arte, mesmo quando não é buscada. 

Basta considerarmos que o homem é um ser político, ainda que a busca de si 

mesmo e de sua identidade ocorra, com frequência, nos trabalhos de arte. 

Também há o pertencimento, enquanto ser humano, à mesma espécie, ao 

agrupamento de que faz parte, ao local em que se coloca. 

Consequentemente, enquanto Rosana evidencia sua raça e toda a história que 

ela carrega no país em que vive; Benedetta também coloca a sua raça, a partir 

do momento em que não se preocupa em discutir o padrão social colocado. Ou 

ainda, seu padrão é o já conhecido da relação de vassalagem, parte da história 

do povo branco. O relacionamento amoroso é aquele tantas vezes conhecido e 

divulgado. Porém, ninguém havia até então colocado na arte brasileira o 

relacionamento entre pessoas negras, de forma tão contundente ou violenta, 

como o faz Rosana. 

Claro que o relacionamento que Rosana apresenta é o herdado por 

descendentes de escravos negros num país que cresceu economicamente 

graças à subjugação e ao domínio de um povo que foi sequestrado de seu 

lugar de origem e explorado. Não apenas até sua libertação com a lei áurea, 

http://www.rosanapaulino.com.br/blog/?s=Amor
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porém a exploração continua. Uma vez que a mesma visão do povo branco 

escravocrata sobrevive, ainda que já tenha ocorrido todo o desenvolvimento 

cultural, econômico e tecnológico da humanidade. Paulino está certa ao dizer 

que é necessário se colocar na sociedade e buscar os direitos que são 

negados aos descendentes africanos. 

Outra coisa importante que a artista brasileira afirma é que a mulher branca 

está colocada na base da pirâmide social. Se a mulher está colocada abaixo do 

homem e se o negro está colocado abaixo do branco, a mulher negra está 

colocada abaixo de todos. Daí tantas amarras, tantas dores, tanta violência a 

que está sujeita, e tanto sofrimento. 

 

 
PAULINO, Rosana. Foto parcial da instalação de ASSENTAMENTO,nov 2013 

http://www.rosanapaulino.com.br/blog/?s=Amor 

 

Quando colocamos lado a lado o trabalho de ambas as artistas, o trabalho de 

Rosana fica mais forte e contundente. Sim, isso é ser mulher negra. Estar 

presa e isolada por inúmeras amarras sociais. E o que a protege além do 

próprio sofrimento? 

Porém, todas as imagens têm o corpo humano em comum: 

O corpo humano, derradeiro território a ser conquistado, 
desvendado e controlado, revela-se, assim, um campo 
preferido às experimentações da biotecnologia e dos 
investimentos da economia de mercado, justamente quando é 
fortalecido um paradoxo característico das sociedades 

http://www.rosanapaulino.com.br/blog/?s=Amor
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industriais; por um lado, tem-se o culto, a adoração, a 
valorização extrema das aparências e da saúde; por outro lado, 
a fragmentação do organismo e das terapias em expansão, a 
dispersão de células genes e órgãos, além do comércio destes 
materiais em larga escala. Em suma... o corpo pode fornecer 
mão-de-obra e também matéria-prima. (SANT´ANNA, Denise 
Benuzzi. 2001, 76) 

Este território comum a ser conquistado, é o pathos dos trabalhos das artistas. 

E em ambas também aparece a preocupação com as aparências. Sejam 

objetos de desejo, como nos trabalhos de Bonichi, sejam proibidas, como nos 

desenhos de Paulino. Para as artistas, a preocupação com a boa aparência 

está presente. A artista italiana faz ironias com esta preocupação, ao passo 

que a artista brasileira coloca a aparência como causa de dor e sofrimento. 

Todavia, tanto a artista italiana quanto a brasileira possuem esta preocupação 

contemporânea com a aparência e a saúde. 

Logo, consciente ou inconscientemente, elas conhecem as preocupações 

mercadológicas referentes ao corpo humano e o utilizam como matéria-prima 

de seus trabalhos poéticos. 

Afinal,  

Poetas, filósofos, cientistas, arquitetos se entregam em seus 
contextos respectivos à tarefa de dar sentido ao interior do 
corpo. A anatomia constitui uma metáfora fundamental desse 
período, abrange todas as formas de vida intelectual e social, e 
representa o modelo de divisão das ciências, artes, política e 
família (ORTEGA, Francisco.2008, 101). 

De acordo com a obra O corpo incerto de Francisco Ortega, a preocupação 

com a anatomia caracteriza a contemporaneidade. Consideramos que a ciência 

que tem se desenvolvido mais atualmente é justamente a biotecnologia, assim 

a recorrência deste pathos do corpo_ de suas partes internas como o esqueleto 

nos trabalhos de Benedetta Bonichi, ou como seus órgãos, em trabalhos de 

Rosana Paulino _ evidenciam a contemporaneidade de seus trabalhos. Ou 

pelos menos, a pertinência à época atual, em que o corpo é tão discutido, 

apresentado, representado. “Já não é o corpo a base do cuidado de si; agora o 

eu existe só para cuidar do corpo, estando ao seu serviço” (ORTEGA, 

Francisco. 2008, 43). 
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Concluindo: 

O corpo é uma imagem, imersa num mundo de imagens, que 
constitui o mundo material. Como o resto das imagens, ele atua 
recebendo e devolvendo movimento, e se distingue das outras 
imagens na capacidade de escolher o tipo de movimento que 
devolve (ORTEGA. Francisco. 2008,79). 

Começamos tratando de imagens, terminamos falando de imagens. De 
imaginário ou de imagens do corpo, as mesmas que são objetos de desejo do 
sujeito amoroso. 
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