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Resumo 
 
Este artigo  trata da relação entre o artista multimídia Arthur Omar e as Artes Visuais, 
privilegiando a Videoinstalação, destacando o papel dessa configuração artística em sua 
obra e as implicações  desta produção com o público. Além disso apresenta algumas 
reflexões do  diálogo entre sua obra e a História da Arte. 
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Abstract 
 
This article deals with the relationship between the multimedia artist Arthur Omar and the 
Visual Arts, focusing on Video installation, highlighting the role of art in their work setting and 
the implications of this production with the public. Also presents some reflections of the 
dialogue between his work and art history.  
 
Key words: Arthur Omar, video installation, image 

 
 
 

Arthur Omar de Noronha Squeff nasceu na cidade de Poços de Caldas em 

1948, no estado de Minas Gerais. Sua incursão pela arte se conduz a partir de 

linguagens, tanto de natureza visual – como o cinema, o vídeo, a fotografia e suas 

hibridações nas quais inclui também a utilização de imagens sintetizadas em 

computadores – quanto de natureza sonora, como a música que acompanha grande 

parte de sua produção visual, não como uma trilha incidental, mas como parte 

constitutiva de sua obra.  

Embora sua formação universitária seja na área das Ciências Sociais, 

identificou-se com a experimentação artística desde a infância. Aos doze anos já 

fotografava,1 prática que o acompanha durante toda a vida.  Como artista polimorfo, 

Arthur Omar não se restringe apenas à linguagem cinematográfica, mas se serve 

dela para ampliar seu modo expressivo. Assim, trabalha também na esfera do vídeo, 

da fotografia, da videoinstalação e da música. Além disso, apresenta uma produção 

de natureza teórica, na qual reflete sobre o caráter de seu trabalho e exterioriza os 

conceitos que o fundamentam.  
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No plano imagético, sua obra se inclui no interior de uma prática tecnológica,  

de natureza mecânica, na fotografia e no cinema;  eletrônica,  no vídeo;  ou digital,  

no caso de inúmeras videoinstalações e intervenções fotográficas que realizou. 

Sua trajetória „cinematográfica‟ teve início nos anos de 1970, quando 

ingressou no curso de cinema promovido pelo Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro, desenvolvendo uma filmografia de caráter experimental de base claramente 

pessoal em filmes como os curta-metragens: Serafim Ponte Grande, Sumidades 

Carnavalescas, Congo, O anno de Vida e Tesouro da Juventude, entre outros, além 

de seu único longa-metragem Tristes Trópicos, de 1974. A partir de década de 1980, 

Arthur Omar passa a utilizar uma nova mídia, substituindo o filme pelo vídeo. No 

início da década de 1990, começa a expandir o âmbito de sua atuação para além da 

tela, na interseção entre esta e o espaço em várias Videoinstalações.  

Entre os vídeos produzidos pelo artista na década de 1990, podemos 

enumerar  as seguintes obras: Tony Graig in Rio (1984), O Nervo de Prata (1987), A 

Coroação de uma Rainha (1993), Inferno e As Férias do Investigador (1994), O 

Castelo Resiste e O Livro do Raul (1995), Drums Spots (1996), a Ascensão de Mário 

o Pintor (1996), Derrapagem do Éden (1997), Notas do Céu e do Inferno  e A última 

Sereia (1997), Pânico Sutil (1998), A Lógica do Extâse (1998), Infinito Contínuo, 

Ursinho de Pelúcia, Noite Feliz e Abstrações  e Anatomia de uma Exposição  (1999).  

A partir de 2000, o artista produz: Palavras no Ateliê, Azzurro Amazzonia e  

As Três Margens do Rio (2000), Hamlet no Porto (2004),  entre  2005 e 2008 produz 

diversos vídeos, alguns deles também apresentados em Videoinstalações: Balé  nº. 

1 e Balé nº. 2, No Porto, Luz Lumière Light, Esferas em  Fuga, Zootrópio, Imagens 

sobre a Mesa, A Cabeça, Mônaco, Infinito Maleável, Ciência Cognitiva dos Corpos 

Gloriosos.2 

Pode-se apontar como característica marcante em sua obra cinematográfica e 

videográfica  a  potência que os  signos imagéticos e musicais ganham em relação à 

narrativa linear e sequencial. Em sua filmografia, a palavra que sustenta grande 

parte da produção de cinema é eclipsada, todo vigor é desviado para a imagem e 

para o som, que juntos constituem uma unidade simbiótica que trabalha as 

possibilidades de imersão do espectador. Talvez por isso, a incursão do artista pelo 
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campo das Artes Visuais possa ser considerada como uma ampliação natural de seu 

trabalho fílmico. 

Não é nossa intenção aprofundar as questões relacionadas ao cinema de 

Omar. Nosso objetivo é investigar sua produção que estende o espaço fílmico para 

além da tela e imiscui sua obra no espaço físico; simultaneamente, tangenciando 

questões recorrentes na arte ocidental, tais como ilusão, artifício, unidade,  

fragmentação, periodicidade, repetição e temporalidade com a problemática que 

esses atributos apresentam em relação à vida humana.  

Sua obra apresenta uma multiplicidade de pontos de vista que se repetem no 

cotidiano contemporâneo fragmentado e multifacetado. Entretanto, diferente de se 

conformar com essa condição, pretende operar uma síntese perceptiva que absorva  

o espectador  na dimensão total na obra, integrando aisthesis e pensamento. 

Christine Mello apresenta uma compilação da obra de Omar, entre os anos de 

1971 e 2003, num texto intitulado Extremidades do Vídeo, disponível no site do Sesc 

(Serviço Social do Comércio) e do Vídeo Brasil,3  no qual oferece uma visão 

panorâmica das realizações do artista,  divididas por categorias  e meios imagéticos  

e audiovisuais nos quais  trabalha ao longo de três décadas,  nas quais se observa o 

distanciamento gradual do cinema como principal forma  de sua poética.  

A partir de 1980, Omar adensa cada vez mais sua produção audiovisual 

usando o vídeo como suporte. Destacam-se, nessa trajetória, os trabalhos nos quais 

dialoga com a produção de diversos artistas (brasileiros e estrangeiros). Essa 

atuação pode ser exemplificada em obras como: Nervos de Prata (1987), sobre 

Tunga, As férias do Inspetor (1994), cujo elemento principal é o trabalho de Milton 

Machado; Derrapagem no Éden (1997), sobre Cildo Meirelles, e ainda Palavras no 

Ateliê, sobre Eduardo Sued (2000).  

Nessa confabulação com o mundo das Artes Plásticas, deve-se destacar 

também o vídeo realizado por Omar, Azzurro Amazzonia, realizado em julho de 

2000, num projeto conjunto com o pintor italiano Antonio Pedretti (1950), que 

consistia numa viagem pela Amazônia, feita simultaneamente por ambos os artistas; 

e que mais tarde vai originar uma outra produção de caráter ambiental a  

Videoinstalação “Fluxus”.  O modelo seguido por Arthur Omar nesse trabalho e que 
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posteriormente  influenciaria a Videoinstalação “Fluxus” não é um fato isolado em 

sua obra. As imagens criadas são apropriadas e reapropriadas em outros produtos, 

elas são transitórias, circulares e migrantes e podem se deslocar da fotografia para o 

vídeo, e daí para o Videoinstalação, e novamente para o vídeo. A partir daí se 

entende a declaração do artista ao afirmar sua obra como um “work in progress”, 

indicando sua  compreensão da obra como uma rede na qual todos os trabalhos, 

apesar da sua distinção, se conectam  e integram uma totalidade. 

Nesse sentido, ao refletir sobre essa questão, Omar afirmou, em entrevista 

realizada por Beatriz Coelho Silva, que as imagens para ele não são um fim, mas 

“um meio para chegar a outro resultado. Por isso, uma mesma foto, filmagem ou 

gravação pode resultar em muitos outros trabalhos, porque é retrabalhada em novo 

suporte.”4 Para Omar, esse agenciamento imagético elabora, então, um novo 

sentido para aquela imagem, uma vez que seu contexto é mudado.  

O trabalho de Omar se caracteriza por essa transubstanciação da imagem na 

busca da conciliação entre o conceitual e o sensorial. Nesse sentido, existe, em sua 

obra, uma aproximação com o conceito de imaginação concebido pelo pensador 

francês Jean-Marie Schaeffer, que usa a etimologia na busca da significação  

original do termo „imaginação‟. Na filosofia, o vocábulo está relacionado à 

possibilidade  de produção de imagens, independentemente da presença de um 

objeto referente. Assim, os objetos da imaginação não precisam, necessariamente, 

corresponder a nenhuma forma de constituição do real. Por outro lado, esse termo 

também é utilizado na matemática para designar uma série de números complexos 

que, embora não existam efetivamente, definem uma base de cálculo absolutamente 

confiável nas operações da disciplina. Segundo Schaeffer, a cognição está 

relacionada à criação de modelos para adaptação ou interação com o mundo em 

que vivemos. Assim, argumenta que essa condição dos números imaginários é 

paradigmática para compreender que o imaginário possibilita a compreensão do 

real.  

O trabalho de Omar parte da premissa da necessidade desse embate com o 

imaginário como forma de potencializar não só a compreensão do real, mas 

sobretudo a consciência individual, pois  operam uma “dramatização do espaço” no 
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sentido de  “bloquear o nível da intelecção racional para mergulhar o sujeito numa 

experiência radical de emoção”,  segundo as palavras do próprio artista.5  

Nesse sentido, as proposições de Omar apresentam nexos significativos com 

a produção do artista Hélio Oiticica e a sua concepção de plurissensorialidade.  O 

ideário dessa condição de Oiticica é marcado pela consolidação das instâncias 

espaciais/temporais, as quais estavam intrinsecamente relacionadas à participação 

do espectador. Tanto em Oiticica, como em Omar, os aspectos vivenciais de sua 

obra se relacionam diretamente com a experiência sensorial do espectador, 

retomando o sentido original do termo estética, de sensação e percepção do mundo.  

No trabalho de Arthur Omar existe esse apelo à percepção do espectador, de 

modo que, ao aderir à obra, o visitante amplia sua compreensão, inicialmente a nível 

inconsciente, mas posteriormente a partir de um canal reflexivo. O próprio Omar 

explicita assim a relação perceptiva de seus trabalhos: 

          Então, o diferencial do meu trabalho em relação ao que se tem feito tanto em 
fotografia, como principalmente na área de vídeo ou instalação é justamente a 
introdução das questões perceptivas, do momento em que a imagem é percebida e 
que o sujeito se coloca muito próximo dele mesmo, auscultando os batimentos que 
vão formar a aparição da imagem dentro dele, [É mais] do que propriamente uma 
reprodução imediata do real propriamente dito, entendeu? (...) o meu trabalho 
passa por essa tomada de consciência do elemento perceptivo da imagem, 
procurando me distanciar um pouco do conteúdo dela e aos poucos vai se 
formulando uma teoria, onde a intensificação vai se dar ao nível do sujeito,  mais do 
que do objeto da imagem.

6  

 A ampliação de seu trabalho rumo ao ambiente, superando a tela fílmica do 

cinema e se estendendo rumo ao espaço físico real, foi gradual. Nos anos oitenta, 

apresentou algumas instalações com componente projetivo visual, utilizando como 

suporte o projetor de slides. Sua primeira instalação, Tristão e Isolda (1983), foi 

exposta na Galeria Sérgio Milliet na FUNARTE (Fundação Nacional de Arte), no Rio 

de Janeiro. De acordo com a descrição de Christine Mello, tratava-se de um 

ambiente escurecido em que havia    

A simulação de um cinema pornô montado na galeria, atrás de cortinas 
negras. Diante das cadeiras, duas grandes telas de projeção, com 8 metros de 
largura cada uma, mostrando respectivamente um homem e uma mulher tirando a 
roupa, com frases e palavras intercaladas. A velocidade diferente dos dois 
projetores de slides provoca combinações sempre novas entre as duas imagens 
justapostas. De uma tela a outra, os personagens se entreolham, mas nunca 
conseguirão se tocar.

7
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Outra incursão pelo ambiente, mas de natureza sonora, foi a obra Silêncios 

do Brasil, realizada durante a ECO 92, no Rio de Janeiro. Nessa produção, Arthur 

Omar gravou vários sons que congregam diversidade, tais como vozes humanas, 

cantos de passarinho, coaxar de sapos, cantorias de origem negra e indígena, rezas 

mineiras, músicas folclóricas, chuvas, as quais compunham uma trilha sonora 

fragmentada que acompanhava os espectadores pelo hall do CCBB (Centro Cultural 

do Banco do Brasil).  Com duração de uma hora, essa compilação sonora repetia-se 

ao longo do dia, num efeito semelhante ao loop imagético do vídeo. Essa 

„composição‟ foi fruto de uma viagem de seis meses do artista pelo Brasil, 

recolhendo esses fenômenos acústicos que posteriormente  foram  “reprocessados 

e mixados com sons digitais e eletrônicos”8 que, de acordo com artigo da Folha de 

São Paulo,  “produzem mais que uma trivial „fusion‟ natureba”.  Segundo o artista, 

essas vozes, no espaço, abrigam a concepção de “algo a ser experimentado com 

todo corpo, que se pode percorrer exatamente como uma paisagem, sem uma 

ordem cronológica ou narrativa”,9 pois, além dos sons, oferecidos de forma breve e 

fragmentada, apresentaram-se sobretudo os intervalos e silêncios dessa sonoridade.  

A obra desvela para o público um sentido de memória resgatada e de 

reminiscência. Para Arthur Omar, o objetivo da obra é o de criar “um clima de 

encantamento para os visitantes, levados a paisagens imaginárias, com a trilha 

sonora de um filme cuja tela fosse todo o país”10. As Videoinstalações   em sua obra, 

funcionam como “um momento síntese, lugar onde condensa cinema, vídeo, 

fotografia e o mundo real, onde insere a experiência na „antropologia‟ do espectador, 

desencadeando aí emoções e sentidos”,11 segundo Lígia Canongia. 

No ano de 1994, Arthur Omar realiza o seu primeiro ambiente configurado a 

partir da imagem de vídeo, que o artista chama de „instalação de vídeo‟12 na obra 

denominada Inferno, realizada no Matadouro Municipal da cidade de São Paulo, 

dentro do projeto Arte/Cidade, que contava com diversos artistas. A obra 

apresentava como suporte para exibição 17 monitores do tipo  U-matic, construindo 

um atmosfera projetiva na qual o espectador se  encontrava imerso. Nessa 

produção, percebe-se claramente o vínculo do artista com a linguagem 

cinematográfica, principalmente pelos elementos textuais elaborados que remetem 

ao meio fílmico, como a sinopse e a descrição pormenorizada de cada imagem 

construída, semelhante à decupagem. Nesse documento, fica explícita a elaboração 
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pelo autor da intertextualidade semântica entre o lugar escolhido para a exibição e o 

tema da Videoinstalação.   

Na sinopse e descrição do trabalho, o artista aponta os conteúdos imagéticos 

da obra como o fogo, o sangue e a violência,  que se desenrolam em quarenta e 

sete minutos como uma  “fogueira primitiva, onde os espectadores reunidos  vão 

observar a dança do seu inconsciente”13, segundo as palavras do próprio artista. 

Em 1995, apresenta Máquina Zero, na cidade de Belo Horizonte, com 

duração de 12 minutos. Nessa Videoinstalação, investe no universo da ciência e das 

microcâmeras. Essa obra, de caráter audiovisual, pode ser descrita pela 

contiguidade entre três telões que apresentavam nas laterais uma operação 

cirúrgica de substituição de córneas e no centro uma “sucessão vertiginosa, milhares 

de títulos de documentos constantes do computador do artista, cartas, projetos, 

textos literários, poemas, livros, artigos, etc., reproduzindo o arquivo de uma vida”.14 

Essa obra pode ser traduzida como metáfora entre o olho e o cérebro, inclusive 

espacialmente, e as lembranças visuais guardadas por cada um de nós, dando ao  

olhar um sentido além da visualidade superficial que é conferida por concepções 

desavisadas, como um ato de „instantaneidade‟  no qual as observações  visuais têm 

uma natureza efêmera. 

Em 1997, Omar realiza outra „instalação de vídeo‟ denominada Massaker, 

apresentada em São Paulo na Casa das Rosas. Essa obra se insere num ambiente 

preenchido com bicicletas ergométricas nas quais o público é instado a sentar e 

pedalar  para assistir ao vídeo de Michael Jackson chegando ao Morro Dona Marta 

no Rio de Janeiro para gravar um videoclipe. A essa cena são mescladas outras, de 

massacres ocorridos na história humana e imagens surreais.  

Sua próxima Videoinstalação foi Muybridge /Beethoven,  realizada no ano de 

1997 na cidade de São Paulo, no Paço da Artes, que pode ser descrita como um 

videowall, que contava também com um telão e espelhos.15 Seu tema é a música de 

Beethoven  sincronizada com imagens que se decompõem,  tendo como base o 

estudo fotográfico de Muybridge sobre o movimento.   

O texto repete a proposição do artista de incorporação do espectador diante 

da obra, num sentido próximo do estado dionisíaco. Nessa circunstância, o 
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referencial individual é subsumido pela ação que emana da obra, pelas imagens, 

pelos sons que absorvem a atenção do visitante, incorporando-o ao devir dos 

acontecimentos.   

 No ano seguinte, Omar de novo investe na Videoinstalação com o trabalho 

denominado Atos de Diamante, apresentado no Itaú Cultural na cidade de São 

Paulo. A obra é descrita pelo artista  como um espaço longo em forma de corredor 

no qual estão distribuídos  nove monitores distribuídos por sua extensão que 

mostram cenas chocantes de crime e do carnaval que refletidas por espelhos. No 

fundo da sala  são mostrados detalhadamente  uma  cirurgia  dentária,  uma imagem 

perturbadora e inusitada.  Nessa Videoinstalação, estão agenciadas questões de 

ordem imagética e corporal do espectador que os espelhos ajudam a incorporar 

numa caixa claustrofóbica infinita.  

Em 2000, o artista apresenta uma Videoinstalação num local totalmente 

inusitado, no Shopping Center Iguatemi na cidade de São Paulo. Essa obra é  

composta por quatro  carreiras de monitores instalados abaixo do nível do solo, 

apresentando imagens do rio Amazonas e do fluxo contínuo das águas. 

No ano de 2001, Arthur Omar realizou a Videoinstalação Fluxus em duas 

edições; a primeira no Rio de Janeiro e a segunda em São Paulo. Essa produção 

era parte da retrospectiva de sua obra,  patrocinada pelo Centro Cultural do Banco 

do Brasil (CCBB) e agendada para montagem em ambas as cidades. Além dessa 

mostra, no âmbito das Artes Visuais, incluíram-se também nessa retrospectiva os 

trabalhos de natureza fílmica e videográfica do artista, assim como uma série de 

debates acerca de sua trajetória. Esses encontros apresentaram vários 

interlocutores refletindo sobre sua obra no campo do cinema e da arte brasileira, nos 

vários sentidos que essa instância admite; entre os quais podemos enumerar o 

caráter estético, o social e  o simbólico que a obra desse artista desvela. 

Na narração imagética de Arthur Omar, Fluxus é apresentada como uma 

„instalação de vídeo‟ que nos oferece a imagem de  três meninos a mergulhar e 

emergir  continuamente no rio em seu incessante curso, tendo ao fundo as árvores 

que compõem uma paisagem edênica, mas,  ao mesmo tempo,  imaterial e quase 

fantasmagórica, cercada por uma trilha sonora que adensa as imagens vistas.  No 
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Rio de Janeiro, a obra contava com 36 monitores de 29 polegadas16 dispostos 

horizontal e verticalmente, em três fileiras constituindo uma parede, com as imagens 

controladas por computador de três meninos mergulhando no rio, as quais ora se 

repetem ora se transmutam. De acordo com Omar, esse trabalho apresenta uma 

“ideia de mobilidade da imagem, de (...) migração de um veículo para outro e 

também ideia de fluxo do rio, da água, do movimento das águas, das cidades, da 

vida, da energia do próprio vídeo enquanto superfície eletrônica.”17 É essa 

concepção de deslocamento que motivou, segundo Omar, a “colocação dos 

monitores em linha reta horizontal”18 tal qual o curso do Amazonas, podendo ser 

apreciado também no deslocamento dos passantes.    

 Esse trabalho apresenta uma relação com a ideia do site específico, pois o 

próprio artista afirma que sua proposta foi pensada para esse local singular 

oferecido pelo CCBB - Rio de Janeiro, na passagem entre a entrada lateral e a 

rotunda no primeiro andar, assinalando que não apenas a dimensão da obra foi 

calculada para corresponder ao espaço alocado, mas que também os seus  

elementos cromáticos  deveriam relacionar-se com seu entorno. Nesse sentido, a 

atmosfera barrenta dessa produção manteria uma similitude não só com os 

revestimentos do prédio, mas também com as águas do rio Amazonas. 

Esse depoimento encontra-se no vídeo A Lógica do Êxtase, realizado no 

último dia de exposição da Videoinstalação no foyer do CCBB do Rio de Janeiro. 

Nele vislumbramos um pouco do pensamento de Omar com respeito às 

possibilidades de mudança no estatuto das imagens e como essa transformação 

interfere nos seus significados. 

Essa feição do trabalho enfatiza outro aspecto da obra de Omar, que pode ser 

apontado como „similaridade intertextual‟ entre o tema apresentado e a própria 

produção. No caso dessa Videoinstalação, há uma analogia de sua forma com o 

próprio curso do rio, a seguir um caminho sempre à frente, transformando e 

mudando sua matéria, tal qual o caminhar dos passantes/espectadores da produção 

muda o que se vê, paralelamente alterando a paisagem e se identificando com os 

meninos a nadar.   
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Sobre a característica específica do deslocamento na imagem corresponder 

ao deslocamento do visitante, Carolina Alvarez19 toca no tema ao refletir sobre a 

disposição incomum dessa Videoinstalação: a de se encontrar num local de 

passagem, de trânsito do público. Essa particularidade diferencia essa obra 

daquelas constituídas em um local fechado no qual o espectador é inserido.   

Na análise a esse respeito, apresenta-se uma retomada do pensamento de 

Walter Benjamin, quando este filósofo analisa a cidade de Paris dos Oitocentos e a 

própria modernidade ao mostrar analogia entre o transcurso do visitante dessa obra 

e a atitude do caminhante das galerias da cidade de Paris nos Oitocentos.  

 Ao sinalizar pontos de contato entre a Videoinstalação contemporânea e as 

vitrines e galerias, Alvarez se fundamenta também em reflexão de Nélson Brissac 

Peixoto e sua comparação destas últimas com um “dispositivo ótico (...)  que já 

anunciava a junção entre pintura, fotografia e cinema: o panorama”.20 Essa relação 

entre o Panorama e a Videoinstalação deve-se em muito ao caráter projetivo, no 

sentido mesmo da projeção da imagem sobre uma dada superfície que ambas 

carregam, no caso do Panorama, a partir da pintura, no caso da Videoinstalação, via 

imagem eletrônica ou digital. Essa aproximação interessa-nos, por vislumbrar 

questões que ambas as produções tangenciam ao se inscreverem sob o signo das 

vivências possíveis a partir da visualidade. 

 Voltando à Videoinstalação Fluxus, a questão imagética não foi a única a 

atrair a atenção do espectador, deve-se também creditar o impacto causado à 

construção sonora que a obra institui e que chamava a atenção antes mesmo do 

público se deparar com o suporte iconográfico da obra. Por isso, é importante 

entender o sentido do som e da música no trabalho de Omar. Segundo o artista esta  

Videoinstalação é resultado da combinação de imagens originárias de trabalhos 

realizados na Amazônia não utilizadas, as quais foram migradas para outro meio.  

Na análise formal do artista, a obra apresenta um conceito  

(...) intermediário entre o vídeo e a fotografia, um procedimento de análise das 
posturas,  de análise dos movimentos. Cada quadro apresentado tem uma duração 
própria, como um olhar de fora, como um olhar divino, superior, que controlasse a 
realidade fazendo as imagens irem para frente ou para trás,  imobilizando segundo  
os seus próprios desejos de olhar, observar as diferentes posturas do corpo humano 
no espaço ... Desmontando a própria força da gravidade, e essas posturas que o olho 
se deixa capturar ... são posturas bastante comuns na pintura barroca, que é a pintura 
do deslocamento do corpo em diagonal  no espaço. A ideia era um pouco essa.

21
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 Portanto, o artista também encontra uma correspondência entre esse trabalho 

e a Arte Barroca, principalmente a partir do gestual e do enquadramento, que 

ocultam a base e não proporcionam a concretude do espaço de mergulho. Os 

meninos, ao mergulhar, não apresentam ao espectador nenhum lugar de apoio, 

nenhum trampolim ou chão, inferidos pelo espectador nesse espaço edênico. De 

acordo com o artista, existem apenas dois elementos: “a figura humana e a água”,22 

esta última funciona para Omar como a superfície volátil e fluida, mas em constante 

movimento da obra, em oposição  ao céu, que,  por vezes,  completa as imagens 

expostas. Assim, as figuras das crianças se preparando para o mergulho, com os 

braços abertos ao lado do corpo, oferecem semelhança com o ato de voar dos 

anjos, trazendo também uma correlação com o Romantismo. 

 Não obstante esse apreço pela questão imagética, Arthur Omar está 

interessado também na questão temporal. Nessa perspectiva, o tempo se oferece 

como material a ser transformado, através da  aceleração, repetição, recorte, 

congelamento e  extensão dos movimentos. Essa artificialidade é perceptível a partir 

do agenciamento do programa de computador que interfere no transcurso natural 

dos elementos da cronologia imagética.   

Por ser uma trabalho aberto, o artista investe numa segunda versão dessa 

mesma produção que chama de Tesoura sobre a Mesa,23  exposta na cidade de São 

Paulo.  Nessa outra variante, a feição edênica é substituída por uma relação de 

conflito, por conta da trilha sonora dominada pela ideia de fogos, de metralhadoras 

que, em alto volume, interferem sobre a percepção dos espectadores. Segundo 

Omar, as imagens ganham um peso inexistente  na obra  apresentada no Rio de 

Janeiro.  

Nesse sentido, a inter-relação que existia entre os elementos naturais é 

substituída pela ligação de fogo e água, na qual os corpos que mergulham no rio 

absorvem a conotação de cadáveres, como um “jogo de videogame”. Arthur Omar 

segue apontando as transformações entre as duas variantes da obra, ao afirmar que 

toda a leveza da primeira versão é substituída pela densidade, dramaticidade e peso 

que, implicitamente, aludem à situação social dos meninos abandonados do Rio de 

Janeiro. Portanto, a obra é impregnada por outras conotações que não estavam 
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presentes na primeira versão – inclusive com referências subentendidas  à chacina 

da Candelária.   

 Após 2001, Omar  realiza as seguintes  „instalações de vídeo‟, Gran Palais 

(2005), cuja temática é a arte indígena,  Antropologia em Arles (2005), em que 

retoma a concepção da Antropologia da Face Gloriosa,24 ambas realizadas na 

França; Dervixxx, primeiramente no Rio de Janeiro (2005) e depois em São Paulo 

(2007).  

 Dervixxx  é composta por três „paredes‟  nas quais  são projetadas imagens 

de uma cerimônia ritual dos derviches,25 uma consagração estritamente masculina 

na qual todos os presentes cantam e se movimentam num ritmo análogo ao da 

respiração até chegarem a um estado mítico de relação com o real,  no seu 

comentário sobre a obra, o artista diz não ter havido uma preocupação em  “duplicar 

o lado religioso da cerimônia, as imagens apontam para a existência virtual de uma 

realidade que é atingida apenas por uma sofisticada técnica mental, colocando entre 

parênteses nossas toscas indagações tecnológicas.”26   

Zooprismas (2006), no Centro Cultural Oi Futuro, ocupou três andares da 

edificação no Rio de Janeiro,  composta por  diversas produções que transitavam 

entre várias linguagens visuais e apresentava. De fato, cada andar convidava a 

instâncias diferenciadas de apreciação do espectador, as imagens expostas podiam 

ter a feição de um caleidoscópio como a obra que denomina toda a exposição, 

mudando a cena em formas que se repetem ao infinito. Outra obra mostra as 

esferas colocadas sobre a calçada apresentadas a partir de uma alta velocidade, e 

ainda podem  apresentar um diálogo com toda a história da arte numa referência ao 

quadro de Vermeer  (Moça com Brincos de Pérola), além de investigar a 

consistência e emergência da luz, fonte da arte visual de Arthur Omar.   

 Em 2007, o artista apresenta obras na Galeria Nara Roesler em São 

Paulo, Madonas, na qual trabalha novamente com a migração imagética de 

fotografias realizadas no Afeganistão e na Amazônia, além da  Série Suprema – 

Antropologia Suprematista, em que  investe novamente na Antropologia da Face 

Gloriosa, obras que apresentam  reproduções em escala reduzida das obras do 

pintor russo Kasimir Malevitch. Nesse mesmo ano, ainda expõe no Vídeo Brasil um 
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conjunto de três  Videoinstalações: Infinito Maleável Nº 1, Dervixxx e Ciência 

Cognitiva dos Corpos Gloriosos.  

Podemos considerar que o artista está com seu trabalho ainda em processo, 

redimensionada e transitando pelas várias possibilidades expressivas do meio 

visual.  

                                                 
1
 Informação colhida em entrevista do artista a Guiomar Ramos, consultada em 10-08-207 disponível em 

www.museuvirtual.com.br/.../arthuromar/.../entrevistas/.../sobrecarreiraebiografia.html  
2
 Disponível  em www.arthuromar.com.br/AO-curriculo.pdf  consultado em 28/02/2010. 

3
 Disponível no site http://videobrasil.org.br/vbonline, consultado em  10 de agosto de 2007. 

4
 Arthur Omar in artigo assinado por Beatriz Coelho da Silva. Arthur Omar abre no Rio sua maior retrospectiva. 

São Paulo: O Estado de São Paulo, Caderno 2 17-05-2001 p. D10. 
5
 Depoimento de Arthur Omar dado à autora em seu ateliê no Rio de Janeiro, em 23/04/2008.  

6
 Ibid 

7
 MELLO, Christine. Op. cit. 

8
 Instalação de Arthur Omar foge da trivial fusão natureba. Sem assinatura. Folha de São Paulo. Seção Ilustrada. 

São Paulo: 02-06-1992. p. 4. 
9
 OMAR, Arthur apud  em  matéria assinada por MENDES, David França. Jornal do Brasil – Caderno B: Rio de 

Janeiro, 02-06-1992. s.p. 
10

 Instalação de Arthur Omar foge da trivial fusão natureba. Op. cit.  p. 4. 
11

 CANONGIA, Ligia apud  GONÇALEZ, Tereza Cristina. A Imagem Indecidível. Tese de Doutorado. Orientador 
Prof. Dr. Roberto Berton de Ângelo. Campinas, Unicamp, 2006 p. 107. 
12

 OMAR, Arthur disponível em  http://www.arthuromar.com.br/AO-currículo.pdf., consultado em 28/02/2010. 
13

 Ibid, id 
14

 Ibid, loc. cit. 
15

 MELLO,Cristina Mello. Op. cit.  
16

 ALVAREZ, Carolina. Arthur Omar: a imagem em êxtase. Orientadora: Ivana Bentes. Rio de Janeiro: UFRJ / 
ECO; CAPES, 2002. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Cultura). p. 10 

17
 Arthur Omar in A Lógica do Êxtase,  vídeo de 35 minutos. Disponível no Centro Cultural do Banco do Brasil- 

Rio de Janeiro/Memória CCBB. Nesse vídeo realizado no último dia da exposição ocorrida neste centro cultural 
em 2001, o artista apresenta e reflete sobre a Videoinstalação Fluxus, exposta  durante a retrospectiva de sua 
obra. Transcrição da autora. 
18

 Ibid 
19

 Dissertação de Mestrado, realizada na Escola de Comunicação da UFRJ, já citada anteriormente na nota 109. 
20

 BRISSAC, Nelson  apud ALVAREZ, Carolina Alvarez. Op. cit. p. 105. 
21

 OMAR, Arthur  in A Lógica do Êxtase, Op. cit. Transcrição da autora. 
22

 Ibid 
23

 Ibid 
24

 Denominação dada pelo artista a uma série de retratos realizados durante o carnaval carioca em que explora o 
caráter extático dessa festa, ao revelar rostos deformados pela dimensão dionisíaca que suscita. É um tema 
recorrente em sua obra,  na medida em que as fotografias são continuamente reelaboradas e  migradas para 
outros meios.  
25

 Grupo religioso mulçumano de caráter ascético. 
26

  http://www.arthuromar.com.br/AO-currículo.pdf.,, Texto de Arthur Omar. Consultado em 28/10/2010. 
 

Referência: 

ARTHUR OMAR. O Zen e a Arte Gloriosa da fotografia. Catálogo da exposição 
„Antropologia da face Gloriosa.‟ Rio de Janeiro:CCBB, 1999. 

____. O Esplendor dos contrários.  São Paulo: Cosac&Naify, 2003.  

____. A Lógica do Êxtase. Catálogo. Rio de Janeiro. CCBB, s.d. 

http://www.arthuromar.com.br/AO-curriculo.pdf
http://videobrasil.org.br/vbonline
http://www.arthuromar.com.br/AO-currículo.pdf
http://www.arthuromar.com.br/AO-currículo.pdf


1602 
 

 

                                                                                                                                                         
____ e PEDRETTI, Antonio. Azzurro  Amazzonia. Catálogo. Rio de Janeiro,: Museu 
Nacional de Belas Artes, 2001. 

CANONGIA, Ligia. O legado dos anos 60 e 70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 
CANTON, Kátia. Espaço e Lugar. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
CRARY, Jonathan. Techniques of the Observer: on vision and modernity in the 
nineteenth century. Massachussets: First MIT Press, 1992. 
FARIAS, Agnaldo. Arte Brasileira hoje. São Paulo: Publifolha, 2002. 

FRANÇA, Cristina Pierre de. Estevão Silva e Hélio Oiticica: Brasilidade a sensação 
revisitada. Dissertação de Mestrado. Orientação: Maria Luisa Távora.rio de Janeiro EBA – 
UFRJ, 2002. 

GONÇALEZ, Tereza Cristina B. A Imagem Indecidível:um viés sobre o papel da 
fotografia na arte contemporânea. Tese de doutorado apresentada ao Departamento de 
Multimeios do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas. Orientador: Prof. 
Dr. Roberto Berton de Ângelo. Campinas ,2006 
GOODMAN, N. Quando é arte. In: Goodman, N. Ways of worldmaking. Indianápolis, 
Hacket Publisg.,1977. Tradução inédita de Noeli Ramme (2005). p. 67-82 
GRASSI, Ernesto. Arte como Antiarte. Tradução de  Antonieta Scarabello. São Paulo: 

Duas Cidades, 1975. 
GRAU, Oliver. Arte Virtual da ilusão à imersão. São Paulo: Editora Unesp:Editora Senac 

São Paulo, 2007. 
MARTIN, Silvia. Vídeo Arte. Köln :Taschen, 2006. 

MCADOO, N. Á l'origine de la distinction entre art et esthétique.In: Jean Pierre  
Cometti. Les définitions de l'art.Bruxelles, La Lettre Volée, 2004.  p. 93-102. 
MELLO, Christine. As extremidades do Vídeo. São Paulo: SENAC SP, 2008.  
MICHAUD,Y. Redimensioner l'esthétique  et reviser la philosophie de l'art. In:Figures  
de l'art, n 10 L'esthetique  Aujourd'dui? Pau, PUP, 2005.  p. 99-109. 
OITICICA, Hélio. Aspiro o Grande Labirinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1986. 
SANTAELLA, Lúcia. Três Paradigmas da Imagem in Imagens Técnicas, Ed. Ana Claudia 
Oliveira et al. São Paulo: Hacker, 1998. 
____ e NÖTH, Winfrid. Imagem, Cognição, semiótica, mídia. São Paulo: Iluminuras, 2008. 

SCHAEFFER,Jean-Marie. Pourquoi la fiction ? Paris: Seuil, 1999. 

_____. La conduite esthétique. Paris, PUF, 2000.  p 13-14 
 
VINHOSA, L.. Penser louvre dans son sens élargi. In: Figures de l'art, n 10 L'esthetique  
Aujourd'dui? Pau, PUP, 2005.  
 
ARQUIVOS DIGITAIS  
 
ALVAREZ, Carolina. Arthur Omar: a Imagem em Êxtase. Dissertação de Mestrado. 
Orientadora: Ivana Bentes. Rio de Janeiro. ECO (Comunicação em Cultura) – UFRJ, 2002. 
Disponível em < www.museuvirtual.com.br/.../arthuromar/.../index.html> consultada em  
20/07/2008. 
ARTHUR OMAR. Disponível em <http://www.arthuromar.com.br> consultado em 
28/08/2010. 
______. Entrevista para o Catálogo do Festival Videobrasil 2007  in 
<http://www.canalcontemporaneo.art.br/blog/archives/001451.html> consultado em 
21/10/2007. 
_____. A Lógica do Êxtase.  

http://www.museuvirtual.com.br/.../arthuromar/.../index.html
http://www.arthuromar.com.br/
http://www.canalcontemporaneo.art.br/blog/archives/001451.html


1603 
 

 

                                                                                                                                                         
BENTES, Ivana. MuyBridge Beethoven.(1997) Disponível no site do museu virtual,  
<http://www.museuvirtual.com.br/targets/galleries/targets/mvab/targets/arthuromar/language
s/portuguese/html/index.html>, consultado em  29/03/2008. 
CANONGIA, Ligia. Arthur Omar – Biografia . Disponível em 
<http://www.museuvirtual.com.br>, consultado em  março de 2008. 
 
GONÇALEZ, Tereza Cristina. A Imagem Indecidível. Tese de doutorado. Orientador: 
Roberto Berton de Angelo. Campinas: Instituto de Artes –UNICAMP, 2006. Disponível em < 
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000431394> Consultada em  20?12/2007. 
 
MELLO, Christine. Extremidades do Video. Disponível em 
<http://www2.sescsp.org.br/sesc/videobrasil/up/arquivos/200807/20080722102855_ArthurO
mar_extremidades_P.doc.> consultado em 10/08/2007. 
 
____. Videoinstalações: prenúncios de poéticas contemporâneas. Anais do 16º. 
Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plástica. 
Florianópolis, 2007 – CD Room 
 
SCHAEFFER,Jean-Marie. Del’imaginatin à la ficcion. Disponível em <http://www.vox-
poetica.org/t/fiction.htm>  publicada em  10/12/2002. Consultada em 28/12/2006.  
 
SILVA, Beatriz Coelho. Arthur Omar abre no Rio sua maior retrospectiva. São Paulo: O 
Estado de São Paulo, Caderno 2, 17/05/2001 p. D10 
 
 
 
Cristina Pierre de França 
 
Doutora em Artes Visuais – UFRJ. Professora de Artes do Colégio Pedro II, na Escola 
Técnica Estadual Adolpho Bloch e na UNIGRANRIO. Pesquisa envolvendo os séculos XIX e 
a Arte Moderna e Contemporânea. 
 
 
 

http://www.museuvirtual.com.br/targets/galleries/targets/mvab/targets/arthuromar/languages/portuguese/html/index.html
http://www.museuvirtual.com.br/targets/galleries/targets/mvab/targets/arthuromar/languages/portuguese/html/index.html
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000431394
http://www2.sescsp.org.br/sesc/videobrasil/up/arquivos/200807/20080722102855_ArthurOmar_extremidades_P.doc.
http://www2.sescsp.org.br/sesc/videobrasil/up/arquivos/200807/20080722102855_ArthurOmar_extremidades_P.doc.

