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Nota de Imprensa 
 

 

Santander é patrocinador da exposição 
Pernambuco Cena Contemporânea no MEPE 

 

■ Parceria estratégica do banco com o Museu do Estado do Estado destacam 

projetos que valorizam a produção pernambucana por meio de artistas que ocupam 
lugar de destaque no panorama da arte brasileira do século XXI. 

 
 
Recife, 12 de agosto de 2015 – Dia 18 de agosto, o Museu do Estado de Pernambuco e o 
Santander inauguram a exposição Pernambuco Cena Contemporânea.  A iniciativa ocorre por 
meio da sólida parceria que o banco tem com a região Nordeste do País, além se sua atuação 
na área da cultura, marcada pelo apoio a arte contemporânea brasileira. Helena Severo e Maria 
Eduarda Marques, professoras doutoras, são curadoras da mostra. 
 Pernambuco Cena Contemporânea toma como ponto de partida o diálogo estético de 
jovens artistas contemporâneos, atuantes em Pernambuco, com a trajetória de Paulo Bruscky 
cuja obra goza, hoje, de amplo reconhecimento no cenário nacional e internacional. Inovador, 
irônico, irreverente, Bruscky é responsável pelo surgimento no Recife, na década de 60, de uma 
corrente de arte conceitual, liberta dos tons do regionalismo e dos cânones de uma estética 
figurativa militante atrelada, quase sempre, à questão social. Rejeitando qualquer tipo de amarra, 
o processo de criação de Bruscky, indissociavelmente ligado a liberdade e guiado tão somente 
pela pulsante relação entre a vida e a arte, é fonte de inspiração e reflexão para contemporâneos 
de Pernambuco. 
 Estabelecer elos entre o passado e o futuro é um dos propósitos da exposição, que 
promove um resgate dos trabalhos e projetos de Bruscky apresentados, a partir de 1969, ao 
Salão de Arte de Pernambuco, que foram, à época, incompreendidos e rejeitados. Dez 
destacados artistas pernambucanos foram convidados pela curadoria a apresentar dois 
trabalhos para compor este instigante diálogo estético. 
 Para Marcos Madureira, Vice presidente Executivo de Comunicação, Marketing, 
Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander, “a exposição traduz nosso propósito 
de valorizar a diversidade das produções locais, e oferecer ao público a oportunidade de 
conhecer e interagir com obras de arte contemporânea”.  
 Para Margot Monteiro, diretora do MEPE, “o Museu do Estado de Pernambuco, como 
instituição museológica tem como desafio acompanhar o espírito do tempo na experimentação 
e na pesquisa artística no campo geral da cultura, devendo  sempre abrir caminhos a novos 
cenários da arte pernambucana”.  

Vale destacar que o MEPE trata-se de uma instituição quase centenária à serviço de 
preservação e da difusão cultural, que pretende manter seu compromisso com a produção 
pernambucana. 
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Serviço  
 

PERNAMBUCO CENA CONTEMPORÂNEA  
Local: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960 – Graças - Recife-PE 
Abertura: 18 de agosto de 2015, 19h (somente para convidados)  
Período da exposição: 19 de agosto a 27 de setembro de 2015, de terça a sexta-feira, das 9h 
às 17h, sábados e domingos, das 14h às 17h  
Curadoria: Maria Eduarda Marques , tel. 21 9 9116 2470 e Helena Severo, tel. 21-9 9646-0197 
Organização: Museu do Estado de Pernambuco 
Patrocínio: Santander  
Apoio institucional: MEPE, FUNDARPE, Governo do Estado de Pernambuco 

 
Texto catálogo, por Helena Severo e Maria Eduarda Marques  
  
 A arte contemporânea de Pernambuco já ocupa um lugar singular no cômputo da história 
da arte brasileira do século vinte e um. Ao lado da música popular, do cinema e da literatura, as 
criações dos artistas pernambucanos, ou daqueles que escolheram aqui viver, se destacam pela 
originalidade de suas linguagens plásticas libertas de qualquer traço regionalista passadista.  A 
exposição Pernambuco Cena Contemporânea tem como objetivo não apenas mostrar ao 
grande público a força dessa nova produção emergente, que já atravessa as fronteiras do estado 
e do país, mas também retomar seu momento fundador,  sua genealogia contemporânea na 
trajetória de Paulo Bruscky, um artista precursor filiado ao pensamento de Marcel Duchamp e à 
arte conceitual. 
 A mostra conta com dois trabalhos de nove destacados artistas contemporâneos, 
nascidos ou atuantes em Pernambuco, que encontram em Bruscky mais do que uma herança 
inerte, um referencial estético, cujo conjunto da obra, marcada pelo humor e pela fina ironia,  
induz ao pensamento e à permanente reflexão sobre o fazer artístico do tempo que vivemos. 
Tributários diretos ou indiretos da arte conceitual e experimental dos anos setenta do século 
vinte, Carlos Mélo (Riacho das Almas, PE, 1969), Cristiano Lenhardt (Itaara, RG, 1975), Eudes 
Mota (Recife, PE, 1951), Jonathas de Andrade (Maceió, AL, 1982) , José Paulo (Recife, PE, 
1962), Lourival Cuquinha (Olinda, PE, 1975), Márcio Almeida (Recife, PE, 1963) , Paulo Meira 
(Arcoverde, PE, 1966) e Oriana Duarte (Campina Grande, PB, 1966) apresentam vídeos, 
instalações, esculturas, assemblagens, fotografias, pinturas e desenhos que ‘dialogam’, de 
alguma forma, com o espectro do legado vivo da produção de Bruscky. À exceção de Eudes 
Mota e de José Paulo, que iniciaram suas carreiras respectivamente nos anos setenta e oitenta, 
os demais artistas aqui reunidos integram uma geração de jovens que começaram a operar no 
campo cultural globalizado, onde as linguagens da arte moderna já haviam passado por um 
processo de fragmentação.  Em que pese a singularidade de suas poéticas individuais, esses 
artistas comungam do sentimento de atualidade do pensamento artístico de Bruscky, introdutor 
em Pernambuco de um novo gosto, de uma nova matriz estética. 
 Tal qual uma semeadura, o vasto repertório visual criado por Bruscky, a partir dos anos 
sessenta, viceja hoje nos processos criativos dos artistas convidados para compor essa mostra. 
Os trabalhos apresentados, na diversidade de seus suportes e de suas linguagens, têm a marca 
da liberdade criativa e da experimentação. Em alguma medida, eles evocam diferentes aspectos 
do universo poético de Bruscky, no cultivo das novas práticas de criações de imagens. Do solo 
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fértil de sua arte, essas obras colheram o jogo, a crítica, o humor dessacralizador,  a 
ressignificação dos códigos e dos elementos do cotidiano e de comunicação da sociedade de 
massa, ramificações do seu fazer estético.   Em pequenos depoimentos, os artistas também 
expressam verbalmente  suas sintonias com o legado instigante e plural de Bruscky.   Carlos 
Mélo destaca o “passeio do olho” e Cristiano Lenhardt “a intenção de comunicar outras coisas” 
presente em sua prática artística.  Jonathas de Andrade observa seu gosto pelo 
“embaralhamento entre o colecionismo e a colagem, o arquivador e o produtor de imagens” e 
José Paulo “a língua como carimbo”. Para Paulo Meira “o uso na mesma obra de diversos 
suportes e linguagens, inclusive o próprio corpo” é uma herança importante para a sua geração. 
Já Oriana Duarte sublinha a sua “ética constituída na confiança de seu ser/fazer artístico”. Sem 
palavras, Lourival Cuquinha apresenta apenas uma garrafa de aguardente Pitu para “falar” da 
boemia de Paulo, que para Eudes Mota,  “ influenciou toda uma geração de artistas plásticos”.  
 Na contramão da tradição local identificada com a figuração de matiz regionalista ou com 
viés de protesto social, Paulo Bruscky despontou no meio cultural do Recife na segunda metade 
da década de sessenta do século vinte, momento do surgimento dos movimentos da contra-
cultura na Europa e nos Estados Unidos e do tropicalismo no Brasil. As vanguardas 
internacionais e aquelas situadas no centro sul do país, egressas do concretismo e do neo 
concretismo,  tendiam ao experimentalismo, à produção em ateliês coletivos e a produzir para  
ocupar os espaços urbanos. Buscavam demolir o sistema de arte, no limite, alvejar a própria arte. 
No início dos anos sessenta, o Recife era então um importante centro do debate político e 
cultural, reduto das discussões sobre a emergência da sociedade de massas com as raízes da 
cultura popular. A cidade, entretanto, não estava inserida no grande circuito das vanguardas de 
então, mas guardava um patrimônio estimável na memória da produção de seus poetas e artistas 
modernos, que Paulo cuidou de conhecer e de preservar. Vicente do Rego Monteiro, Joaquim 
Cardozo, João Cabral de Melo Neto e Cícero Dias são referências importantes para a sua obra 
plástica, de amplo espectro, que veio a se distinguir pela interação com os elementos textuais e 
com a literatura. 
 Incorporando o acervo moderno de Pernambuco, Bruscky, ainda jovem, passou a se 
identificar com aqueles artistas brasileiros e estrangeiros rompidos com as linguagens do 
modernismo e que questionavam os limites e os sentidos da arte.  Para ele, a iconoclastia de 
Duchamp era uma referência.  Cedo ele começou a se distanciar na arte retiniana, abandonando 
o desenho, a gravura e a pintura, as técnicas artísticas convencionais, concentrando-se nas 
práticas experimentais.  Em um importante artigo publicado em comemoração aos cento e dois 
anos do nascimento de Duchamp, ele recordou: “Lembro-me do choque das pessoas que sabiam 
que eu havia começado como desenhista premiado quando passei a desenhar apenas em 
circunstâncias  estritamente necessárias e a procurar caminhos em que dou preferência  ao gesto 
e ao objeto, sem descuidar do acaso.  Antes prefiro flagra-lo ou deixar que irrompa no meu 
trabalho. Claro, uma epígrafe conveniente para isso poderia ser a frase: “a arte é tudo aquilo que 
o artista chama de arte””. 1 
 Ao fim dos anos sessenta, principalmente após a decretação do Ato Institucional n.5, 
início de um período marcado pela repressão comandada pelos  militares no poder, quando os 
artistas tiveram que conviver com a censura e a opressão, Bruscky não cedeu ao conforto de 
uma produção destinada às galerias. Durante esses anos, em descompasso com as instituições 
e os críticos locais, ele aprofundou sua crença no amálgama da arte com a vida e na liberdade 
em alargar os horizontes da criação artística. A inscrição dos elementos da vida cotidiana no 
campo sagrado da arte o inspirava. Ainda que incompreendido, ele passou a defender a 

                                                 
1 TEJO, Cristina (organização e apresentação) Arte e Multimeios  Recife, ZoluDesign, 2010 pág.  
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liberdade de criação e o primado do artista sobre a sua obra, conforme escreveu no artigo acima 
citado.  No mesmo texto, ele explicitou sobre uma das linhas de força que guiaram o seu 
pensamento artístico: “...gosto de quem não pertence a ninguém. Só o que não pertence a 
ninguém é livre. Subverter sempre só tem sentido se não parecer palavra de ordem, se permitir 
a recreação, que é o mesmo que recriação”.2   
 Consciente da conquista da autonomia da arte e do processo de dissolução de sua 
setorização clássica, Bruscky buscou realizar novas experiências significativas, a partir da 
apropriação de objetos singulares e da adoção de outras linguagens. Por isso, viveu por mais de 
duas décadas no Recife quase isolado e incompreendido. Entretanto, manteve-se 
permanentemente ligado intelectualmente aos artistas e aos movimentos da arte do Brasil e do 
exterior. Foi quando começou a adentrar no amplo território das imagens e a desenvolver 
pesquisas e trabalhos com as novas mídias no campo da arte conceitual. Dissolvendo as 
fronteiras entre os domínios discursivos e representacionais, suas experiências com a arte xerox 
, a arte postal, a áudio-arte, o videoarte, a artdoor e a faxarte são precursoras no cômputo da 
história da arte brasileira. Em 1973, Bruscky passou a atuar regularmente no movimento 
internacional de arte postal, sendo um dos primeiros artistas brasileiros a integrar uma rede, que 
utilizava a veiculação postal como comunicação criativa. A arte correio era também uma 
estratégia inventiva para superar a repressão, a censura e o conservadorismo institucional de 
então. Ele estabeleceu intercâmbio com artistas de várias partes do mundo, ligando-se aos 
membros do Grupo Fluxus, dos Estados Unidos e do Gutai do Japão. Com essas trocas ele 
começou a formar um grande arquivo contendo trabalhos de outros artistas, folhetos, matérias 
de jornal, livros, carta, cartões postais, selos, envelopes, telegramas e outros objetos, hoje 
considerado um dos mais importantes acervos do Brasil.    
 Como campo de experimentação estética, a arte correio permitiu a incorporação de novos 
suportes tecnológicos. A exploração artística das diversas mídias contemporâneas se inscreve 
no âmbito da questão da reprodutibilidade da técnica na sociedade de comunicação de massas, 
conforme preconizou Walter Benjamin em seu conhecido ensaio A obra de arte na época de sua 
reprodutibilidade técnica, no qual o filósofo reflete sobre o impacto do advento da fotografia e do 
cinema na quebra da “aura” da obra de arte. Nesse sentido, interessava a Bruscky criar em 
profusão trabalhos múltiplos, que prescindem de uma matriz pré-estabelecida, desmantelando a 
lógica da mercadoria. O xerox, o mimeógrafo, a máquina fotográfica, o fax,  e outros 
equipamentos possibilitaram novas expressões artísticas a serem livremente veiculadas, 
desprovidas da mística renascentista relativa à autoria do artista. A ideia era auferir as 
possibilidades criativas da máquina em co-autoria com o artista. Ele também logrou aliar a arte 
da performance à tecnologia. Em 1976, realizou a “performance cerebral” e em 1980 criou a 
“xeroperformance” e a “faxperformance”. Com a máquina copiadora também fez filmes 
produzidos com as sequencias de imagens de diversos materiais obtidos por meio do visor da 
máquina xerográfica. Bruscky desenvolveu ainda alguns experimentos artísticos com 
eletroencefalogramas, radiografias e eletrocardiogramas. Em 1977 inventou um tipo de filme que 
foi instalado no seu cérebro, na região dos sonhos, uma máquina capaz de filmar sonhos.  
 Além de operar com as virtualidades dos novos e variados processos tecnológicos 
midiáticos, Paulo Bruscky guarda inúmeros cadernos de anotação nos quais faz o registo de 
seus projetos e pensamentos artísticos, nem todos efetivamente realizados. Desses cadernos é 
possível extrair a importância para o artista da relação da arte com a ideia, no limite da 
preservação do seu corpo sensível.  Bruscky é colecionador, historiador da arte, editor, poeta e, 
principalmente, um amante dos livros. Na trilha aberta por Vicente do Rego Monteiro, João Cabral 

                                                 
2 Op. cit pág 55 
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de Melo Neto, Joaquim Cardozo e Aloísio Magalhães, ele realizou experiências no campo do 
“livro de artista”, definido como “objetobraberta”, que se diferencia do livro de arte por se 
apresentar como corpo físico e por convocar a participação direta do manipulador/leitor. A 
tradição gráfica de Pernambuco, que remonta ao tempo da ocupação holandesa, passando pela 
oficina artesanal do Gráfico Amador dos anos cinquenta do século vinte, foi objeto de seus 
estudos e pesquisas, com forte repercussão na sua plástica. Lembrando Duchamp, Bruscky 
declarou que “os escritores são as melhores influências dos pintores”. 3 
 Renovador da cena cultural em Pernambuco, Paulo Bruscky é um artista múltiplo que 
transita  no mundo da escrita e da imagem, da tecnologia das mídias contemporâneas e da 
artesania dos livros e do papel. Interessa a ele não apenas captar o instantâneo, o imediato, mas 
também preservar e dialogar com os acervos artísticos constituídos no passado. Bruscky é um 
artista da contemporaneidade que se move no campo da memória. Seu arquivo é o seu museu. 
Em 2004 a 26 Bienal Internacional de São Paulo dedicou oito salas para a remontagem do seu 
ateliê.  Entretanto, seu rico e profuso território criativo, evocado livremente nas obras dos artistas 
que aqui integram esta mostra, embora já reconhecido pelas instituições de arte do país, carece 
ainda de reparação. Mais do que o sentido de justa homenagem ao seu pioneirismo, à sua 
postura ética na intransigência do seu fazer artístico e à sua potência semeadora influenciando 
novas gerações de artistas, o propósito da curadoria dessa exposição, que se realiza no Museu 
do Estado de Pernambuco, visa também a um resgate histórico.  
 Retorna ao Museu, pela primeira vez, mais de quarenta anos depois, o desenho “O 
Guerrilheiro”, obra do jovem Bruscky, em homenagem a Zapata, que recebeu o primeiro prêmio 
de desenho da Comissão Julgadora do 28 Salão de Artes Plásticas de Pernambuco do ano de 
1969, às vésperas de ser decretado o Ato Institucional n.5. O artista tinha então vinte anos. O 
desenho, contudo, foi censurado pelos militares, que obrigaram o Museu do Estado de 
Pernambuco a trocar a obra premiada por uma outra denominada “ Da Supra-tecnologia”, 
embora a premiação de “ O Guerrilheiro” tenha sido publicada no Diário Oficial do Estado de 
Pernambuco e nos dois principais jornais do Recife : o Jornal do Comércio e o Diário de 
Pernambuco.  Ao lado do desenho em questão serão apresentados a documentação e os 
registros  referentes ao caso. Com o mesmo intuito, serão expostos alguns outros trabalhos de 
Bruscky, produzidos a partir dos projetos sucessivamente inscritos por ele nos Salões e 
recusados pelos jurados. Dentre eles, o projeto do outdoor, suporte tradicional da propaganda, 
no qual, por inversão, o artista imprimiu a frase “a arte é a última esperança”, refutado no Salão 
no ano de 1983, foi produzido e instalado nos jardins do Museu do Estado. O Museu abrigou por 
décadas o Salão que rejeitou seus trabalhos por tantas vezes.  Revestida de valor simbólico, a 
mostra enseja o reconhecimento por parte do Museu do Estado de Pernambuco, a mais antiga 
e tradicional instituição guardiã da arte pernambucana, da trajetória precursora e fertilizadora de 
Paulo Bruscky, um dos artistas mais inspiradores e significativos da arte contemporânea de 
Pernambuco e do Brasil.  
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