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Resumo 

 

Grande parte da zona cinzenta de transição entre o moderno e o contemporâneo abarca 
produções que tentam escapar do imperativo da renovação. Um dos indícios dessa vontade de 
retorno ao passado são produções recentes que não se intimidam em encostar na artesania, nas 
referências populares e insistem no trabalho manual para modelar questões filosóficas como o 
tempo ou a taxonomia do real. A mão, nos trabalhos de Marcelo Silveira e Luiz Hermano, é 
ferramenta para pensar. Nesse conceitualismo artesanal, colecionar itens do mundo -- pedras, 
brinquedos, pedaços de madeira -- alia-se ao trabalho manual para definir a arte como um espaço 
intermediário entre a objetividade e a subjetividade.  
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Abstract 
 
A large part of the gray zone that lies between the modern and the contemporary encompasses 
productions that strive to avoid the imperative of the new. One of the signs of a will to accept the 
past are recent productions that do not shy away from a relationship with craftsmanship, with 
popular references and manual labor, in order to sculpt philosophical questions such as the time or 
the taxonomy of the real. The hand, in the works of Marcelo Silveira and Luiz Hermano, is a tool to 
think. In such an artisanal conceptualism, to collect items from the works -- stones, toys, pieces of 
wood -- joins the manual work to define art as an intermediate space between objectivity and 
subjectivity. 
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 Grande parte da zona cinzenta de transição entre o moderno e o contemporâneo 

abarca produções que tentam escapar do imperativo da renovação. Um dos indícios 

dessa vontade de retorno ao passado são produções recentes que não se intimidam em 

encostar na artesania, nas referências populares e insistem no trabalho manual para 

modelar questões filosóficas como o tempo ou a taxonomia do real. A mão, nos trabalhos 

de Marcelo Silveira e Luiz Hermano, é ferramenta para pensar. Nesse conceitualismo 

artesanal, colecionar itens do mundo -- pedras, brinquedos, pedaços de madeira -- alia-se 

ao trabalho manual para definir a arte como um espaço intermediário entre a objetividade 

e a subjetividade.  

 Além de colecionar itens físicos do mundo, Luiz Hermano coleciona também o 



4277 
 

 

tempo, essa substância invisível na qual vivemos imersos e que transcorremos ao viver. 

Assim, ele enlaça brinquedos de plástico, capacitores eletrônicos, miçangas e também 

muitas horas de trabalho manual que cada uma de suas peças em forma de teia requer: 

agora o tempo não vai mais fugir nem se disfarçar em uma magra linha.  

 

 

Luiz Hermano, Céu, 2009, arame e contas de plástico, 200 x 240cm 

 

 

 Enquanto Hermano tece o tempo, suas peças assumem formatos que não se pode 

dissociar de questões cosmológicas.  Céu, de 2009, é uma trama grande que se parece 

com uma noite clara e estrelada. Miçangas azuis de várias tonalidades estão entrelaçadas 

na elaborada retícula, espalhadas ou aglomeradas em círculos de tamanhos diferentes. A 

escala do trabalho e o brilho das miçangas sugerem o questionamento filosófico 

primordial de se olhar para as estrelas.   
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Luiz Hermano, Figura, 1998, madeira, 110 x 30 cm 

 

 Em 1991, a Bienal de São Paulo reservou uma sala para suas esculturas feitas 

com lâminas de madeira trançadas, que geravam volumes misteriosos, realçados por uma 

luz dramática e sombras condizentes com a densidade dos temas cosmológicos de 

Hermano. Algumas dessas esculturas de fita de madeira, como Figura, de 1998, guardam 

semelhança com as formas dos objetos sagrados do candomblé, como aquelas trazidas 

para o mundo da arte contemporânea por Mestre Didi. Em Hermano, no entanto, não há 

uma religiosidade definida, nem invocação do transcendental. As voltas das fitas de 

madeira parecem afirmar justamente que isto aqui, e apenas isto, existe, esse mundo 

finito, cheio de objetos que podem ser combinados de muitas formas, amarrados, 

trançados, deslocados, resultando em um outro objeto que, sendo novo, quer desafiar a 

finitude. 

 Lidando com o tempo e a finitude, Hermano parece colocar em prática a teoria de 

Friedrich Nietzsche sobre o eterno retorno: o mundo é finito, acontecendo em um tempo 

infinito. Assim, repetições são inevitáveis. Como escapar da sensação de aniquilamento 

causada pela hipótese de um mundo que é só isso, sem nenhum céu transcendental? 

Insistindo na criação do novo, que advém da recombinação e deslocamentos dos 

elementos finitos desse mundo1. O Céu de Luiz Hermano é feito de contas azuis de 

plástico, e da captura do tempo, esse sim, infinito. 

 Escapar do finito e limitado é uma especialidade de Hermano desde seus tempos 

de criança, no interior do Ceará, nordeste do Brasil. Construindo brinquedos com ossos 

de animais ou imaginando histórias que contassem a origem da chácara em que vivia, 

                                                 
1  Nietzsche, Friedrich. The Will to Power. Kaufmann, Walter (ed.). New York, Vintage Books, 1968, p. 545. 
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Hermano criava para escapar. Quando saiu de sua cidade, estudou filosofia, curso que 

abandonou para viajar pela América Latina, conhecendo as estórias e tradições de outros 

povos. Hoje em dia, Luiz Hermano viaja anualmente para várias combinações de latitude 

e longitude que encontra na retícula que mapeia o globo terrestre.   

 

Luiz Hermano, Memória, 2006, arame e capacitores eletrônicos, 64 x 50 x 22 cm 

  

 Na Tailândia, na India, na China, Hermano encontrou estátuas de budas em 

construções milenares, erguidas segundo a geometria sagrada e se encantou com 

mandalas que esquematizam o universo. Mas também passeou pelas ruas de comércio 

de quinquilharias de plástico, de brinquedos piratas, de computadores de procedência 

duvidosa.  O sagrado enovelado com o profano. Construiu então por volta de 2006  

grandes mandalas e cavalos celestiais feitos com capacitores de energia. Às vezes 

semelhantes a casulos, às vezes parecidos com sarcófagos, essas esculturas insistem 

em perguntar sobre a criação e a finitude. Capacitores eletrônicos -- fontes de energia -- 

também aparecem em trabalhos com forma de cérebro, que Hermano intitulou  Memória  

e  Berçário. Como nascem as invenções? E essa máquina incrível e misteriosa chamada 

cérebro? Teria sido criada quando o tempo e o acaso brincaram juntos?  

 Brinquedos são elementos chave para a compreensão do pensamento de Luiz 

Hermano. Uma criança brincando sozinha com alguns objetos entra em um estado de 

suspensão, como se nada mais existisse, um momento de pura construção de mundos 

imaginados que, como articulado por Winnicott, constituem uma área intermediária de 

experimentação. Essa zona intermediária seria uma terceira parte das vidas dos seres 
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humanos, depois da realidade psíquica interior e a realidade exterior, compartilhada.  A 

porosidade dos trabalhos de Hermano -- a teia é também uma coleção de buracos -- 

contribui para essa leitura de seu trabalho associada às teorias de Winnicott sobre a área 

intermediária, a zona entre a subjetividade e a objetividade, e sua relação com o objeto 

transicional, o primeiro objeto que um bebê elege para ser uma coisa separada dele, mas 

que ele possui e controla. A primeira frustração que um bebê vive é perceber que o seio 

da mãe como existente na realidade exterior não é o mesmo seio que o bebê julgava 

possuir e poder controlar, o seio introjetado. A área intermediária é uma zona de transição 

que permite a criação de ilusões que farão a ponte entre essas duas ideias de seio 

materno e que se torna, à medida em que a criança cresce, o território da religião, da arte 

e do trabalho científico criativo.2  A experiência cultural é na verdade uma extensão desse 

jogo desenvolvido na área intermediária.  

 
Luiz Hermano, Banda Larga, 2009, plastic and wire, 140 x 80 cm 

 

 A capacidade dos objetos de conectar ilusão (representação subjetiva do mundo) e 

a realidade compartilhada também está presente na série Falso Brilhante na qual Luiz 

Hermano enaltece a falsificação descarada, eleva-a a mentira sincera. Uma das jóias 

gigantes dessa série é Banda Larga , uma trama simples feita com entremeio de colar, 

prateado, e que no título revela seu parentesco com as obras feitas em 2007, que se 

referem mais explicitamente a tecnologia. As contas de colar, convenhamos, sempre 

                                                 
2 D. W. Winnicott, O Brincar e a Realidade. Rio de Janeiro, Imago, 1975.  
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estiveram conectadas à idéia de comunicação transcendental. Quando segura um terço 

nas mãos e conta dúzias de Ave Marias e Padre Nossos, o católico está seguindo um 

protocolo de comunicação com santos, em banda larga, transmissão de dados que 

começa com o login do sinal da cruz. Religião, consumismo e tecnologia se encontram 

nas miçangas da série Falso Brilhante. Brincar é desenvolver uma ilusão saudável e 

tranquilizadora. Fazer bijuteria de miçangas é brincadeira de criança. Microeletrônica 

ocupa o dia-a-dia dos adultos conectados a brinquedos de alta tecnologia como celulares 

e computadores.  

 Não é de se espantar que Luiz Hermano afirme que medita enquanto faz suas 

obras. Ele entra em um estado mental similar ao da criança brincando, e enquanto 

sincroniza o movimento de suas mãos com a frequência de suas ondas cerebrais, ergue 

uma área onde a ilusão de ser um com o universo se integra com a consciência de ser 

separado desse universo. Nas tramas criadas por Luiz Hermano -- como na arquitetura 

sagrada que ele encontrou em culturas antigas -- a ilusão de estar em controle e ser 

capaz de mapear o universo construindo objetos coexiste em paz com a frustração de ser 

um ente de duração finita em um universo que existe em um tempo infinito. Uma obra de 

1999 resume o projeto de Luiz Hermano de construir espaços intermediários para superar 

essa frustração primordial:  Todas as Mulheres do Mundo II une com cobre várias 

cabaças, fruta brasileira que se parece com um seio. 

 

Luiz Hermano, Todas as Mulheres do Mundo II, 1999, cabaça e cobre, 90 x 100 x 20 cm 

  

 A ilusão de controle do mundo é tema também da obra de Marcelo Silveira. Como a 
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criança que imagina poder controlar a mãe e o seio da mãe (ou seja, imagina que o 

mundo exterior obedeça a sua lógica de pensamento), nós, adultos, tecemos a ilusão de 

poder controlar o mundo com a lógica possível para nossos cérebros. Uma das formas 

como exercemos esse controle ilusório sobre o mundo é definindo categorias para tudo o 

que existe. Isso é o que fazemos o tempo todo para conhecer. Nossos cérebros estão 

sempre criando categorias onde tudo se acomode, categorias finitas, como prateleiras 

que recebam cada uma um tipo das coisas que existem. Das manias do cérebro, 

organizar é a mais irritante. Não suporta o caos do desentendimento. Prefere a ilusão do 

controle de algumas gavetas, como se nelas estivesse tudo: corpo, cultura, natureza, 

comunicação, esoterismo, sociedade, mente, et cetera. 

Marcelo SIlveira, Tudo ou Nada, materiais diversos (madeira, vidro, tecido, acrílico, lâmpadas, fios de cobre, 

fios de couro, aço inoxidável e palha), 300 x 500 x 400 cm 

 

 A obra Tudo ou Nada de Marcelo Silveira põe a nu esse hábito da organização e da 

ilusão de controle do mundo. A obra é uma grande estrutura vazia, pronta para receber de 

tudo, com prateleiras, caixas, divisórias para miudezas e espaço para itens volumosos, 

cabides para o que precisa ser pendurado e jarros de vidro para o informe; há nichos para 

o que é arredondado e não pára quieto em pé, e há vãos para o que se sustenta por si só; 

o que é para ser esquecido vai num armário fechado; na vitrine, espaço para algum 

exibicionismo. A obra, assim, acomoda de jacarés a chapéus se o mundo em questão foi 

físico, e de guerras a amores, se se tratar de um mundo psíquico ou histórico (não seria o 

histórico o âmbito psíquico do mundo físico?). Lá vai um esquecimento para a gaveta, a 

vitória para a vitrine, o trauma para um pote de vidro que racha fácil, et cetera, que aliás - 

o et cetera -- é tão miúdo e volumoso que vai no mesmo tipo de saco que a farinha. A 

delícia da hipergrade de madeira de Marcelo Silveira é o riso que desperta quando nos 
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revela a presunção organizadora do cérebro humano.  

 Enquanto o pensamento se ocupa com veleidades como conhecer e explicar, não 

cai no vazio. Melhor ainda se cérebro e mãos trabalharem juntos, ocupando-se em 

descobrir a ordem das coisas a partir de rearranjos manuais daquilo que está disponível. 

É preciso para isso estabelecer um grande universo de coisas do mundo, e manipulá-las, 

até que estejam dominadas e pressupostamente conhecidas. Conhecer relaciona-se na 

obra de Marcelo Silveira a colecionar e à lógica de arrumação da coleção. Viver é ir 

selecionando o que precisa entrar na coleção, e dar-lhe um lugar adequado, construir na 

mente um nicho adequado a sua forma. Quando há essa construção, há expansão da 

hipergrade, como se o armazém Tudo ou Nada recebesse um puxadinho. Ou seja, há 

aumento de conhecimento.  Uma coleção é sempre incompleta e precisa da incompletude 

para continuar a se expandir.  

Aliás, eu cheguei à conclusão de que uma pessoa organizada não é 

necessariamente aquela que ordena as coisas de um modo visualmente limpo; 

organizada, para mim, é aquela pessoa que arruma informações a que outras 

pessoas tenham acesso, que permite que outros possam enxergar seu universo, 

mesmo que essa arrumação implique um acúmulo de coisas.3 

  

 Organizar, nas palavras do artista, é dar a enxergar um universo, dentre tantos que 

existem. Organizar é fornecer ao outro a lógica da sua coleção particular. Ou melhor, é 

deixar o outro saber que existe um esforço contínuo de criação dessa lógica que, mesmo 

incompleta, substitui o nada.  

 

Marcelo Silveira, Armazém República, 2001, madeira e couro, dimensões variáveis 

  

                                                 
3  Armazém de Tudo. Moacir dos Anjos (org.). FUNDARPE, Secretaria de Cultura do Recife e MAMAM. 
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 Incompleto por incompleto, o Armazém República, em sua desarrumação de peças 

penduradas do teto é um compêndio de formas possíveis para as madeiras que Marcelo 

Silveira encontrou caídas no Engenho Amora Grande, em Gravatá, Pernambuco, e 

manualmente desbastou. Depois, rebateu essas formas no plano bidimensional, e com o 

desenho linear resultante fez carimbos, padrões reproduzíveis, com os quais escreveu o 

Livro do Armazém, que registra por escrito a lógica de sua descoberta de coisas do 

mundo. Será inútil ajuntar e classificar as coisas o tempo todo tentando compreendê-las? 

Experimente viver sem isso antes de responder.  Como carne seca pendendo dos 

ganchos de ferro dos armazéns nordestinos, as madeiras de Armazém República são 

nacos do mundo, que nos advertem: preencha esse vazio enumerando o inumerável, e 

assim evite o contato direto com a carne do mundo.  

 A passagem do Armazém República para o Livro do Armazém é outra estratégia de 

conhecimento e controle, passar do grande armazém do mundo para o livro de 

contabilidade, de registro perene das coisas que não são perpétuas. Transformar o fluxo, 

com o qual o entendimento tem alguma dificuldade, em representação gráfica e estática.  

 

Marcelo Silveira, Estante para quatro metros de livros - I, 2006, 79 livros com 134 estampas de papel de 

presente distribuídas em 50.422 páginas, encandernação com capa dura revestida com couro de ovelha 

marcado à quente; estante com prateleiras em compensado, revestidas com feltro verde e estrutura em aço 

inoxidável; bibliocantos em aço inoxidável.  Dimensões aproximadas 170 x 150 x 100cm 

  

 A obra de Marcelo Silveira pode ser lida sob o signo do regional, dos armazéns, da 

madeira nativa da Mata Atlântica. Porém, o signo conceitual está tão impregnado nessas 

obras quanto o cheiro do couro de cabra nas capas que recobrem os 79 livros da obra 

Estante para quatro metros de livros - I. Aqui, Silveira apresenta uma “enciclopédia do 
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papel de embrulho”, mas sem usar definições, e sim acumulando exemplos de papel 

decorado, para embalar presentes. Qual a necessidade de uma definição, estrutura 

genérica, quando se acredita ter todas as instâncias necessárias do universo em estudo?  

É a coleção exaustiva de espécimens, no lugar da definição genérica. Uma enciclopédia 

também é uma coleção exaustiva e incompleta, que ajunta definições sobre as coisas, 

que remetem a outras definições, que por sua vez remetem ao significado de palavras, 

num processo sem fim de colecionismo de definições. Não são tão grandes as diferenças 

entre essa coleção incompleta de definições das quais a humanidade tanto se orgulha e 

um compêndio inconcluso de objetos. Uma das diferenças é que na coleção de objetos o 

corpo todo -- não só o cérebro -- recebe informações. Na enciclopédia de papel de 

embrulho o conhecimento é apreendido pelos olhos, nariz e dedos que folheiam as 

páginas coloridas. É o conhecimento obtido pelo manuseio. A estreita relação entre 

manuseio e conhecimento revela-se na polissemia da palavra “manual”: aquilo que é feito 

com as mãos e aquilo que serve de guia para conhecimento.  

 A obra Manuais de Liêdo é uma homenagem de Marcelo Silveira a um habitante de 

Recife que coleciona de tudo: santinhos de políticos, postais do início do século passado, 

livros sobre boas maneiras, imagens de mulheres nuas, et cetera. Faz  uma coleção de 

coleções. E com Liêdo, Marcelo Silveira percebeu que uma coleção é sempre um manual: 

colecionar é dar a conhecer uma lógica e portanto uma coleção é um manual do 

funcionamento do cérebro do colecionador, que indica o que ele selecionou do mundo e 

em qual subcoleção incluiu esses achados. Marcelo Silveira usou então como universo 

sua própria coleção de manuais, aqueles que estavam espalhados em sua vida, e deles 

selecionou algumas palavras, que marcou a fogo, manualmente, em grandes pedaços de 

madeira cajacatinga, lascas do mundo que o artista encontra, lixa e dispõe em vários 

arranjos -- outra de suas próprias coleções.  

 Aproveito a madeira cajacatinga para discutir a questão do signo regional, presente 

na obra dos dois artistas, Marcelo Silveira e Luiz Hermano. Ricardo Fabbrini sugere que 

na arte contemporânea o regional seja “um recuo defensivo para algum tempo 

perdido."4Na obra desses dois artistas nordestinos, o tempo perdido é aquele da infância, 

de conciliação entre o mundo subjetivo e o mundo exterior a partir do manuseio de 

objetos de uma coleção (de brinquedos). Ambos artistas nasceram no nordeste do país, 

Ceará e Pernambuco, porém a referência que fazem à rusticidade e à artesania não tem 

pretensões de recuperar o regional no sentido geográfico do termo, mas sim de remissão 

                                                 
4 Ricardo Fabbrini. A Arte depois das Vanguardas, p. 99. 



4286 
 

 

à região do tempo da vida em que a diversidade dos papéis de embrulho é um universo 

vasto e admirável. A obra é assim uma membrana entre o mundo compartilhado e o 

mundo subjetivo do artista. No trabalho Clínica, Luiz Hermano amarra brinquedos de 

vários tipos -- heróis, jogos eletrônicos e animais -- e entremeios de bijuteria. No centro 

dessa aglomeração, duas metades de um modelo de plástico do corpo humano estão 

presas à estrutura de arame. O espectador pode ver as vísceras e ossos desses corpos e 

todos os outros objetos. Clínica, então, pode ser lida como a membrana que dá acesso 

simultaneamente ao mundo interior -- representado pelas víscera e ossos -- e o mundo 

exterior -- o campo cultural, representado pelos brinquedos e berloques manuseados pelo 

artista. 

Luiz Hermano, Clínica, 2009, plástico e arame, 80x86 cm 

 

 Mas será sempre necessário ter a coleção em mãos para conhecer? Não seria 

possível conhecer a partir da ideia de uma estrutura genérica que tudo abarque, e a partir 

dessa estrutura derivar o que é o mundo enfim, como se um novo Iluminismo nos livrasse 

de nosso renitente e irracional apego aos objetos, nossos objetos transicionais? Não seria 

possível, como em Rua da Usina, obra de Marcelo Silveira, que luzes genéricas 

pudessem receber qualquer letreiro, esclarecer qualquer conceito, iluminar qualquer ideia 

sem as mãos, só com o cérebro? Mas como dormir e sonhar com tanta luz? Precisamos 

também de um mínimo de penumbra para rir sem pudor da nossa limitação de 

entendimento do mundo, da nossa ilusão de que a razão tudo pode e controla, desse 
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esforço organizacional e explicativo que ocupa nossos melhores anos e que talvez seja 

uma definição de vida: uma série de tentativas, preferivelmente prazerosas mas em muito 

casos eletivamente penosas, de compreender o incompreensível, colecionando aquilo 

que escolhemos para exercitar nossa lógica particular. E organizar tudo para encontrar 

pares que entendam essa lógica da coleção e nos acompanhem com cumplicidade na 

empreitada de manter a membrana permeável entre subjetividade e mundo exterior. 

Marcelo Silveira, Rua da Usina, 2007, metal, vidro, lâmpadas, fios elétricos, dimensões variáveis. 
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