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SISTEMAS DE OPOSIÇÃO: A OBRA DE TONY CAMARGO 
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Resumo 
 
Tony Camargo é um artista paranaense que sintetiza importantes questões poéticas 
da produção artística brasileira dos anos 2000. Conjugando o rigor visual da tradição 
construtiva com a irracionalidade das ações performáticas e o humor do gosto popular, 
o artista será aqui analisado como um criador que se dispõe a trabalhar mediante o 
confronto de sistemas poéticos aparentemente opostos. 
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Abstract 
 
Tony Camargo is an artist of Paraná who synthesizes important poetic issues of 
Brazilian artistic production of 2000’s. Tony combines constructive tradition with 
irrational performances and popular taste. Thus, this paper will examine an artist who 
works with confrontation of opposing poetic systems 
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1.  Introdução 

 

Em 1997, Tony Camargo deixa para trás as cinco mil almas da pacata cidade 

de Paula Freitas, no interior do Paraná, para cursar Artes Visuais na 

Universidade Federal, em Curitiba. Num primeiro momento, o contato com os 

professores e com o circuito de arte entra em choque com as expectativas 

daquele rapazola de barba rala, cabelos nervosos e cigarro de palha entre os 

dedos. Puxando pela memória, Tony relembra-se, por exemplo, da importância 

de um Geraldo Leão naquele contexto, artista da chamada “geração 80” e 

professor de mão cheia, referência fundamental no ambiente da UFPR: 

Foi a partir do segundo ano da faculdade que eu comecei a 
desenvolver uma trajetória poética. Principalmente através do 
Geraldo Leão, que foi o professor que me deu o toque para isso, me 
trouxe para o mundo da arte e me apresentou as coisas de uma 
forma mais real, e não tão utópica, que era como eu tendia a ver. 
Com isso, eu pude trazê-las para perto de mim, porque até então eu 
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imaginava a arte como se ela estivesse longe. Eu não imaginava, 
naquela época, que eu poderia ser um artista

1
. 

Partilhando de inquietações similares, uma pequena confraria de colegas de 

Faculdade mostra-se disposta a dialogar sobre a produção poética de cada 

participante, dando início a um ativo grupo de discussão sobre arte. Juntos, 

Lílian Gassen, Lívia Piantavini, William Machado, Otávio Roesner, Raíza 

Carvalho e Tony Camargo frequentam os ateliês uns dos outros, discutindo as 

especificidades e sobretudo as divergências das obras de cada um. Desse 

convívio, surge o coletivo Pipoca Rosa, assim batizado, na época, por motivos 

óbvios: com o raiar do dia 28 de novembro de 2000, dez mil saquinhos de 

pipoca doce são encontrados na frente das principais instituições artísticas de 

Curitiba, provocando uma desencontrada rede de informações sobre arte 

contemporânea e intervenção urbana2. Com o intuito de questionar os 

mecanismos de consagração do circuito de arte da cidade, os jovens 

estudantes assumem em seguida a autoria da operação, e o evento não 

demora a ganhar corpo nas páginas dos jornais. 

Fig. 01. Planopinturas, imagens digitais, 2002-2004: (1) Lanchonete, (2) Piano, (3) Trampolim 
para o sol, (4) Uniforme escolar 

Contudo, apesar da ampla repercussão, os membros do coletivo não assumem 

em nenhum momento uma identidade poética comum. Antes, preferem 

conservar, cada qual a seu modo, as suas respectivas particularidades 

autorais. No embate entre a criação coletiva e o fetichismo da autoria, a 

posição desses jovens está no âmago de questões estéticas e ideológicas que, 

de certa maneira, anunciam a entrada dos anos 2000. Entre a força dialógica 

dos coletivos e os rigores formais da tradição construtiva, Tony vai aos poucos 

demonstrando suas preferências autorais, atraído pelo embate entre o caos da 
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vida, ainda que midiática e pop, e a sublimação das linguagens sintéticas. Mais 

que um artista afirmativo, como se verá, Tony Camargo é um agenciador de 

signos, um diplomata dos opostos – uma espécie de perito habituado às 

pressões da mais intensa dialética dos contrários. 

 

2.  Planopinturas, pinturas e o elogio à razão 

 

Entre 2002 e 2004, Tony impôs-se um problema espinhoso: dialogar com a 

tradição pictórica moderna, mas sem perder de vista a mais negligenciada de 

suas dimensões: a imagem. O resultado foi a invenção de um imprevisto 

conjunto de imagens digitais a que o artista chamou, não sem ironia, de 

“Planopinturas” [fig. 1]. A princípio, o artista relutou em trazer essas imagens à 

corporeidade inevitável do mundo pictórico. Em questão, havia a 

problematização enviesada do legado pop, ou seja, de um legado baseado 

justamente na fricção entre a condição “atual” ou “presencial” da pintura e a 

dimensão “virtual” ou “projetiva” das imagens técnicas. 

Na sequência, especialmente a partir de 2004, o artista resolve sistematizar a 

relação entre planopinturas e pinturas. A partir de então, não apenas as 

pinturas de Tony Camargo são projeções em escala pictórica de imagens 

digitais feitas pelo artista, como as próprias imagens criadas nascem da 

possibilidade de dialogar com o registro imagético, quando não iconográfico, da 

história, justamente, da pintura. O resultado não são “pinturas pictóricas”, para 

usar uma expressão feliz (e wölffliniana) de Lorenzo Mammì, mas sim “pinturas 

de imagens pictóricas” – como se vê desde cedo, em obras como Filhote, de 

20043 [fig. 02]. A partir de então, no entanto, a iconografia evocada nessas 

pinturas vai cedendo lugar a uma concepção mais “abstrata” do espaço, onde 

os “objetos” representados, no âmago de sua ambiguidade perceptiva, são 

tratados agora como dispositivos de linguagem. Como ocorrências visuais, as 

próximas pinturas de Tony não definem distâncias nem lugares: elas buscam o 

choque, deliberadamente ótico, entre a arte e o mundo – ou para citar 

exemplos concretos, entre a precisão formal de um Josef Albers e as limitações 
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de um software simples como o Paint, utilizado desde o início pelo artista na 

construção de suas imagens digitais. 

 

Fig. 02. Filhote, pintura, 2004 

Com a execução efetiva das primeiras pinturas derivadas das “Planopinturas”, 

Tony Camargo pode enfim reposicionar os dados da equação pop. Não se 

trata, evidentemente, de uma simples oposição entre a opacidade dos 

“anteparos”, para lembrar um termo de Tassinari, e a transparência das 

imagens, como se fosse o caso de escolher entre a proximidade do toque e a 

infinitude do olhar4. Trata-se, antes, de um procedimento de apropriação, mas 

de uma apropriação sui generis, porque vinculada não às imagens-do-mundo, 

mas sim às tais “imagens de pintura”. A partir daí, vemos que nem mesmo a 

austeridade da simetria ou os rigores da geometria garantem, na grade 

pictórica, a estabilidade do olhar ou sua “correta” fixação. Nessas pinturas, 

temos não propriamente “objetos” e “espaços”, mas situações polissêmicas, 

como na obra P14 [fig. 03], onde círculos são escotilhas que são campos de 

cor, onde flutuar é também pendurar e tangenciar – onde a gravidade, enfim, 

tem o peso exato de nossas escolhas. 

 

Fig. 03. P14, pintura, 2007 
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No plano perceptivo, essas pinturas têm um certo poder de irradiação, como se 

se expandissem para além dos limites da quadratura, intervindo diretamente no 

modo como nos relacionamos com o ambiente que nos rodeia. “As minhas 

pinturas”, afirma o artista 

são feitas tendo em vista quase um senso comum, uma ideia de 
arquitetura, uma ideia coletiva de mundo. Trata-se, como vejo, de um 
objeto, um dispositivo de puro efeito físico. Nesse sentido, eu penso 
nelas como aparelhos que permitem uma experiência física, uma 
experiência arquitetônica, uma experiência espacial

5
. 

No âmbito imagético, Tony cria palcos improváveis, no sentido de que não se 

pode prová-los – testá-los e demonstrá-los – como realidade única. O rigor, 

aqui, é um dado, pois não há resquício das diagonais neoconcretas e nem dos 

apelos cromáticos de um Ellsworth Kelly, assim como não há um só desvio das 

simetrias laterais, espelhadas, e nem uma única sugestão de simetrias totais, 

centralizadas, estas tão previsíveis quando se trata de lidar com círculos. Mas 

o rigor, como em Peter Halley, é também ironia, desencanto e desapego diante 

de qualquer positividade utópica ou geometria progressista. 

Por outro lado, a instabilidade gestáltica dessas pinturas não nos impede de 

ver nelas uma certa vontade de controle, como se os acasos do corpo e do 

gesto, tão familiares à história da pintura, não pudessem surgir no programa 

poético do artista. Aquela “inteligência da máquina” a que Paulo Venâncio 

apontava acerca de Waltércio Caldas esteve desde o início demasiadamente 

próxima de Tony para que não cultivasse efeitos em sua lógica pictórica6. Daí, 

portanto, o caráter controlado, racional de suas pinturas, onde a diagramação, 

em sua faceta mais deliberadamente euclidiana, assume o papel do fiador da 

razão que libera a mão da obrigação de se mostrar, a cada novo gesto, como a 

expressão de um estilo. 



1430 
 

 

Fig. 04. Sem título, desenho sobre papel, 2002 

 

3.  Desvarios: desenhos e Antonio K 

 

Em oposição ao dado público e racional das pinturas geométricas, Tony 

Camargo alimentou desde logo um mecanismo poético que lhe permitisse, na 

contramão da fatura industrial, a afirmação intimista do próprio corpo. Refiro-

me ao uso do desenho na trajetória do artista. Restritos de início ao domínio 

privado das experiências de ateliê, os primeiros desenhos de Tony, realizados 

em 2002, apresentam um automatismo sujo e nervoso, como se os desejos do 

corpo e da mente, uma vez expulsos porta afora pelos rigores da geometria, 

retornassem pelas janelas criativas da volúpia. Avessa ao controle da razão, a 

mão do artista se entrega aos prazeres da carne, permitindo-se a beleza do 

acaso, gaguejando traços toscos e imprevistos cujas imagens, quase 

primitivas, anunciam a potência criativa do corpo animalizado. De um momento 

para o outro, assistimos à rebelião da natureza, sobretudo quando um peixe 

com dentes atrozes desafia um anzol agudo e estridente, como se a confiança 

na eficiência dos artefatos humanos se abalasse no átimo de uma blague 

animal, tal como na obra Sem título, de 2002 [fig. 04]. 

O desenho, paralelo no tempo e no teor às pinturas projetuais de Tony, 

funciona para o artista como um tipo de antídoto à obsessão pelo controle. Ao 

contrário das pinturas, os desenhos do artista apresentam uma dimensão 

turbulenta: um sintoma áspero de negatividade, de vórtice intuitivo, de sujeira 

ou misticismo. 
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Em obras como Sem título, de 2010, [fig. 05], não temos mais como saber se 

as relações complexas dos campos de cor, inerentes a esses novos desenhos, 

são apenas pretextos para o desfrute da narrativa ou se, ao contrário, é 

justamente a energia voluptuosa da cena que funciona como álibi para as 

experiências de cor e espaço. Nesses trabalhos, “uma figura surge da outra, 

por isso elas parecem tão encaixadas entre si”7. Entrelaçados e contrastantes, 

os personagens alternam figura e fundo, num baile animado de formas e 

imagens, a meio termo entre a comédia e a luxúria. Na excitação do voyeur 

que sempre somos, vemos uma carranca negra engolindo a antena de um 

lagarto verde que chupa a mão de um sapo preto que roça, a braço teso, numa 

baleia roxa, rebolada e sinuosa, que por sua vez engole uma protuberância 

qualquer de um cachorro ou urso vermelho – e por aí vai. Em poucas palavras, 

se o sono da razão produz monstros, como alertava Goya, é na barbárie e na 

lascívia que eles realmente se revelam. Uma suruba animal regada a cigarros, 

pontos luminosos e rios de cor pura: eis um avesso possível do equilíbrio, da 

prudência, do controle e da razão, uma forma entre tantas de resguardar, 

através da arte, um domínio privado e indecoroso que também se quer 

linguagem. 

 

Fig. 05. Sem título, desenho sobre papel, 2010 

Não que esse domínio seja novidade na trajetória de Tony Camargo. Já em 

2004, o artista inventa um alter ego capaz de realizar proezas que escapem à 

autoridade moral e à vigilância civilizatória do superego. Trata-se de Antonio K, 

personagem ficcional com pendores à criação poética, misto de obra e autor 

cuja aparência de jovem macilento ocupa, quase por acaso, o mesmo corpo 
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que o artista. Nas palavras do jornalista José Carlos Fernandes, Antonio K 

“veio ao mundo para ajudar Tony a se comunicar”, o que não deixa de fazer 

sentido, se tivermos em mente a evidente liberação concedida por um artifício 

quase literário como esse8. Em ordem cronológica, a primeira aparição desse 

curioso personagem ocorre em 2004, na exposição Experiência com expurgos, 

individual do artista no Museu Metropolitano de Artes, o MUMA, em Curitiba. 

Na ocasião, Antonio K não apenas “responde por todas as criações” da mostra, 

como inclusive expõe, logo na entrada da sala, um “livro de escritos, 

pensamentos, excertos e anotações que deixou a serviço de seu público”9. 

Como se vê, há nesse raciocínio um modo deliberadamente frouxo de lidar 

com as regras convencionais da criação artística, o que permite ao artista 

explorar um ambiente ainda pouco conhecido, uma atmosfera de nonsense e 

casualidade, um território quase surrealista de ação onde a mistura entre 

personagem e autor pode garantir, senão a liberdade promíscua do vale-tudo, 

ao menos o “exercício experimental de liberdade”, para relembrar os termos de 

Mário Pedrosa. 

Com Antonio K, Tony Camargo pode por em prática a negação de si. Em 

relação ao dado sistemático de suas pinturas, Antonio K desponta como um 

dispositivo de ação que permite a experiência da ambiguidade e o consequente 

confronto de caminhos aparentemente contraditórios. Como nos desenhos, a 

invenção do alter ego é também um sintoma de abertura à dimensão da 

irracionalidade poética. Não à toa, quando pergunto ao artista se Antonio K 

surgiu como uma espécie de saturação do dado racional, ele responde de 

pronto: “sim, perfeito, eu estava de saco cheio: Antonio K é uma mistura de 

ficção com experiência mediúnica. Uma tentativa de dar forma para essas 

coisas”10. Não demora, e Tony logo produz as primeiras obras em que 

podemos realmente “ver”, por assim dizer, Antonio K em ação. Valendo-se da 

reconhecida incapacidade da fotografia de diferenciar a imagem de um ator da 

de seu personagem, o artista registra a si mesmo em situações performáticas 

pra lá de inusitadas, como na obra Grampo, de 2005 [fig. 06], onde vemos 

Antonio K ao ar livre disputando um pedaço de pano com um cachorro. 

Concentrado e voluntarioso como um guerreiro de videogame B, o 

personagem-autor articula um ritual de conquista, desenhando no ar uma linha 
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branca que é também um cabo de guerra entre homens e bichos, numa clara 

referência à iconografia arquetípica já antecipada pelos desenhos do artista. 

Além disso, refratária ao controle da razão, a obra explora ainda um sentido 

desviado de religiosidade. Numa abordagem parodicamente “mediúnica”, como 

se disse, Tony agora pode ser visto como alguém que “protagoniza uma ação 

ritual ao girar com seu cachorro até atingir um estado de transe, à maneira dos 

dervixes”, como chegou a afirmar, com certo exagero, o crítico Fernando Oliva, 

referindo-se à estonteante dança giratória dos seguidores do sufismo 

islâmico11. 

 

Fig. 06. Grampo, Antonio K em ação, fotografia, 2005 

 

4.  Fotomódulos: por uma dialética dos contrários 

 

Movido pelo caráter experimental de Antonio K, Tony Camargo passa a tratar o 

exercício dessas ações como uma espécie de “ciência”, ali entendida como o 

estudo sistemático de interações empíricas entre um sujeito determinado e o 

mundo que lhe rodeia12. Dali em diante, “no conjunto das manifestações que 

formam a Ciência de Antonio K, Tony é cada vez mais o centro da cena. É um 

ser „falante‟ e onipresente, que se fotografa e se projeta na obra”13. Disposto a 

explorar os caminhos foto-performáticos abertos por Antonio K, o artista, 

armado de uma câmera fotográfica, decide intervir diretamente nalgum excerto 

do mundo e com ele demonstrar as infinitas camadas de suas visões. De início, 

é preciso supor um lugar, um canto da paisagem, uma evocação qualquer que 



1434 
 

o artista teime em ativar pelo uso de todos os recursos – plásticos e 

performáticos – de sua mise en scène particular. Do enquadramento à edição 

das imagens ou às eventuais intervenções pictóricas, passando pela 

iluminação natural, a gestualidade do corpo e o uso privilegiado de certos 

objetos, o arsenal de artifícios dessas fotografias deixa à mostra, como se de 

tinta sempre se tratasse, os vestígios internos de seu próprio fazer. 

Personagem de si mesmo, Tony permanece refém das necessidades de cada 

contexto, e a cada nova situação transfere a atenção de seu rosto para as 

evocações “pictóricas” do ambiente, ou para o objeto que guia a visualidade da 

cena, ou ainda para as relações internas de uma geometria cuidadosamente 

planejada. 

Atento à articulação de sistemas opostos, o artista sistematiza um novo método 

de trabalho, reordenando, a partir de 2006, o caos interno de sua pulsão 

criativa, e assim transformando as experiências indóceis de Antonio K numa 

investigação criteriosa, como se não fosse possível abandonar por completo a 

necessidade de controle presente nas suas pinturas. Caminhando sem camisa 

num parque qualquer, Tony reage aos olhos cegos de sua câmera e com ela 

se submete às sugestões visuais de seu entorno. Como se a gravidade não 

fosse uma lei mas sim um capricho a ser vencido, o artista se entrega ao 

devaneio do corpo, brincando absorto com balões coloridos e teimosos, meras 

quimeras de equilíbrio e malabarismo [fig. 07]. Dezenas de fotos depois, Tony 

retorna ao aconchego de seu ateliê digital, e nele descobre sugestões 

imprevistas, uma foto mal tirada, um enquadramento mambembe, uma pose 

incongruente mas assim mesmo sugestiva, e eis que surge, no azul 

esbranquiçado de um céu de Curitiba, um mero círculo azul e amarelo, que não 

à toa ecoa o canto arredondado da fotografia. Numa palavra, já estamos diante 

da série dos “fotomódulos”. 
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Fig. 07. FP3, fotografia, 2006 

Na geometria certeira de quem já nadou nas águas virtuais das Planopinturas, 

Tony Camargo faz das fotografias matéria-prima para o exercício do pintor, 

ainda que em sentido amplo. Como um Chardin dos trópicos, o artista esconde 

seu rosto, e assim dá ao observador a chance de se concentrar nas relações 

internas de um imageado não apenas performático, mas também pictórico. O 

próprio artista, inclusive, confirma com todas as letras esse raciocínio: “Penso 

na performance que faço para realizar a foto como tinta, como um processo 

para confeccionar a pintura, e não como performance em si”14. 

A partir de 2007, a relação das fotografias com as Planopinturas e, por 

extensão, com as próprias pinturas, vai se tornando ainda mais evidente na 

trajetória de Tony, numa abordagem que passa ao largo  de qualquer dicotomia 

simplista. Em FP10, por exemplo, a fotografia se vê obrigada a conviver com 

um amplo campo de cor, deixando à vista uma diagramação pensada com a 

precisão cirúrgica das ferramentas digitais [fig. 08]. O vermelho do balão 

rebate diretamente a intensa luminosidade da área lateral, compensando assim 

a presença inevitável do imageado fotográfico. Na confluência entre mágica e 

música, o artista, com o rosto encoberto por uma calça, se oferece aos 

prazeres solitários de uma espécie de jam session particular: perdidos entre um 

picadeiro do absurdo e um show de música lunática, nos vemos diante de um 

pirulito milagrosamente flutuante – que é também uma flauta inverossímil que 

se dedilha como um piano. 
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Fig. 08. FP10, fotografia, 2007 

Noutra obra, um dégradé cuidadoso, espalhado com a precisão dos recursos 

binários, interage com as evocações cromáticas de uma cena misteriosa, 

vermelhíssima e bamboleante [fig. 09]. Ao fundo, um parangolé de Oiticica 

aguarda inerte, pendurado em meio à folhagem, enquanto Tony se apresenta: 

de costas para o observador, o artista vai passando de passagem, a passo 

miúdo, com a timidez dos humildes e o embaraço dos culpados. Mas afinal o 

que vemos? Uma dança folclórica ou um desfile de alegoria? Uma prova de 

programa de auditório ou um fotograma qualquer de algum filme pós-moderno? 

Afastadas das pressões de toda e qualquer forma prévia de tipologia cultural, 

as ações do artista seguem o impulso libertário do ócio criativo, desde sempre 

necessário não apenas à sobrevivência da arte, mas à própria reinvenção das 

regras da cultura. Carnavalizado, o mundo vira palco, e já não sabemos bem 

em que terreno estamos pisando: diante dessas cenas sem código, só nos 

resta rever nossos pressupostos de avaliação, o que é uma das maiores 

virtudes dessas obras. 

Mas o principal não foi dito: Tony carrega consigo uma placa pseudopublicitária 

que reitera e ao mesmo tempo ironiza o caráter libertário da cena. Virada para 

a câmera e centralizada no enquadramento fotográfico, a placa até poderia ser 

uma típica peça de design vernacular, dessas pintadas à mão que se vêem nos 

botecos da vida, não fosse a presença do texto como contra-informação: 

“Antarctica”, acompanhado da famosa logomarca da bebida, está escrito de 

trás para frente, com as letras invertidas. Além disso, nada na imagem reforça 

o conteúdo paradisíaco e machista dos comerciais de cerveja. Nada de biquínis 
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minúsculos e olhares provocantes, nada de coqueiros abanados pela brisa do 

mar, nada de loiras peitudas na frente da praia segurando garrafas suadas à 

Photoshop: o que vemos, isso sim, é uma placa mal-pintada nas mãos de um 

sujeito magérrimo que atravessa, todo desengonçado, um prosaico fundo de 

quintal. 

 

Fig. 09. FP36, fotografia, 2008 

Publicidade às avessas, as obras recentes de Tony atualizam o fluxo pop, 

reprogramando o gosto popular através de narrativas desviadas. O caráter 

indeterminado das ações do artista corre na contramão da obviedade 

discursiva do mundo marqueteiro da propaganda. A partir de 2010, o artista, 

até então acostumado a fotografar-se em ambientes pouco frequentados, 

avança agora sobre o caos da cidade, mergulhando de cabeça nas tramas 

vivas do tecido urbano [fig. 10]. A negociação torna-se inevitável: aberto aos 

olhares desconfiados dos transeuntes, Tony precisa do aval do pequeno 

comerciante, proprietário da lojinha escolhida como cenário, para dar início à 

sua performance particular. O ambiente, claro, é um verdadeiro inventário do 

consumo popular. Abarrotada com um apuro digno de um Bispo do Rosário, a 

fachada exibe um arsenal de flores apinhadas, bolas pra todo gosto, vassouras 

coloridas, um amontoado de vasilhas decoradas e mais uma série infindável de 

bugigangas, penduricalhos e toda sorte de quinquilharias baratas e efêmeras, 

típicas das lojas de 1,99. A lógica do acúmulo ecoa por toda a imagem, 

invadindo inclusive os adereços do personagem: encapuzado com um saco 

sufocante, o artista se esforça por segurar, desajeitado, uma longa fita azul que 
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lhe envolve a cintura, uma bandeira branca e dois balões, além de uma ripa de 

madeira pintada à mão onde se lê “Kozusdt”. 

 

Fig. 10. Sem título, fotografia, 2010 

Derivada da confluência entre a poluição visual da cidade e as investigações 

plásticas do artista, a verborragia da imagem entra em choque com o 

acabamento refinado da obra como um todo. Em diálogo com certas frações 

cromáticas do imageado fotográfico, uma vasta área azulada desponta à 

esquerda, delicadamente diagramada – e aqui estamos nós mais uma vez 

diante do Tony construtor, a recompor as reminiscências de um equilíbrio só 

aparentemente perdido. No canto inferior direito, um talho em diagonal no 

suporte constrói um triângulo cujos lados, esticados com fita azul, têm na mão 

do artista um vértice real, concreto, e não apenas geométrico, pois é preciso 

mesmo ter corpo, dedos, músculos e vontade para se esticar qualquer coisa. 

Da força incontrolável da vida às inevitáveis decisões da linguagem e da arte, 

Tony extrai sua poética não de uma ponta ou de outra, como se fosse o caso 

de escolher entre o ativismo do sujeito e o formalismo do objeto, mas sim da 

deliciosa relação entre ambos. Como certa vez afirmou o crítico Cauê Alves, há 

nesses trabalhos “uma estranheza e uma indeterminação que sempre remete a 

um reencontro do mundo que nos é habitual com o que há de extraordinário na 

pintura e vice-versa, sem que haja oposição entre ambos ou preferência por 

um dos lados”15. Daí, inclusive, a importância de obras como essas, capazes 

de conjugar, sem anulação mútua, a irracionalidade econômica do gosto 

popular com a erudição visual de quem, como artista de ofício, aprendeu a 
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tomar café da manhã com a história da arte. Num lado como noutro, tensão e 

ordem compõem uma dialética primeva e necessária, cuja força deriva 

justamente do confronto dos contrários. 

Como se vê, as obras de Tony Camargo têm a capacidade de se precipitar 

sobre a visualidade midiática, o gosto popular e o mundo do design, sem no 

entanto confundir-se com eles. Como afirma o artista, “não é pela justiça, nem 

pelo sentimento, mas por estarmos em um mundo dominado pela imagem de 

massa que se busca lugar para a arte na vida ou na política”16. Em algumas 

ocasiões, e aqui vemos um posicionamento certamente político, Tony reitera ou 

redescobre a validade da imagem publicitária, ela mesma utilitária, mas só para 

em seguida afirmar a tal “finalidade sem fim” da arte, conforme apontada por 

Kant. Há, como vimos, uma certa irracionalidade em suas obras, uma reação 

deliberada contra as certezas positivistas, o controle tecnocrático e o arrivismo 

da razão. Isso é visível nos desenhos do artista, no destempero de suas 

narrativas e figurações, bem como em suas ações foto-performáticas. Por outro 

lado, a precisão cuidadosa e apolínea dos seus trabalhos – fotográficos e 

pictóricos – não esconde a esteticidade mesma que resulta dos rigores de uma 

sociedade repleta de profissionais da imagem. O caso, enfim, é que Tony atua 

nesse hímen exato, nesse hiato que dobra a rigidez que separa a arte, ainda 

que pop ou similar, das imagens-do-mundo. Aí, portanto, um dos vetores mais 

importantes de sua obra recente: o fato de Tony criar cenografias 

deliberadamente “verdadeiras” em sua artificialidade, e assim dar forma 

particular aos picos de todo este processo – na origem, dionisíaco – de 

turbulência criativa. 
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