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PAULO BRUSCKY E A LIBERDADE DE OLHAR 
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Resumo 
 
Este artigo busca analisar a dimensão utópica na arte de Paulo Bruscky. Centra-se, em 
especial, nas suas intervenções urbanas produzidas nos anos 70. Idealiza, assim, dar 
visibilidade a algumas das estratégias do artista de resistência ao regime ditatorial e de 
crítica às regras do campo das artes. Consegue resgatar que um  dos ideais utópicos da 
arte de Bruscky é a liberdade de olhar, convocando àquele que vê e participa de suas 
proposições a vislumbrar que a arte está em um olhar crítico sobre a vida.  
Palavras chave: Arte, Utopia, intervenção urbana e liberdade. 
 
 
Resumen 
 
Este artículo intenta analizar la dimensión utópica en el arte de Paulo Bruscky. Está 
centrado, en especial, en suyas intervenciones urbanas producidas en los años 70. Idealiza, 
así, dar visibilidad a algunas de las estrategias del artista de resistencia al regime dictatorial 
y de crítica a las reglas del campo de las artes. Consigue rescatar que uno de los ideales 
utópicos del arte de Bruscky es la libertad de mirar, convocando a lo que ve y participa de 
sus proposiciones a vislumbrar que el arte está en una mirada crítica sobre la vida.  
 
Palabras clave: Arte, Utopia, intervención urbana y libertad. 

  
 
 

“Subverter sempre só tem sentido se não parecer palavra de ordem, se permitir 

recreação, que é o mesmo que recriação” (BRUSCKY, In: FREIRE, 2006, p. 66)  

Criar outras formas de arte, criar outras formas de ver a vida, dar uma outra 

versão àquilo que parece estável são alguns dos lemas de criação de Paulo 

Bruscky. Se nos anos 70, momento inicial de sua trajetória artística1, a  

insubordinação ao sistema ditatorial e às regras do campo das artes era algo 

imprescindível, até hoje esta subversão ao instituído é uma característica que marca 

as obras de Bruscky. Provocador, iconoclasta, sintético, irônico, articulador, 

precursor são alguns dos adjetivos conferidos a esse artista brasileiro, nascido na 

cidade de Recife, em 21 de Marco de 1949.  

Bruscky é um artista que faz sua arte de forma independente do mercado e, por 

muito tempo, foi incompreendido e marginalizado. Apenas recentemente suas obras 

começaram a ter maior visibilidade e ele passou a ter retorno financeiro com sua 

arte. Fez Jornalismo, trabalhou no sistema de saúde por muitos anos, o que lhe 
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dava sustento; Bruscky sempre teve muita liberdade em seu processo criativo. Sua 

preocupação imediata não era expor suas obras, mas realizá-las. “Sempre fui muito 

livre, nunca me submeti a nenhum tipo de censura, nem estética, nem repressora, 

sofri, mas lutei contra isso [...] é fundamental que se produza.” (BRUSCKY, 2009, p. 

25) 

Partindo da premissa psicanalítica que o passado não é algo fixo, mas 

reconstruído a partir do hoje, “lógica do conhecimento histórico cuja metáfora 

absoluta é a da “relação entre o sonho e o despertar”” (BRAZIL, In: FRANÇA, 1997, 

p. XIV); reforço a importância de resgatar a obra de Bruscky e analisar seus efeitos 

para a arte contemporânea brasileira e para o laço cultural. Neste artigo, darei 

especial ênfase às intervenções urbanas dos anos 70, o que certamente é um 

limitador, mas ao mesmo tempo me possibilita dar visibilidade a algumas das 

estratégias de Bruscky de resistência ao regime opressor e de crítica às regras do 

campo das artes. Paulo Bruscky é exemplar da nova arte que começa a despertar 

nesse período, uma arte múltipla, mas acima de tudo critica, política e utópica. 

A produção artística de Bruscky neste período é intensa: intervenções urbanas, 

performances, poesia visual, filmes, fotografias, inserções em jornais, livros de 

artista, escultura no gelo, carimbos, arte correio, fax arte, ... Ele é um artista que 

preza pelo experimentalismo, está sempre buscando novos meios de dar forma às 

suas idéias.  Bruscky me diz em entrevista2 que a arte é uma forma de ver e percebo 

que sua obra busca constantemente refletir sobre isso. Ele cria a partir de elementos 

do cotidiano, dá a ver a beleza e a poesia da vida nas coisas mais precárias. Vale-se 

do humor e do inusitado para se posicionar de forma critica frente àquilo que busca 

“enquadrar a vida”, seja às imposições do Estado ou dos cânones da arte.  

Em 1977, Paulo Bruscky e Unhandeijara Lisboa propõem uma homenagem ao 

dia da poesia: “Viva a poesia viva!”, em que convocam a todos, a qualquer um, que 

se identifique com a causa, a participar dessa homenagem. Um “acontecimento”, 

como chamaram a intervenção urbana, em que através do corpo se idealizava 

experimentar um viver a poesia. Na carta convite, afirmam que a poesia tem 

padecido nos cursos universitários e suplementos literários e convidam o receptor a 

participar também, a viver a poesia viva no meio da rua, seja no grito do camelô ou 

na súplica teatral do pedinte. Tal como nos Parangolés de Hélio Oitica, os 
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participantes vestiram roupas e fizeram parte da obra. P O E S I A V I V A, onde 

cada um deu vida a uma letra e juntos expõem uma mensagem. A poesia não podia 

calar-se, a vida ainda tinha a poesia viva. “Na época da ditadura militar, ninguém 

podia ser feliz. Era uma ode ao horror, à tristeza.” (BRUSCKY, In: TEJO, 2009, p. 

22) 

 

Paulo Bruscky e Unhandeijara Lisboa, Poesia Viva, 1977. 

 

Paulo Bruscky, O que é Arte? Para que Serve? 1978. 

Na obra-performance: “O que é arte? Para que serve?”, de 1978, o artista Paulo 

Bruscky leva a letra viva para as ruas e vitrines da cidade de Recife, tal como os 

homens propaganda/anúncio que circulam no centro das grandes cidades 

brasileiras. Se, por um lado, questiona a todos sobre a atenção e sensibilidade ao 
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cotidiano, por outro enfatiza a crítica ao campo, problematizando a função da arte, 

seus ideais estilísticos de pureza e o decorrente afastamento da arte sobre as 

questões da vida sócio-cultural. Bruscky vale-se do humor, da ironia, da 

precariedade plástica e da efemeridade para criar. Em seu questionamento, vincula-

se uma afirmação: a arte tem a força de problematizar e desestabilizar. Sua obra 

não tem valor pelo fetiche do objeto, mas pela força crítica e reflexiva do processo 

de criação.  

Na intervenção urbana em Recife: “Artexpocorponte”, de 1972, vale-se da 

geografia da cidade como metáfora dos hiatos de comunicação existentes. 

Posicionados, nas duas principais pontes da cidade, Boa Vista e Duarte Coelho, 

paralelas uma à outra, os participantes trocam mensagens. Bruscky convoca a 

participação e dá a ver que a arte pode agrupar e possibilitar trocas. O vão entre as 

pontes marca a distância entre aquilo que se emite e o que é possível de ser 

acolhido. Inexorável in-comunicação da linguagem, mas ainda assim, reforça a 

necessidade de dizer e de trocar, superando as dificuldades da distância e da 

censura, que impunha limites ao agrupar e ao dizer. Fator que certamente 

acompanha a arte correio, tão bem experimentada por Bruscky. “Na ditadura, havia 

um silêncio muito grande na rua, não era permitido dizer, não era permitido 

aglomeração.” (BRUSCKY, 2010) 

 

Paulo Bruscky, Artexpocorponte, 1972. 

Nos anos 70, muitas são as intervenções que Bruscky organiza na cidade, tendo 

como foco a morte. Em “Arte Cemiterial”, de 1971, o artista organiza o seu 
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enterro/enterro da exposição. O convite foi organizado a partir de um santinho de 

oração, onde “A família Bruscky convida para o enterro da exposição de seu querido 

filho, primo, irmão, neto e amigo Paulo Bruscky”. No ano seguinte, também nas 

pontes da cidade, Bruscky apresenta “Enterro Aquático I”. A multidão talvez não 

tenha visto ou entendido a palavra gravada na tampa do caixão: ARTE. Em 1973, 

Bruscky realiza o “Enterro Aquático II”, desta vez utilizando um caixão infantil, 

também em alusão à “morte da arte”.  

 

Paulo Bruscky, Arte Cemiterial, 1971. 

Bruscky vale-se da ambivalência, pois ainda que enfatize tratar-se da morte da 

exposição e da arte, em um contexto impregnado pelas mortes silenciosas e 

veladas, expor caixões circulando pelas ruas ou fluindo no rio da cidade eram gestos 

de ousadia e de denúncia social. A arte de outrora, destinada a contemplação, 

“enclausurada” em si mesma, precisava morrer, cabia a arte de agora uma outra 

função social. A morte, representada na ficção apresentada pelo artista, possibilita a 

idealização de outras vidas.  

COTIDIARTE é um carimbo e um neologismo criado e muito utilizado por Paulo 

Bruscky nos anos 70. Ele expressa com precisão um dos ideais da sua arte: essa 

intima relação com o cotidiano, com a vida comum, uma arte de todo o dia. Em 

1970, organiza juntamente com Daniel Santiago3 a exposição: “Exponáutica & 

Expogente”. Tratava-se de uma intervenção urbana, a primeira de Bruscky. 

Exposição na praia, no mar e nos arrecifes de Boa Viagem (Recife/PE), na qual se 

expunha as pessoas e os objetos que ali se encontravam. Em paralelo, na Galeria 

da Empatur, uma exposição de desenhos e carimbos de Bruscky. Expor a vida como 
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obra é uma das inversões tão recorrentes na sua arte: expectadores, bichos, objetos 

que circulavam e faziam parte deste local delimitado pelos artistas, tornaram-se obra 

naquele período de tempo. A arte não estava confinada nos museus, ela estava no 

cotidiano. Sem dúvida, uma forma de ver a vida.  

 

Paulo Bruscky e Daniel Santiago, Exponáutica & Expogente, 1970,  

A intervenção urbana: “Arte/Pare”, de 1973, registrada em vídeo, propõe a 

reinauguração da Ponte da Boa Vista, 340 anos apos a inauguração, que datava de 

1633. Bruscky coloca uma fita na ponte, tanto no caminho dos carros, quanto no 

passeio de pedestres. Interessante observar, que na trajetória dos pedestres, a 

maioria das pessoas não pararam. Parecem não se dar conta, não se questionam 

sobre aquela estranha faixa vermelha esticada. Passavam por baixo, por cima, mas 

por um bom tempo não interferem no obstáculo no meio do caminho. Os carros 

param por algum tempo, causando certo congestionamento, até que alguém desata 

a fita e voltam a passar.  

Esta intervenção condensa várias questões interessantes. Faz pensar no 

automatismo e comodismo humano, se é possível contornar o obstáculo, segue-se o 

caminho, não há por que enfrentá-lo. O gesto do artista, desta forma, chama o 

público para a dimensão política da vida: O que se faz frente aos obstáculos 

encontrados? Ainda é possível estranhar e fascinar-se por pequenos gestos? Além 

disso, uma sutil e engraçada intervenção, ao interromper a função da ponte, ao 

reinaugurá-la tantos anos depois, ao buscar que as pessoas parem para ver a arte, 

que mesmo nestes tristes tempos, faz parte da vida.  
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Paulo Bruscky, Arte/Pare, 1973. 

  

Paulo Bruscky e Daniel Santiago, Artemcágado, 1972. 

Em 1972, Bruscky e Santiago propõem a exposição/concurso: 

“ARTEEMCÁGADO”. No convite, dirigem-se àqueles que têm cágado ou aos que 

gostariam de botar um cágado em exposição. Aquele que ornamentar seu cágado 

de forma mais interessante, apos a avaliação do júri, será contemplado por uma 

coleção de Dicionários de Belas Artes! Operar com humor e ironia são 

características de Bruscky. Botar um “cágado” em exposição inevitavelmente remete 

a palavra cagado, derivada do verbo cagar, que na língua portuguesa significa 

defecar, fazer uma burrada.  
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Se o italiano Piero Manzoni, em 1961, expôs em pequenas latas seu trabalho: 

“Merda de Artista”; Bruscky e Santiago de modo mais sutil e irônico propõem que se 

exponha o cágado de cada um, de qualquer um, que se torna, assim, obra de arte: 

inversão de valores, ampliação do campo. A arte idealizada por Bruscky se dava em 

todos os sentidos. Mas, cabe sublinhar, que não se tratava de denominar qualquer 

cágado como arte, mas arte “suportada” pelo cágado (dejeto, falha ou animal de 

estimação?), referida a um espaço expositivo e competitivo, avaliada por uma 

comissão julgadora competente para tanto. Uma arte marginal ao sistema, ainda que 

referida a ele.  

"O meio artístico de Pernambuco hostilizava muitas propostas de Paulo 
Bruscky por sua falta de devoção à tela e aos pincéis. Não se compreendia 
que, nas mãos de Bruscky, mensagens e suportes curvavam-se ao seu 
propósito e estavam impregnados de verve confrontativa. Não se tratava 
simplesmente de um alienado que macaqueava as modas estrangeiras, 
mas de uma forma de subversão, de afronta" (TEJO, 2009, p. 9) 

 

 

Paulo Bruscky, Fogueira, 1974 (Bienal SP, 2010). 

As intervenções urbanas de Bruscky, em geral, são efêmeras, imateriais e 

maravilhosamente simples; o que resta é um registro da obra, o que importa para ele 

é produzir e não sua imediata exposição. A obra é o processo. No 1o Salão de Arte 

de Pernambuco, em 19744, a equipe Bruscky & Santiago realizam a escultura: 

“Fogueira”. Ao contrário do que uma rápida associação ao nome poderia nos sugerir, 

trata-se de uma escultura com blocos de gelo. Escultura fugaz, que remete a 

montagem de uma fogueira e se consome como tal. Uma obra, que se permite à 

contemplação é do valor do transitório, da beleza do processo. Nela, cada bloco 

auxilia na sustentação do todo e vão se transformando conjuntamente, mas, ao final 
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do processo, quando o primeiro se rompe ou derrete por completo, os outros se 

implodem com ele. Possivelmente, uma metáfora de coletividade. Os artistas unem 

a beleza do gelo, da luz e do efêmero, criam uma imagem-metáfora sobre a 

fragilidade das relações em uma obra-performance. 

 “Desvirtuando as coisas do seu sentido/percurso, entrelaçando diversas áreas, 

foi que o artista plástico criou o livro de artista, [...] a audioarte [...] a performance”. 

(BRUSCKY, 1996, p. 7) As performances coletivas são denominadas: Happenings. 

Certamente, algumas das intervenções urbanas de Bruscky, como “Poesia Viva” e 

“Artexpocorponte” podem ser consideradas como tal. Neles, até pela força do 

coletivo, o artista que propõe a ação não sabe como ela vai se desenvolver, 

tornando todos que participam em co-autores da obra. Subversões da concepção de 

obra, já iniciadas em 1910, nas Seratas, organizadas pelos artistas vinculados ao 

Futurismo. Tratavam-se de noites permeadas por recitais poéticos, performances 

musicais, leituras de manifestos, dança...       

 “É claro que você para deformar, você tem que saber formar.” 

(BRUSCKY,2010) Paulo Bruscky, principalmente nos anos 70, teve muitos de seus 

trabalhos recusados nas esferas oficiais do campo das artes, fato que não o 

envergonha, pelo contrário, afirma a força de sua arte crítica ao sistema. Ainda 

assim, Bruscky ganhou alguns prêmios, entre eles, em 1967, o 3o Prêmio do Salão 

do Museu do Estado de Pernambuco e, em 1969, o 1o Prêmio deste mesmo Salão, 

com a obra: “O Guerrilheiro”, que foi censurada pelos militares. O museu, mesmo 

tendo dado o prêmio a Bruscky, solicita que se troque a obra. Recentemente, 

pediram a ele que fosse desfeita a troca da obra, o que foi recusado por Bruscky, 

por entender que não cabe a ele consertar a história. Seu guerrilheiro, premiado e 

substituído, carrega com ele a história da censura no Brasil.  

Durante a ditadura, Bruscky foi preso por três vezes. Ele nunca submeteu seus 

trabalhos ao “Serviço de censura e diversões públicas” e, como já é possível 

analisar, sempre fez uma arte questionadora, irreverente. Em uma das vezes que 

estava detido “um agente federal lhe pergunta: -“Se eu arranco um pedaço desse 

piso e o coloco em uma parede, isso é arte?” Bruscky responde: -“Se você coloca, 

não. Se eu coloco é que é arte.”” (2010, p. 28) Situação que deixa clara a coerência 

de Bruscky com alguns dos princípios do campo. Duchamp, no início do século XX, 
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já afirmava em seus atos, que não era o conteúdo de suas obras, que definiam sua 

condição de objeto de arte, mas todo um sistema que confere a pertença ou não ao 

campo. Bruscky enfatiza que é sua relação e referência ao campo das artes, ainda 

que de recusa a muitos de seus princípios, que confere aos seus atos a condição de 

arte 

 

Paulo Bruscky, O Guerrilheiro, 1969. 

 Em outra ocasião, os agentes federais intimidam Bruscky ao colocarem oficiais 

permanentemente a vigiar seus passos. Após aproximadamente seis meses, 

“enclausurado em liberdade”, Bruscky, juntamente com Daniel Santiago, propõe a 

exposição/manifesto: “Nadaista”, no qual organiza uma exposição/acontecimento, 

com a anuência de outros 50 artistas, na Galeria Nega Fulô, na cidade de Recife, 

com a galeria completamente vazia. À violência, Bruscky responde com um vazio, 

um manifesto ao nada. 

“Botei um banco, não tinha nada, vazio, subi no banco e fiz um discurso: “- 
Eles são adestrados para ver subversão em tudo e tem dois desses 
canalhas aqui dentro. Eu quero dizer a eles, que digam aos outros, que eu 
não tenho medo. Se eu for acidentado é um assassinato que o exército 
cometeu comigo. E, a partir de agora, posso dizer aos dois que estão aqui, 
que eu não sou dedo duro, nem para denunciar, mesmo sendo esses 
canalhas quem são. A partir de agora, eu vou voltar a fazer intervenção 
urbana e quero dizer que não tenho medo de morrer. A tendência de todo 
mundo é morrer.”” (BRUSCKY, 2010) 

 A atitude do artista retrata a sua inconformidade e insubmissão às regras e 

mordaças impostas pelo regime ditatorial. Sua arte é uma brecha de liberdade, 

torna-se um meio de expressar sua inconformidade àquilo que busca silenciar, 

enquadrar, adestrar e, em muitos casos, chegava a matar e torturar os chamados 
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rebeldes. Bruscky, tal como seu Guerrilheiro, é um hibrido, mistura de muitos 

elementos, tem tentáculos que querem fazer novos laços, formar redes, buscar 

contatos; leva na mão uma chama, possivelmente idealizando abrir os olhos, 

iluminar rotas de fuga, no meio das trevas da ditadura.  

Em 1978, na abertura do Salão de Arte de Pernambuco, Bruscky escreve no 

muro do Museu do Estado: “A arte não pode ser presa”. Os funcionários, na 

iminência da chegada do então Governador Marco Maciel, indicado pelos militares, 

resolvem apagar a incômoda frase, mas acabam escavando as palavras e 

ressaltando-as ainda mais. Cicatrizes da repressão na porta do museu. 

Impossibilidade de submissão da arte, pela atitude do artista; cumplicidade, pela via 

institucional. Bruscky intitula seu trabalho: “Atitude do Artista/ Atitude do Museu”.     

 

Paulo Bruscky, Atitude do Artista/Atitude do Museu, 1978. 

Dentro deste contexto político associado a um momento de transformações do 

campo das artes, Bruscky se vê impelido a criar novos espaços de intervenção e 

exposição de sua arte. A praia, as pontes, as ruas, vitrines, as praças, os jornais, o 

correio ... qualquer lugar era potencialmente um espaço de arte. As inserções em 

jornais são uma forma de se dirigir ao grande público, causar estranhamento naquilo 

que costumava estar impresso neste meio. Além disso, revelavam-se um modo de 

burlar a censura, dar a ver que ainda existiam espaços possíveis, livres.   

Várias foram realizadas nesta década em parceria com Daniel Santiago: 

“ARTEAERONIMBO”, de 1974, buscava algum profissional capaz de colorir uma 

nuvem! Em 1976, “COMPOSIÇÃO AURORIAL”, na qual buscavam patrocínio para 
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um projeto de arte espacial, produzindo uma aurora tropical artificial colorida, 

enquanto um acontecimento de arte contemporânea! Em 1977, “POEMA DE 

REPETICÃO”; “Arte Classificada”; “POESIA PAGA”.  

“Essa subversão dos meios de comunicação de massas tem relação com a 
prática de desvio (détournement) situacionista. [...] Como artistas e poetas, 
sempre defenderam a ligação absoluta entre arte e política, sendo a 
“imaginação no poder” o seu lema. Acreditavam que as transformações 
deveriam tomar lugar no cotidiano, no uso que se faz da cidade pela 
apropriação subversiva das representações coletivas. A intervenção nos 
meios de comunicação de massas, como os classificados dos jornais, 
alinha-se a esse programa artístico/revolucionário. No caso da arte 
classificada, este lapso entre a leitura automática e cega dos classificados e 
a pausa poética irreverente forçada pelos anúncios non-sense, revela uma 
estratégia de guerrilha urbana em favor da poesia, sufocada pelo hábito e 
pela mediocridade vigente.” (FREIRE, 2006, p. 46) 

 

Paulo Bruscky, Inserção em Jornal, Máquina de Filmar Sonhos, 1977. 

Entendo que o anúncio mais emblemático trata-se de “Máquina de Filmar 

Sonhos”, de 1977. Nele, Paulo Bruscky vende o projeto de uma máquina de filmar 

sonhos, com filme, sonorizada, marca Bruscky, além disso, prometia ao comprador a 

oportunidade de ver seus sonhos no café da manhã! Atrelado ao anuncio, um conto 

sobre a surpreendente máquina, que, se para muitos era totalmente inviável, para 

Paulo, munido de seu capacete projetor, tornara-se possível! A arte de Bruscky é a 

materialização de seus sonhos, a arte de Bruscky deseja semear o sonho como 

forma de despertar.  

Paulo Bruscky, como é possível analisar, joga com os sentidos, com as 

palavras, com as imagens em seu processo de criação. Convida o outro a 

experimentar sua arte pelo viés do cômico, do inusitado. Bruscky incita aquele que 
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vê a se afetar com suas proposições, a criar novas imagens. Seus atos de criação 

dão a ver conteúdos que ainda nesta época não eram expressamente ditos, que 

buscavam ser postos em segundo plano, tais como a desmaterialização da obra, a 

precariedade dos meios, a queda da figura do artista como gênio, a inclusão do 

espectador, que se torna muitas vezes co-autor. A arte de Bruscky se transmite e 

adquire reconhecimento nas ruas, pelo boca a boca, através de um “subterrâneo” 

questionador existente nesta época. Bruscky com seu humor e ironia, “colocava o 

dedo na ferida” e, nesse sentido, eram poucos os espaços institucionais que 

acolhiam suas propostas5. Confronta o sistema das artes, bem como o ditatorial e 

suas inúmeras regras, revelando que a arte poderia dizer mais. Sua arte tinha o 

poder de se infiltrar nos jornais, nas ruas, nas vitrines e questionar aquilo que era 

velado, chegando a arriscar a vida por esta causa.         

“É claro, é uma utopia, mas arte existe em todo canto, na maneira de ver e 
não de fazer. Eu sei que é uma utopia, mas o artista é muito necessário, 
infelizmente ele tem que agir, porque as pessoas em grande parte não 
sabem ver. Então, o artista tem obrigação de mostrar. A arte existe 
independente do artista”. (BRUSCKY, 2010) 

Bruscky mostra a arte da vida de forma leve, dessacraliza a arte, sublinha que 

ela se encontra na forma de ver a vida. Discordo dele, entretanto, pois não creio que 

a arte existe independente do artista. Ainda que se tenha perdido este caráter de 

genialidade, de extraordinário da criação artística, do fazer; a figura do artista é 

fundamental. Ele está a frente de seu tempo e nos faz olhar àquilo que ainda não é 

visto, nos faz olhar para a profundidade das imagens da vida. Talvez a utopia de 

Bruscky é a chegada de um tempo, em que todos tenham essa capacidade de olhar 

a arte em todo o canto da vida, tenham uma aguçada consciência crítica. Seria uma 

liberdade de olhar? Possivelmente. “Osvaldo de Andrade dizia: “-vê com o olho 

livre”. Essa é uma frase genial.” (BRUSCKY, 2010)  

A utopia de Bruscky é eminentemente iconoclasta. O olho livre olha muita 

coisa e se questiona pelo que vê. Não há privilégios, não existem imagens ideais e 

completas. Para Bruscky qualquer coisa tem a potência de se transformar em arte, já 

que ela está na forma de ver, ou precisamente, de olhar6. “O utopismo demanda 

coragem e audácia no sonho.” (JACOBY, 2007, p. 216) O desejo de tudo 

compreender não é utópico. Os empobrecidos desejos materiais, que se associam 

facilmente aos objetos fetiche tampouco são utópicos. O ideal de “tranqüilidade” da 
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vida, intimamente relacionada a uma imparcialidade frente às questões coletivas, 

não é utopia. Os desejos utópicos se contrapõem a algo, questionam o aqui e agora. 

Olhar com o olho livre, em especial nos anos 70, soava como uma afronta ao regime 

ditatorial, que sob um discurso de ordem e crescimento, “apagava” a tudo e a todos 

que o questionassem. Também uma afronta ao campo da arte, que definia até 

pouco tempo antes, como se deveria ver, ou melhor, o que mereceria ser visto. A 

produção de Bruscky enxovalha com todos  esses valores, faz chiste com eles. Não 

se trata de um ver alienado, mas de um olhar critico.  

“Como aponta Jameson, a função da utopia está não em nos fazer imaginar 

um futuro melhor, mas na maneira pela qual ela demonstra nossa completa 

incapacidade de imaginar tal futuro.” (SOUSA, 2007, p. 44) 

 

                                                        
1 Paulo Bruscky publica seus primeiros desenhos em 1966. 
2 Muitas das falas de Paulo Bruscky neste artigo são fruto de uma entrevista que a autora realizou com o artista, 

em Porto Alegre, Agosto de 2010. 
3 O artista pernambucano Daniel Santiago foi um grande parceiro de Bruscky, muitos de seus trabalhos, em 

especial nesta década dos anos 70, são realizados pela equipe Bruscky & Santiago, que era como se 
chamavam. 
4 Esta escultura já foi realizada outras vezes em anos posteriores por Bruscky. Em 1985, 2001 e recentemente, 

em 2010, na abertura da 29
a
 Bienal de São Paulo, que tinha como temática: Arte e Política. A imagem é deste 

momento. 
5 Walter zanini é uma figura importante por ter aberto às portas do MAC-USP, nesta época, à arte 

contemporânea que vinha sendo produzida. Bruscky relata em entrevista que ele e sua geração devem muito a 
Zanini. 
6 Cabe sublinhar que há uma diferença entre olhar e ver na teoria psicanalítica. Enquanto o ver remete à 

dimensão da completude das imagens: um eu que crê ver claramente sua própria imagem e os objetos que o 
cercam; o olhar remete à condição de sermos vistos naquilo que olhamos: paradoxal relação entre sujeito e 
objeto. Só haveria suposição de uma visão clara, quando aquele que vê, não se sente questionado pela imagem 
que olha. Certamente, as obras de arte nunca se deixaram apreender totalmente pelo olhar, elas sempre 
escapam, uma vez que “Não há escolha entre o que vemos [...] e o que nos olha.” (DIDI-HUBERMAN, 1992, p. 
77) 
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