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RESUMO 
Este artigo traz apontamentos e reflexões iniciais acerca de questões que permeiam 
memória e arquivos, levantadas a partir da obra Brazilian Watercolor (1986), do artista 
brasileiro Claudio Goulart. Entre os diversos temas que habitam as obras de Goulart, a 
memória política e os deslocamentos da memória são trazidos para percebermos a 
videoperformance, através de seus registros, que fazem parte de um acervo de fotos e 
documentos organizado pelo próprio artista. 
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ABSTRACT 
This article brings notes and initial reflections on issues that permeate memory and archives, 
raised from the Brazilian Watercolor (1986), by the Brazilian artist Claudio Goulart. Among 
the various themes that inhabit the works of Goulart, political memory and memory 
displacements are brought to realize videoperformance, through its records, which are part of 
a collection of photos and documents organized by the artist himself. 
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Entre tantos temas abordados e relações presentes na Arte Contemporânea, o 

tempo emerge como fio condutor de várias propostas artísticas. O tempo modifica, a 

partir de suas infinitas formas e através de suas relações com a memória, os 

indivíduos e as sociedades. Seja transformando caminhos e apagando rastros, 

através do esquecimento, seja entre delicados e potentes deslocamentos, a 

memória, tendo o presente como orientação, ora evoca o passado, ora premune o 

futuro.  

O tempo torna-se responsável pelas sucessivas mudanças de percepção, que 

transmutam os espaços, formas e lembranças ao longo dos lugares que a memória 

habita. No caso do personagem Funes, o memorioso, de Jorge Luis Borges (Buenos 

Aires, 1899 - Genebra, 1986), o portador da singular façanha de arquivar 

absolutamente todas suas experiências como lembranças impossíveis de serem 

esquecidas, cada instante vivido e compartilhado se torna único e para sempre 

memorável. O conto do célebre poeta argentino, grande entusiasta e interessado 

pela memória, que revive em diversos poemas e contos temas relacionados à 

história e ao tempo, nos leva a refletir sobre a incapacidade do cérebro humano de 

armazenar cada lembrança que se tenha adquirido.  

A curiosa característica da mente de Funes se transforma em seu cárcere, preso a 

suas eternas memórias é desprovido da possibilidade de esvaziar a sua mente e 

simplesmente pensar, imaginar, refletir. Traz à luz sua impossibilidade e a 

necessidade dos deslocamentos da memória.  

Ao deslocar-se, além de fisicamente e mentalmente, as novas dimensões do 

pensamento são estimuladas através da mudança, seja geográfica, seja ideológica. 

Novas rotas e caminhos atravessam ideias, através de novas percepções. Entre 

cursos e rotas, deslocar-se é refazer um suposto costumeiro caminho, porém 

depositando um atento alerta: novos olhares.  

O estudo da memória, tema emergente no campo da história, se faz presente na 

arte como dinâmica social, tecendo fios entre os momentos históricos e pessoais e 

as experiências artísticas. Relembrando o arqueólogo e historiador Paul Veyne, 

sendo “a história filha da memória”, a arte se apropria de ambas em suas mais 

diversas manifestações.  
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Deslocamentos da memória  
Uma maleta. Em seu interior, papéis colados em formato de sanfona, como um 

leque. Claudio Goulart, descalço, vestindo uma calça branca, com o peito nu, 

posiciona-se frente a uma câmera, deixando a maleta aberta. No fundo do cenário, 

uma projeção. Imagens que a câmera estrategicamente dá enfoque. Uma bandeira 

do Brasil é disposta ao chão, ganhando o primeiro momento da exibição, a 

vídeoperformance intitulada Brazilian Watercolor, de 1986, do artista brasileiro, 

apresentada em uma galeria de Amsterdã, Holanda.  

Os gestos fixados em registros fotográficos revelam cenas da apresentação que 

aconteceu durante a programação do evento LIVE VIDEO1, na Time Based Arts. 

Cerca de 50 fotografias cuidadosamente arquivadas por Goulart formam, junto a 

documentos e escritos, parte de um vasto acervo organizado pelo artista2.  

 

Claudio Goulart (1954–2005) 
Brazilian Watercolor, 1986 

Videoperformance (registo fotográfico) 
Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos, Viamão (RS) 

 



 

 
ROSA, Fernanda Soares da. Poética e memória em Brazilian Watercolor de Cláudio Goulart, 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.1448-1465. 

1451 

 

Claudio Goulart (1954–2005) 
Brazilian Watercolor, 1986 

Videoperformance (registo fotográfico) 
Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos, Viamão (RS) 

 

Claudio Goulart, nascido em Porto Alegre, em 1954, estudou Arte e Arquitetura na 

capital gaúcha. Com o intuito de ir para a Espanha estudar Arte, em 1976, fez uma 

parada em Amsterdã e por lá ficou. No período, o artista e amigo Flavio Pons3 já 

morava na Europa e eles traçaram uma parceria e amizade de toda a vida. Na 

Europa o cenário das artes proporcionava um novo contexto de experimentações e 

possibilidades de criação artística, com galerias e museus que abriam espaço para 

artistas estrangeiros. Goulart adotou a efervescente cidade cultural como sua, mas 

retornava ao Brasil ocasionalmente para visitar a família e participar de projetos em 

instituições brasileiras. Viveu em Amsterdã até seu falecimento, em 2005. 

Percorrendo entre os contextos artísticos brasileiro e europeu fez parte de projetos e 

exposições individuais e coletivas em países como Brasil, Holanda, Portugal, 

Espanha, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Cuba, México, Japão, entre outros. Seu 

vínculo com outros artistas, como Flavio Pons, Vera Chaves Barcellos4 e Ulises 

Carrión5, figuraram interessantes referências, trocas e parcerias. 

Por certa distância do cenário artístico brasileiro e maior proximidade e atuação no 

contexto exterior, Goulart é pouco conhecido no Brasil, até mesmo no sistema das 
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artes porto-alegrense. Até o presente momento seus trabalhos não foram foco de 

uma pesquisa de arte nem teve um estudo aprofundado sobre sua trajetória. Dessa 

forma, parte desse estudo consiste em um extensivo levantamento de documentos, 

registros de exposições, projetos, entrevista, artigos e catálogos que fazem 

referência ao artista e suas obras, devido à escassez de bibliografia detalhada sobre 

sua produção. 

Em um primeiro olhar atento acerca de sua produção, especialmente em trabalhos 

efêmeros, como Brazilian Watercolor, percebo uma forte relação com documentação 

e registros no trabalho do artista. Ultrapassaria as temáticas de seus trabalhos 

sendo presente em diversas facetas de sua produção artística a temática da 

memória?  Goulart, já indicando o tema proposto nas primeiras imagens da obra 

trazidas neste artigo, não revela as intenções por trás da primeira ação.  

No chão, o artista alinha papéis de seda cortados em um mesmo formato, ondas. 

Em preto, as ondulações formam um desenho. Na projeção na parede desenhos em 

fotocópia lembram as ondas do mar. Para quem conhece a praia carioca de 

Ipanema é fácil perceber a referência. Para quem nunca esteve no Rio de Janeiro 

também, já que o calçadão povoa a memória visual estando entre os cartões postais 

da cidade. Principalmente, pelo olhar estrangeiro, que geralmente imbuído pela 

visualidade de país tropical já elabora mentalmente a combinação praia, samba e 

carnaval quando se trata de Brasil. Por entre as ondas enfileiradas, corações 

vermelhos são jogados na “paisagem desenhada”, a afetividade do lugar 

transparece presente na composição. 
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Claudio Goulart (1954–2005) 
Brazilian Watercolor, 1986 

Videoperformance (registo fotográfico) 
Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos, Viamão (RS) 

 

Em busca de perceber esse espaço disposto circunscreve-se um problema central, 

como essa paisagem se desenha? Toca-nos como quando nos remetem lugares 

memoráveis? Dos lugares de memória se inventa em profundos significados a quem 

a observa?  

Em uma mesa o canto do palco, outra maleta ganha a cena. Dessa vez, a projeção 

no fundo do cenário focaliza um objeto que o artista tira dessa mala. Um muro cobre 

a parede. Entre as fotografias em P&B, que fazem parte dos registros da 

apresentação, uma das que trazem as cenas emuralhadas, carregam intervenções 

de uma tinta que pinta a imagem em um vermelho sangue. A muralha construída 

passa a ser "ensanguentada”, das mãos do artista para a documentação captada 

pela câmera.  
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Claudio Goulart (1954–2005) 
Brazilian Watercolor, 1986 

Videoperformance (registo fotográfico) 
Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos, Viamão (RS) 

 

As cores que tomaram a apresentação, nos registros são apagadas, desaparecem. 

Mas a documentação revive em detalhes escolhidos pelo artista, que à mão recria 

os tons que embalam as cenas nos intrigando em suas escolhas e significados 

propostos. 

No chão, um líquido banha o cenário. Goulart, com os pés em um pano, faz um 

esforço contrário ao de limpar, espalha ainda mais o conteúdo escuro pelo piso. 

Para isso, opta por alterar seu figurino. Veste agora uma camisa branca que carrega 

um símbolo. No movimento de esfregar o chão, deixa o fotógrafo desvendar o signo, 

um alvo marcado em suas costas. Entre os registros novamente uma intervenção 

em vermelho. Aqui a cor carrega um significado mais pesado, tingindo manualmente 

a foto o rubro não só pinta, mas suja o espaço, impregnando o cenário que se 

transforma de verde e amarelo, dos cartões-postais da icônica paisagem natural 

carioca, a um lago vermelho. 

Papeis de seda são tirados de uma pequena mala e gradativamente 
desdobrados refazendo a paisagem da memória. Quando a memória 
falha, começamos a inventar, desvendando outros significados nunca 
pensados antes. Objetos são manipulados em frente a uma câmera e 
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as imagens geradas são mostradas em um telão de vídeo, criando 
um campo visual ao fundo. (GOULART, s/d).6 

Quem se permir ser instigado pelos gestos e trecho acima escrito por Goulart sobre 

a obra é provocado pelas aproximações e distâncias, presentes no discurso do 

artista e nas imagens. Estes nos permitem “observar o momento”, mesmo que em 

fragmentos. Em detalhes, a videoperformance se recompõe em novos significados.  

O acentuado tom político que carrega alguns trabalhos do artista vai se desvelando 

na performance. O próprio contexto histórico que o Brasil enfrentava no período em 

que a obra foi exibida, mesmo com o recente fim da ditadura militar o país vivia um 

delicado e conturbado momento político e social. Os apagamentos, assim como a 

repressão e as atrocidades do regime autoritário ainda latentes na sociedade podem 

ser percebidos entre o vermelho banhando o chão da cena. Goulart mesmo não 

morando em Amsterdã desde 1976 acompanhava o cenário e se mantinha 

preocupado com as questões políticas do Brasil.  

Os delicados papéis de seda, que “refazem a paisagem da memória”, indicam uma 

fragilidade da lembrança e na reconfiguração desse espaço-tempo proposto. Seria 

esse momento de rememoração sensível como o material escolhido? A aquarela 

proposta que pinta em cores a memória que se quer transmitir transpassa quais ares 

e sensações para essa paisagem-memória? Que tipo de memória se encontra 

presente nas produções de Goulart? Seria sua obra um espaço afetivo de cultivo e 

compartilhamento de memórias?  
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Claudio Goulart (1954–2005) 
Brazilian Watercolor, 1986 

Videoperformance (registo fotográfico) 
Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos, Viamão (RS) 

 

Andreas Huyssen, em sua produção teórica, problematiza a emergência dos 

“passados presentes” na contemporaneidade, em suas mais diversas 

especificidades. Fala de uma musealização do espaço contemporâneo, como por 

exemplo, acontece na valorização de locais históricos, incluindo centros urbanos, 

museus e paisagens. O autor criou uma “espécie de cartografia do pensamento 

contemporâneo diante do advento da cultura do capitalismo tardio ou, como ele 

próprio prefere, da cultura pós-moderna” (HOLLANDA, s/d). Em seu livro Seduzidos 

pela Memória, Huyssen destaca que “o imaginário urbano e as memórias 

traumáticas têm um papel-chave na atual transformação da nossa experiência de 

espaço-tempo” (HUYSSEN, 2000, p.7).  

Entre os desdobramentos e as ambiguidades que as inúmeras questões de memória 

podem apresentar, a estruturação de uma temporalidade especificamente ou de 

uma passagem, como em Brazilian Watercolor, apresenta uma percepção e uma 

construção pessoal, mas ao mesmo tempo coletiva, ligada a uma globalização de 

memória.  
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Um dos fenômenos culturais e políticos mais surpreendentes dos 
anos recentes é a emergência da memória como uma das 
preocupações culturais e políticas centrais das sociedades 
ocidentais. Esse fenômeno caracteriza uma volta ao passado que 
contrasta totalmente com o privilégio dado ao futuro, que tanto 
caracterizou as primeiras décadas da modernidade do século XX. 
Desde os mitos apocalípticos de ruptura radical do começo do século 
XX e a emergência do “homem novo” na Europa, através das 
fantasmagóricas assassinas de purificação racial ou de classe, no 
Nacionalismo Socialista e no stalinismo, ao paradigma de 
modernização norte-americano, a cultura modernista foi energizada 
por aquilo que poderia ser chamado de “futuros presentes”. No 
entanto, a partir da década de 1980 o foco parece ter-se deslocado 
na experiência e na sensibilidade do tempo precisa ser explicado 
histórica e fenomenologicamente (HUYSSEN, 2000, p. 9). 

Goulart, no período em que organizou pela segunda vez o evento LIVE VIDEO e 

apresentou a citada videoperformance, já havia consolidado sua carreira 

internacional produzindo e expondo não só no Brasil e na Holanda, mas em diversos 

outros países, em projetos individuais e coletivos. Sua percepção de mundo alterada 

por sua vivência no exterior claramente o possibilitou ampliar os horizontes e 

deslocar-se por entre novas experiências de espaço-tempo que povoam suas obras. 

A poética do artista transita entre Brasil e Amsterdã, mas esse deslocamento 

ultrapassa as barreiras territoriais, embrenhando-se a questões sociais e políticas 

em temáticas variadas.   

A memória como uma preocupação e uma valorização cultural, como apresenta 

Huyssen, ganha proporções monumentais e passa a povoar a mente das 

sociedades ocidentais contemporâneas. Uma cultura da memória passa a ocupar 

fins políticos, porém apresenta paradoxos, estando fadada às características da 

própria memória, sendo alvo de transmutação, esquecimento e apagamento. A 

cultura da memória recria também através da arte em poéticas e poiéticas 

particulares novas formas de se transmitir percepções de mundo.  

No ato de “falhas” existentes nas lembranças, há espaço para “invenções”, e 

também para ácidos tons de denúncia. Sendo a paisagem que Goulart mostra um 

local-espaço-percepção podemos vê-la também como um retrato de inúmeras 

versões que podem carregar manipuladas memórias? O espaço urbano 

desconfigurado pode apresentar até mesmo ocultas visualidades, que repletas de 
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exotismo e pontos de vistas parece possuir diversas faces e facetas. Essas, nem 

sempre à mostra, não só na história, mas também na arte.  

Há uma dúbia relação entre um olhar nativo e afastado de Goulart, que se preocupa 

em problematizar as percepções do exterior sobre os espaços urbanos e sociais do 

país de origem do artista. Seriam suas próprias lembranças e registros pessoais 

sobre os espaços em que transitava também problematizados pelas linhas que 

movimentam a performatividade? 

Juntamente ao arquivar a escrita surge no trabalho do artista como forma de 

memória e ao mesmo tempo um romper com a fisicalidade da matéria. As barreiras 

espaciais e temporais são quebradas, os fragmentos conservados e transpassados 

através de seus registros documentais, fotográficos e escritos viram corpos que 

transmutam através da memória os espaços que passam a habitar.  

O registro que,  

[...] provoca uma revolução no conhecimento humano, altera a ação 
da memória sobre os indivíduos. A partir da escrita, o homem pode 
perpetuar experiências. Torna-se factível falar aos outros mesmo 
após a morte física (OLIVEIRA, 2005, p. 1).  

O prolongamento desses registros é possível devido ao grande senso de 

organização que Goulart tinha. Quase que obsessivamente, armazenou em vida em 

diversas formas de documentação, entre fotografias, escritos, arquivos digitais, 

cadernos com imagens e informações, desenhos, dados de seus processos 

artísticos e de suas obras, entre outros. Esses arquivos carregam mais do que 

armazenamento de informações, fornecem meios de memorização e comunicação 

através do tempo. Os deslocamentos se fazem de lugares e distâncias, mas também 

de linhas, palavras e gestos. 

Maurice Halbawachs, que promoveu avanços importantes acerca do conceito de 

memória coletiva, nos adverte que, esses arquivos são datados, assim como o olhar 

de quem se aproxima deles: 

O passado permanece vivo em um determinado grupo social. 
Contrapondo-se a ela, a memória histórica é uma forma de 
conhecimento do passado, sem relação com a vivência do indivíduo 
(HALBAWACHS, 1990, p. 12). 
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Dessa forma, ao pensar sobre a constante presença da memória no trabalho de 

Goulart, me pergunto se esse objetivo de fixar em arquivos e registros das mais 

diversas formas seria apenas uma característica pessoal do artista. Ou se, talvez, há 

algo mais do que pessoal nesse desejo de manter esses vários “passados” em um 

presente/futuro.  Que tipo de passados Goulart pretendeu trazer em suas obras? 

Quais seriam as especificidades presentes nessas memórias e por “trás” delas?  

Um olhar em constante movimento desloca-se às incertezas e questionamentos, 

refletir é preciso. Questionar os próprios espaços é também um ato de 

deslocamento. E, por que não dizer, de autoconhecimento constante.  

A arte enquanto espaço de memória política  
Esse foco contemporâneo nas temporalidades, que aparece implícito e/ou explícito 

em diversas obras de arte, em Goulart suscita aproximações ao pensamento de 

Huyssen. 

Em Brazilian Watercolor uma narrativa revisionista da “paisagem brasileira” se 

mostra presente. Talvez uma alternativa do artista enquanto sujeito histórico de 

questionar a visão estrangeira sobre seu país. Essa nova narrativa proposta, que 

também se mostra histórica pelo ponto de vista do “olhar do colonizado”, 

acompanhada de carregado senso de memória política, desmobiliza uma visão 

quase mítica e aponta novos discursos.  

Essa tendência de criação de novas esferas públicas de memória “real” contra 

políticas de esquecimento surgidas a partir de “regimes pós-ditatoriais, seja através 

de reconciliações nacionais e anistias oficiais, seja através do silêncio 

representativo”, são constantes na sociedade contemporânea, atenta Huyssen. 

Desde a arte, à literatura, da música ao cinema, há um interesse local e coletivo de 

responsabilizar e reescrever a partir de seu ponto de partida os fatos e figuras 

históricas. E no caso de Goulart, seriam locais, espaços, tempos e visões sobre 

esses? 

Porém, como bem lembra Huyssen,  

[...] nem sempre é fácil traçar uma linha de separação entre passado 
mítico e passado real, um dos nós de qualquer política de memória 
em qualquer lugar. O real pode ser mitologizado tanto quanto o 
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mítico pode engendrar fortes efeitos de realidade. Em suma, a 
memória se tornou uma obsessão cultural de proporções 
monumentais em todos os pontos do planeta (HUYSSEN, 2000, p. 
16). 

Ao se deparar com o legado da história dita oficial, escrita, pintada pelos europeus e 

disseminada pela história da arte, teria Goulart vivendo na Europa se incomodado 

com as visões equivocadas que povoam em sua grande maioria o imaginário 

estrangeiro da história de seu país de origem? Brazilian Watercolor ironiza ao 

mesmo tempo em que problematiza as imagens da terra Brasilis desde a exploração 

europeia, com enfoque na holandesa?  

Em Om de tuin leiden (Voyage pittoresque au pays inconnu – A ilha dos inocentes) 

(1992) o artista pinta de dourado cem maletas de viagem. Sobre o chão de três 

capelas da antiga igreja doze monitores espalhados pelo espaço expositivo rodam 

um vídeo com reproduções de gravuras e desenhos de Albert Eckhout e Frans Post 

e cenas filmes de época com imagens da “conquista exploratória das Américas”, 

além de cenas de versões de filmes de Tarzan. Os artistas neerlandês a serviço de 

Mauricio de Nassau na comitiva que o acompanhou ao Nordeste do Brasil em 

meados do século XVII colocados entre torres que imitam palmeiras formam o 

cenário que o artista configurou como “uma reconstrução do paraíso perdido”7. 

 

Claudio Goulart (1954–2005) 
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Om de tuin leiden, 1992 
Videoinstalação (registo fotográfico) 

Coleção Fundação Vera Chaves Barcellos, Viamão (RS) 
 

 
 

Claudio Goulart (1954–2005) 
Om de tuin leiden, 1992 

Videoinstalação (registo fotográfico) 
Fundação Vera Chaves Barcellos, Viamão (RS) 

 
Em exposição no prédio histórico mais antigo de Amsterdã, em 1992, a 

vídeointalação insere pedaços de uma quase mítica versão historiográfica. O 

contemporâneo viajante Goulart se insere do outro lado do hemisfério, no continente 

dos exploradores, para fixar seu recado? “É como se alguém abrisse os arquivos de 

nossa memória visual de lugares exóticos”, escreveu o artista sobre a obra. 

Goulart, no subtítulo escolhido, Voyage pittoresque au pays inconnu, nos leva a 

obras referenciais de grandes artistas da história da arte mundial. Imediatamente 

penso nas referências de Jean Baptiste Debret e sua Voyage pittoresque et 

historique au Brésil, assim como em Johann Moritz Rugendas e sua Voyage 

pittoresque dans le Brésil. Os pintores, francês e alemão, que em gravuras retratam 

a população, costumes e a natureza brasileira, ambas da primeira metade do século 

XIX, apresentam o Brasil em sua variedade étnica e territorial. Com ironia Goulart 
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trata das visões do Brasil, em referência aos registros históricos estrangeiros no 

período colonial até questionando sutilmente a visão estrangeira atual. 

Entre os equivocados históricos do período colonial, o selvagem se mostra o outro. 

O espólio e a exploração dos autóctones em trânsito no diálogo entre Brasil e 

Holanda. “A mistura de fatos com fantasia e exoticismo perturba a nossa percepção 

do que está sendo representado. Estas representações são muitas vezes reflexos 

de nossos preconceitos e desejos”8, explicita Goulart. Seria a obra uma espécie de 

tentativa de revisão desse olhar estrangeiro, a partir de seu próprio, como uma sútil 

denúncia histórica? 

O artista se mune de registros históricos e os coloca ao lado de seus próprios 

registros, Brazilian Watarcolor revela de forma diversa as relações do artista com a 

política, com a memória e com a história do Brasil e as reflexões que fazia a partir 

delas em seus trabalhos. O movimento presente nas obras citadas abordam não só 

a visão do período histórico que o artista vivia na Europa no momento de suas 

produções, mas da mesma forma o momento político brasileiro.   

Igualmente dessa videoinstalação, assim como da videoperformance anteriormente 

citada, os documentos e objetos são registros do momento em que habitou. As 

apresentações únicas e efêmeras se transportam a registros e a memória passa a 

ser uma qualidade do próprio material que perpassa o tempo.  

“A matéria é memória” (DIDI-HUBERMAN, 2009, p. 55) e a forma simples se faz 

elemento de ordem atemporal, que une e imprime percepções, momentos. Datados 

esses objetos imprimem a arqueologia do sujeito. Quanto mais escavamos suas 

ideias, mais sedimentos e estratigrafias desvelam o extrair à superfície.  

Sendo muitos os cruzamentos presentes nessas produções trazidas, as diversas 

pulsações que os trabalhos em performance e instalação integram se faz importante 

perceber em suas formas e suportes, seus sentidos, procedimentos, e 

principalmente seus processos criativos e elementos presentes em cada poética do 

artista, do mesmo modo como elas dialogam dentro da poiética que carregam9.  

O vídeo, presente não só em ambas, mas em várias outras produções de Goulart é 

uma constante que norteia e se encontra eixo da reflexão e construção de um saber. 
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Individual próprio traz como ponto em comum um pensamento visual, onde cruza em 

sua intensidade e especificidade várias obras do artista.  
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Notas 
1
 Evento organizado por Claudio Goulart, que reuniu em duas edições, em 1983 e 1986, na Time Based Arts, 

galeria de Amsterdã, apresentações de artistas de várias nacionalidades envolvendo vídeo e performance. 
2
 A documentação citada e as imagens utilizadas neste ensaio fazem parte do Acervo Artístico da Fundação 

Vera Chaves Barcellos (FVCB), instituição privada e sem fins lucrativos, com sedes, em Porto Alegre e Viamão, 
RS. A FVCB adquiriu em 2015 quase a totalidade das obras do artista de Claudio Goulart por meio de doação 
feita pela Fundação Art Zone, uma organização sem fins lucrativos, localizada em Amsterdã e criada pelo por 
Goulart ainda em vida. Mais informações sobre ambas as Fundações através dos sites: www.artzone.nl e 
http://www.fvcb.com. 
3 

Vera Chaves Barcellos (Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, 1938): artista visual, formada em Música pelo 
Instituto de Belas Artes de Porto Alegre, em 1956, atual Instituto de Artes da UFRGS. No início de sua carreira 
dedicou-se exclusivamente à gravura, a partir da década de 1970, começou a utilizar a fotografia em seus 
trabalhos, combinando-a à serigrafia. Desde a década de 1980 realiza instalações multimídia, empregando, além 
da fotografia, outros meios. Em 2003, com a doação de sua coleção particular, institui a Fundação dedicada à 
Arte Contemporânea que leva seu nome, a qual preside desde então e participa da organização de várias 
exposições e publicações. Vera atualmente vive e trabalha em Viamão, RS, mantendo também seu estúdio em 
Barcelona, Espanha, desde a segunda metade da década de 1980. Para mais informações sobre a artista 
consulte: SOULAGES, François. Vera Chaves Barcellos: obras incompletas. Zouk: Porto Alegre, 2009.  
4 

Flavio Pons (Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, Brasil, 1947), artista visual. Participa de exposições individuais e 
coletivas no Brasil e no exterior. Mora e trabalha em Amsterdã desde a década de 1970. Destaque para algumas 
exposições coletivas que fez parte: XII Bienal de Paris, Musée de l'Art Moderne, 1982; La Vie en Rose, Bracknel, 
Air Gallery e Brixton Gallery, Londres, 1983; Aparejos de beleza, Centro Wifredo Lam, Havana, 1995; V e VI 
Bienais de Havana, 1994 e 1977; Évora à luz holandesa (The triumph of love), Museu de Évora, Portugal, 1996; 
Arte Holandesa Contemporanea, em 2000, no Centro Cultural de Cascais, Portugal; A Short History of Dutch 
Video Art, que percorreu vários países como Holanda, Espanha e Croácia. Para biografia detalhada do artista 
consulte o acervo do Centro de Documentação e Pesquisa da FVCB. 
5 

Ulises Carrión (San Andrés Tuxtla, Veracruz, México, 1941 – Amsterdã, Holanda, 1989), figura chave da arte 
conceitual mexicana, foi artista, editor, poeta, curador e teórico da vanguarda artística internacional posterior a 
década de 1960. Viveu vários anos em Amsterdã, onde fundou a Other Books and So, em 1975, uma editora-
livraria-galeria alternativa de arte, local sede de uma importante rede internacional de intercâmbio de ideias e 
trabalhos, principalmente de livros de artista e arte postal. 
6 

Texto escrito por Claudio Goulart, presente em seus arquivos. Documento não datado. 
7
 Texto escrito por Claudio Goulart, sobre a obra Om de tuin Leiden (1992), presente em seus arquivos. 

Documento não datado. 
8 

Idem. 
9 

Compreendemos a poética como “tudo o que constitui a obra em si mesma, a partir do momento de sua 
instauração. Trata-se da obra na sua fisicalidade própria, com suas formas, materiais, técnicas, suportes, ou 
seja, todos os elementos utilizados na sua constituição pelo artista”. Já a poiética como “o estudo das 
motivações – declaradas ou subjacentes – do artista, de seus processos de trabalho e da instauração da obra 
enquanto forma, concreta ou virtual, permanente ou efêmera” (CATTANI, 2007, p. 13). 
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