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Com um currículo que soma diversas mostras no Brasil e no ex-

terior, João Modé articula sua arte através de uma noção plural

de linguagens e espaços de atuação, com projetos envolvendo a

participação direta do público, como este.

João concebeu a exposição Para o silêncio das plantas especial-

mente para o Parque Lage, num trabalho que ocupa desde o

portão de entrada do parque, atravessa o espaço das Cavalariças

e estende-se até a floresta. Por caminhos construídos acima do

nível do solo, o público tem acesso a pontos diversos, onde

estão instalados alto-falantes que reproduzem músicas e sons,

intercalados com momentos de silêncio. Tudo feito de maneira

totalmente sustentável, de forma a não agredir a natureza. Ao

mesmo tempo, dialogando com ela.

Com exposições como esta, a Escola de Artes Visuais do Parque

Lage, instituição da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), reforça

seu compromisso de ser um importante centro de produção de

arte e cultura.

Adriana Scorzelli Rattes Secretária de Estado de Cultura



A Escola de Artes Visuais do Parque Lage, dando continuidade

às exposições nas Cavalariças, apresenta Para o silêncio das plan-

tas, de João Modé. Pensado em relação ao ambiente onde se

encontra, o trabalho ultrapassa e expande o espaço construído

das galerias. O visitante é inicialmente atraído e conduzido, na

entrada do parque, por uma longa corda suspensa que se en-

contra atada a duas palmeiras. 

Esse desejo de estabelecer uma conexão  – entre lugares, entre

pessoas, entre cidade e natureza – é generoso e convidativo. A

corda conduz ao espaço expositivo e o atravessa, prosseguindo

seu percurso por uma porta que conduz novamente ao "fora",

onde está atada a uma árvore. É um elemento de tensão alta-

mente maleável, pois reage de formas diversas à exposição aos

elementos naturais, podendo ficar mais alta ou mais baixa em

função da ação do calor ou da chuva. 



Uma vez dentro das galerias, nos deparamos novamente com o

mesmo espírito de delicadeza e flexibilidade. Na sala de entrada

há um ambiente pronto para ser usado, experimentado, vivido.

Estamos entre móveis simples, quase rústicos, feitos com restos

de tábuas. Na mesa de centro, em frente ao sofá, encontram-se

publicações sobre os efeitos dos sons no crescimento das plantas.

Numa estante em frente, estão expostos vários instrumentos mu-

sicais, que nos convidam a experimentá-los. Aos poucos, vamos

percebendo detalhes sutis de uma presença. Na ampla sala ao

lado, a parede do fundo revela um desenho em processo. Uma

pequena luz de serviço e um andaime indicam que se trata de

uma obra incompleta, que ganha pelas mãos do artista, a cada

dia, novos traços. 

Voltando ao percurso sugerido pela corda, o visitante dirige-se

agora para os fundos, para a mata, percorrendo uma estreita

ponte de madeira que forma um caminho dentro da floresta. Para

esse espaço natural, Modé criou uma trilha sonora, sempre reno-

vada. As caixas acústicas parecem crescer em meio às plantas. Re-

produzem uma das faixas da seleção musical escolhida pelo artista

para aquele dia, ou semana, e então ficam mudas. Devolvidos ao

silêncio, habitamos um momento de suspensão. Vemos e escuta-

mos com uma atenção mais fina o entorno natural no qual esta-

mos inseridos. O silêncio o potencializa. 

Esse conjunto de trabalhos de João Modé vem acrescentar às

Cavalariças e ao Parque Lage uma nova leitura desses espaços,

que não se pauta pelas noções de interferência ou intervenção.

Para o silêncio das plantas vai além de uma ocupação. Há na ex-

posição, desde o encontro com seu primeiro elemento – a corda

que ao mesmo tempo guia e integra –, um caráter de acolhi-

mento, de compartilhamento. O visitante pode usar as salas da

mesma maneira que o artista as usa, pode ouvir música (e silên-

cio) na companhia das plantas. Modé está menos interessado

na ideia de construção do que na realização da transitoriedade.

O trabalho é calcado na delicadeza, na chamada para a per-

cepção do que é impalpável, contínuo, residual. 

É estimulante para a Escola de Artes Visuais do Parque Lage abri-

gar uma exposição que trava com seu ambiente um diálogo tão

frutífero. Para o silêncio das plantas proporciona ao visitante

uma experiência única da obra de um dos artistas mais originais

e consistentes da cena das artes visuais contemporâneas.

Claudia Saldanha Diretora da EAV Parque Lage
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“Sujeito muito lógico, o senhor sabe: cega qualquer nó.”

Guimarães Rosaaa  

Em uma casa de candomblé que seja de qualidade e

respeito, há sempre a presença explícita de Iroko, uma grande

árvore que representa um orixá do mesmo nome, e na qual todos

os filhos pedem a benção. Quando chegamos em Iroko, colo-

camos a coluna vertebral em seu tronco, como se estivéssemos

buscando algum alinhamento, como se, nesse movimento de en-

costar as costas em sua superfície, fosse possível uma reestrutu-

ração física e operacional da alma/corpo humano(s). Depois, em

um segundo instante, abraçamos a árvore para que as energias

sejam trocadas, para que acalmemos a eletricidade cotidiana e

consigamos receber a força daquela existência que nunca nos dá

as costas. Iroko é uma entidade muito específica que representa

a maturidade, o passar do tempo, todas as transformações

(visíveis e invisíveis pelas quais passamos), a longevidade, as mu-



danças de estações e as viradas inimagináveis do destino. Ele é o

senhor do tempo e do espaço e, segundo algumas lendas, foi a

primeira árvore a ser plantada, permitindo que os orixás pudessem

descer à Terra.

Na realidade, abandonando ligeiramente a raiz que inicia o texto

(e gera este que escreve), é possível encontrarmos uma série in-

finita de analogias, como, por exemplo, Chronos ou seu filho

Kairos (na mitologia greco-romana) ou Viracocha (o senhor do

início e do fim entre os maias). E qualquer semelhança com a ár-

vore Bodhi, onde Sidarta Gautama atingiu a Iluminação, também

não seria mera coincidência. De qualquer forma, o que interessa

aqui não é a especificidade da referência, mas a percepção do

quanto a natureza e o tempo embutido ali (na própria simplici-

dade do mito) foram capazes de povoar o imaginário coletivo e

universal. Seja em qualquer cultura, as árvores, as plantas e toda

a flora merecem especial ponderação, pois, além de todas as ca-

racterísticas fundamentais que sabemos ou pressupomos, elas ter-

minam também por metaforizar um tempo outro de uma outra

relação que se estabelece de maneira mais cândida, menos

métrica e assumidamente natural, por mais clichê que pareça.

O tempo então que delas emana é, paradoxalmente, outro

tempo (seria (O) tempo? Seria então a possibilidade de [re]en-

contro dO Tempo?). Um tempo que talvez respeite de maneira

lúcida a sua própria lógica de funcionamento e que consiga

enredar-se sem perder-se dentro de sua métrica esgarçada; de

sua métrica tão consciente de si que chega a tornar-se capaz de

abdicar de sua própria métrica. O tempo naquelas plantas (as

que vemos, as que plantamos, as que ouvimos falar ou mesmo

as que inventamos) constrói o seu espaço, como se estivesse a

todo o tempo gerando esse lugar indefinido onde a vida acon-

tece. Não há pressa. Não há angústia. Não há dor. A vida ali

surge como um movimento íntimo e ínfimo de criar espaço para

si nos mais diversos níveis, inclusive dentro do seu tempo, como

se fosse possível (e de fato talvez seja) entrecruzar duas potên-

cias criativas e criadoras num ajuste absoluto no qual o equilíbrio

sustenta a chegança de si. Como se tempo e espaço pudessem

estar completamente aderidos e apaixonados, formando então

uma única força, um único vetor, um amálgama poético que

nutre a naturalidade da natureza. 

Quando me refiro às plantas, não me preocupo obviamente com

uma espécie, de uma família específica ou de alguma realidade

determinada. Penso enquanto coletivo, penso no paradoxo da

particularidade do coletivo da mata. Daquele um único que se

dissolve e se dissipa em todos, sem abandonar aquilo que lhe

sobra de próprio. Que consegue se expandir e explodir de tal



forma que lhe resta unicamente a possibilidade de reconheci-

mento de si, no outro, no conjunto que lhe envolve, no vizinho,

no próximo, no diferente e mesmo no mais distante. Obviamente,

não digo ingenuamente que não há individualidade na natureza,

mas que, em certo sentido, a ideia de unicidade só se pode lançar

enquanto caça cognitiva, se compreendermos a unívoca plurali-

dade de possíveis alvos que envolve o sujeito-árvore. E é aí, nessa

profusão de diluições entre o um e o outro, entre o liso e o estri-

ado, entre forma e conteúdo, entre tempo e espaço, que se abre

um feixe, um buraco, um “pseudoportal-nada-mágico” em que

o artista pode mergulhar.

[ s i l ê n c i o ]

Quando pude ver o projeto da exposição de João Modé para o

espaço das Cavalariças da Escola de Artes Visuais do Parque

Lage, pressenti que seria um trabalho extremamente audacioso,

de montagem complexa, que teria que lidar com uma série in-

finita de obstáculos (naturais e humanos), que precisaria inevi-

tavelmente de uma grande estrutura de funcionamento e

conservação, mas que nada disso viria a ser revelado quando ex-

posto. Que, de fato, essa “não revelação” se daria não por um

desejo intrínseco e onipotente do trabalho, ou seja, tal processo

de ocultamento da estrutura operacional não ocorreria de

maneira autocrática, mas seria uma consequência indireta da

força que surgiria ali, jogando todos os elementos anteriores em

um silêncio muito específico, e onde toda a lógica de construção,

toda a engenharia real e poética, terminariam optando por se

tornarem murmúrios distantes diante da proposta-propósito do



trabalho, que era, em uma primeira instância (e talvez a mais su-

perficial), colocar músicas para as plantas.

Tenho o atrevimento de dizer que essa é a primeira camada de

compreensão do trabalho, porque talvez seja esse o eixo primário

de acesso à proposta. Um artista que decide reinventar, revisitar

e relembrar parte das teorias (da mesma forma que assumir esse

posicionamento) de Dorothy Retallack, que publicou um livro que

se tornou referência, chamado The sound of music and plants

(que também está disponível para consulta na exposição), em

que narra as inacreditáveis mudanças que percebeu ao colocar

uma série de músicas e ritmos para algumas espécies de plantas.

Sim, isso tudo faz parte do jogo e, acreditando você ou não, exis-

tem algumas sérias pesquisas sobre o assunto, muitas pessoas

defendem tais ideias e práticas, e temos absoluta certeza de que

você não se sentirá tão mal se um dia, eventualmente, quiser

fazer a experiência (mesmo que seja no mais profundo segredo). 

Mas, para esta instalação de João Modé, isso é apenas o começo,

o mote, a válvula que se abre para poder revelar de maneira ele-

gante uma reunião de elementos familiares que estiveram e estão

presentes em sua trajetória: a singeleza, o ritmo, a aderência (e a

reverência) à natureza, a lógica de construção poética que busca

uma determinada organicidade nas coisas mais simples, a poética

que brota do cotidiano, o fluxo natural do universo, a possibilidade

de compreensão do sujeito contemporâneo como alguém que rea-

liza uma colheita poética diária, o mundo enquanto depositório

de amenidades, o homem-máquina-inevitável que, num estalo,

percebe outras possibilidades de compreensão do seu entorno, a

flâneurie que abandona a ansiedade... E antes e acima de qualquer

coisa: o artista que, de tão repleto de (m)ar, é capaz de diluir-se e

espraiar-se de maneira atmosférica (comungando do amor entre

tempo e espaço), provocando uma proposta plástica que brota en-

quanto perfume, vapor, nuvem, vento e chuva. E é decididamente

isso que nos mata a sede e que cala, como num duplo exercício,

a avidez da plateia. O homem vira árvore e bicho. A arte é o

veículo; o barco escolhido; ou melhor, a justificativa inevitável para

um processo criativo que ultrapassa alguns limites daquilo que

pode vir a ser classificável e que, de forma astuta, aponta para

todos os lugares, para si e para lugar nenhum; antes de retornar

ao seu estado original de reflexão e presentidade. 

Não, eu sei... Eu não estou dizendo que a música é simplesmente

um adendo qualquer. Muito pelo contrário. Tudo é perfeitamente

calculado, sonorizado, equalizado para que o som se presentifique

de maneira inquestionável. E é realmente uma delícia quando não

se sabe bem de onde podemos ouvir as tais ondas sonoras que

atravessam a pequena e recôndita floresta (inclusive a nossa). Mas,



por outro lado, as músicas não são executadas ininterruptamente.

Existe entre elas um silêncio que por vezes soa aterrador, e nós,

público, em nosso desejo de ver/ouvir o trabalho (ou parte dele,

ou aquilo que dele parte), começamos a achar o silêncio ligeira-

mente incomodativo e, consequentemente, percebendo-o en-

quanto tal, o percebemos de fato (mesmo que às avessas). O

silêncio se transveste de um barulho estrondoso. Ou seja, em uma

estratégia negativa, o que surge através das músicas é o silêncio

bombástico das plantas que talvez não tenhamos sido até então

capazes de perceber. E se, num exercício egocêntrico, achávamos

que as plantas precisassem da nossa fala e da nossa música para

que crescessem mais bonitas e viçosas, é naquele instante em sus-

pensão entre as faixas que nos damos conta de que elas todas

falam uma língua só delas a todo instante. E talvez nós, em nossa

esquizofrenia cotidiana, não tenhamos tido tempo de perceber. O

silêncio ali se estraçalha diante de nós, quase que de maneira

tangível. A matéria silêncio nos coloca nus diante de nós mesmos

e talvez não nos reste alternativa que não seja a de mergulhar ín-

fimo em um dos vãos da passarela de madeira que nos sustenta

para esquecermos da fantasmática violentamente genética da

primeira pessoa do singular. 

[ a s   p l a n t a s  

e t c... ]

Logo na entrada do Parque, temos um “Extensor” (elemento

recorrente no trabalho do artista, que brinca com as distâncias

e com as infinitas possibilidades de perda do campo visual).

Aqui, esse extensor é formado pela reunião de duas cordas que,

em determinado momento, unem-se para continuar sua tra-

jetória e indicar o caminho a ser percorrido. A corda invade o

espaço das Cavalariças e, lá, é possível perceber uma proposta

de convivência onde se encontram instrumentos musicais (para

quem também quiser fazer o seu som), uma mesa com alguns

livros (referentes ao assunto, além de catálogos do artista), um

sofá, três abajures, vestígios de insetos e duas capas para dias

de chuva. Numa outra sala, com uma iluminação bastante

tênue, surge uma outra floresta, feita de grafite, desenhada por

Modé, também sem pressa, processualmente, de acordo com a

exposição e quando possível for. É ali que ele desenha, sonha,

constrói sem nenhuma responsabilidade jornalística uma mata

só dele, repleta de espécies jamais vistas, árvores nunca imagi-

nadas e formas ainda em gestação. É como se aquele espaço

fosse a sombra de uma floresta já sabida (aquela que nos espera

lá fora), mas onde o artista optou por morar um pouco, passear

um pouco e sumir um pouco. A floresta é ali sua, inventada,



projetada, arquitetada e completamente ficcional; como um

duplo, como uma antagonista que sabe da potência inelutável

da personagem principal. Contudo, esse exercício do desenho

não é repleto de cobiça ou investido de alguma competição,

trata-se apenas de um belo exercício de humildade que admite

o erro, o imperfeito, o transitório, o movimento, a passagem, a

perda e a morte (já que o trabalho inevitavelmente será apagado

ao final da exposição). O artista se assume Homem e pede a

bênção. Nós também. 

Se este texto se sentisse na responsabilidade de mapeamento,

pseudoarquivamento e problematização da exposição, inevi-

tavelmente mergulharia na possibilidade de diálogo com a Land

Art (embora o trabalho se coloque lúcida e operacionalmente

distante de tal referência), a herança dos anos 1960 e a possi-

bilidade de desmaterialização da obra e de toda a preocupação

etc. etc. etc. etc. Talvez inserisse algumas doses da já tão

cansada e conhecida Estética Relacional de Nicolas Bourriaud e

temperaria toda a poção do discurso (repleto de justificativas)

com a potência filosófica do rizoma de Deleuze (ainda na moda)

e da proposta de conceito de Radicante, também de Nicolas

Bourriaud. Procuraria alguns pares, estabeleceria alguns parale-

los, aprofundaria alguma característica específica como quem

tira a cutícula e terminaria de maneira justa, elegante e com a

certeza apaziguadora de ter cumprido a sua tarefa. E eu faria isso

com alguma tranquilidade. Como talvez tivesse pretendido fazer

assim que me sentei nesta cadeira há alguns minutos (ou quando

me propus a escrever este texto há alguns muitos e incontáveis

dias atrás). A sensação de clausura e de injustiça diante de tanta

força de liberdade me pareceu potente o suficiente para que eu

desistisse de tal projeto. Decidi que queria outro caminho. Era

praticamente um exercício de lealdade a mim, enquanto também

sujeito-árvore, e ao trabalho, como obra e monumento. Monu-

mento este antimonumental. Exercício plástico de erigir a ex-

periência, dirigi-la, direcioná-la, orquestrar magistralmente os

seus elementos constituintes para promover o encontro consigo

e da natureza (do ente) com ela mesma.

A monumentalidade despretensiosa, côncava, propositalmente

invisível e capaz de construir um receptáculo estético que ter-

mina por sugar, absorver e inclusive regurgitar o público de outra

maneira, jogando-o num novo espaço de reconhecimento e per-

cepção da realidade e do entorno, é um vetor bastante potente

na trajetória de João Modé. Mas aqui, nesse caso específico,

nesta exposição já histórica, o artista consegue ultrapassar o

mero e esperado objetivo de potencializar a força definidora do

trabalho (seja pela escala, pelo local pretendido, ou mesmo por

sua pressuposta responsabilidade enquanto artista) para, num



Alexandre Sá é doutor e mestre em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da UFRJ
e graduado em Educação Artística [Habilitação em História da Arte] pela UERJ [2002].
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lações, textos críticos e vídeos] e cuja particularidade é o diálogo entre teoria e prática
artística. Tem textos em revistas especializadas e alguns trabalhos de curadoria.

1 Inclusive numa relação de tensionamento direto com o trabalho Musica para los
animales y las cosas, de 2007, uma pequena instalação de 1m2 na Casa de Tres Patios
em Medellín (Colômbia), onde objetos encontrados também recebiam sons advindos
de um toca-fitas.

movimento preciso como um golpe, reprocessar o legado dos

anos anteriores1 e revelar outra possível camada de significação

que, apesar de nos fazer olhar para a prática do passado, nos

aponta para mais um véu de acesso à poética desenvolvida: a

amplitude reverberada e a expansão poética do trabalho (as-

sumida na inquestionável presentificação e assunção da persona

do artista enquanto propositor) que agora envolve e constrói o

espaço a partir do tempo colhido (em vez de explicitar a relíquia

do trabalho por meio da distensão do espaço in situ e da relação

entre as escalas). Esse véu, essa outra cortina levíssima, esse voile

também dá acesso a algum cômodo perdido da corpocasa do

artista e nos autoriza a outra ousadia: aproximarmo-nos do baú

de benfeitorias que ele carrega no peito e que, sem nenhuma

sisudez ou megalomania, insiste de maneira silenciosa e abso-

lutamente particular (como uma doce psicose, como um

zumbido mudo e intermitente) que o trabalho ainda pode

mudar algum mundo (seja ele de qual tamanho e peso for e

venha de onde vier). 

Na realidade, este texto só seria possível se fosse tão potente

quanto o silêncio das plantas com o qual o trabalho se pre-

ocupa. E, nesse exercício tão cruel da escrita, também tive meu

sussurro pessoal e esquizofrênico que insistia em lembrar o quão

imperfeitas são as palavras, o quanto servem enquanto remédio

(ou talvez veneno, segundo Platão) para aproximar-se de algo

que sempre lhes escapará. Foram dias de delícia, martírio e

clareza absoluta da impossibilidade de aproximação justa com

um trabalho que precisa ser vivido; e, mesmo quando vivido, a

língua lhe trairá. Então, peço aos senhores que façam o exercício

de esquecer tantas palavras, de desconsiderar os meandros que

sobrevivem entre cada letra que aqui se instaura, que brinquem

de desenhar por sobre as páginas, que insistam de maneira

utópica em apagar fisicamente o texto impresso, que pensem a

todo instante que o melhor seria exatamente agora uma venta-

nia gigantesca que arrancasse as páginas e as levasse para

algum lugar onde possam novamente encontrar as suas raízes.

O resto é só memória e vaga-lumes. 

Alexandre Sá
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[The impossibility] of vanish, 2005
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Pequeno córrego formado depois de uma chuva forte.
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A foto reproduzida nas páginas anteriores foi tirada no jardim do Museu Paraense Emílio

Goeldi, Belém, 2011.



Etapas da execução do projeto





Ducha ajudando na montagem

foto de Tatiana Grinberg <
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“A very clever fellow, you understand, sir: he could untie any knot.”

Guimarães Rosaaa

In any upmarket respectful Candomblé house, there is always a

prominent Iroko tree – a large tree that represents the African god

of the same name and before which all the children ask for his bless-

ing. When you approach Iroko, you rest your back against his trunk,

as if you were trying to align yourself with him, as if you were

thereby able to effect some physical and operational restructuring

of the human body and soul. Next we embrace the tree so that we

can exchange our energy, to calm the electricity of the everyday and

receive the power of an existence that never turns its back on us.

Iroko is a very specific entity, who, kept in the right proportions, rep-

resents maturity, the passing of time, all the transformations (visible

and invisible) that we go through, longevity, the changes of the sea-



sons, and the unimaginable twists and turns of fate. He is the lord

of time and space and, according to some legends, was the first tree

to be planted. This enabled the African gods and goddesses to de-

scend to Earth. 

In fact, to stray a little from the roots with which we began this text

(and which generate what we write) we can find countless analo-

gies, such as Chronos or his son, Kairos (in Greco-Roman mythology)

or Viracocha (the Lord of the Beginning and the End of the Mayas).

And any similarity to the Bodhi tree, where Sidarta Gautama re-

ceived enlightenment, is likewise no mere coincidence. Anyway,

what interests us here is not the specificity of the reference, but the

awareness of the extent to which nature and time are contained in

the very simplicity of the myth and are capable of populating the

collective and universal imagination. In any culture, trees, plants and

all kinds of flora are accorded special attention, because, apart from

all the fundamental characteristics that we know or suppose, they

ultimately serve as a metaphor for another time, for another kind

of relation that is established in a more candid, less metrical and

openly natural fashion, however clichéd it may seem. 

The time that emanates from them is paradoxically another time

(Could it be Time itself? Could it be the possibility of an encounter

or re-encounter with Time?). A time that may clearly follow its own

functional logic and which is capable of becoming entangled with-

out losing itself in its fragmented measurement; a measure that is

so conscious of itself that it is even capable of divesting itself of its

own measure. The time of the plants that we see, that we plant,

that we hear speak, or even those that we invent, constructs its own

space, as if it were forever generating this ill-defined space where

life occurs. There is no hurry. There is no anxiety. There is no pain.

Life emerges there as an intimate and infinitesimal movement that

creates space for itself at the most various levels, including within

its own time, as if it were possible (and it may well be) to join two

creative and creating powers in an absolute equilibrium that sustains

the arrival of the self. As if time and space could be completely at-

tached and in love with one another, coming together in a single

force, a single vector, a poetic amalgam that fuels the naturalness

of nature. 

And when I refer to plants, I am obviously not concerned with a spe-

cific species or family or any particular reality. I am thinking in terms

of the collective, the paradox of the particularity of the collective

that is the forest. Of that single one that is dissolved in and spreads

through all things, without giving up anything that is left of itself.

That can expand and explode in such a way that it is left only with

the possibility of self-recognition—in the other, in the circumstances

that surround it, in its neighbors, in that which is close to it, in that

which is different, and even in that which is as distant as can be. I

am clearly not naively saying that there is no individuality in nature,

but that, in some sense, the idea of uniqueness can only venture

forth as a mental hunt, if we understand the unvarying plurality of



possible targets that surround the tree as subject. And it is here, in

this profusion of dilutions of the one and the other, the smooth and

the grooved, form and content, time and space that a bundle is

opened, a hole, a “pseudo-portal that has nothing magical about

it” into which the artist can dive.

[silence]

When I first saw João Modé’s exhibition project for the Cavalariças

space at the Escola de Artes Visuais do Parque Lage, I sensed that it

would be an extremely audacious work, of a complexity that would

have to overcome countless (natural and human) obstacles, that

would obviously require a large-scale operation to ensure its func-

tioning and conservation, and that none of this would be visible

when it was on show. That, in fact, this “non-revelation” would be

brought about not by any intrinsic and omnipotent desire in the

work itself, or, in other words, that such concealment of the oper-

ational structure would not occur in an autocratic fashion, but

would be an indirect consequence of the power that is engendered

in it, throwing all these preceding elements into a certain very spe-

cific silence, and where the whole logic of construction, the whole

real and poetic engineering would ultimately fade away into distant

murmurs of the original (and, perhaps, most superficial) proposal to

provide music for the plants.

I dare say that this is the first layer of meaning of the work, be-

cause this may be the primary point of access. An artist who de-

cides to reinvent, revisit and remember part of the theory (in the

same way that he assumes the position) of Érico Bony and Dorothy

Retallack. It is worth recalling that the latter published a book that

became a key reference called The sound of music and plants

(which is also available for consultation at the exhibition), in which

she tells the story of the unbelievable changes she observed when

she played a series of pieces of music and rhythms to some species

of plant. All of this is part of the game and, believe it or not, there

is some serious research on the subject and many defend such

ideas and practices and are absolutely certain that you would not

feel so bad, if, from time to time, you tried the same thing (even

if you kept it a deep secret). 

But in this installation by João Modé, this is just the beginning, the

epigraph, the valve that opens to reveal an elegant combination of

familiar elements that were and are present in its development: the

simplicity, the rhythm, the attachment to and reverence for nature,

the logic of poetic construction that seeks a certain organic whole

in the simplest of things, the poetry that blossoms forth in everyday



life, the natural flow of the universe, the possibility of understanding

the contemporary subject as someone who reaps a daily poetic har-

vest, the world as a storehouse of delights, the inevitable man-ma-

chine that, in a flash, sees other ways of understanding his

surroundings, the state of the flâneur who turns his back on anx-

iety... And first of all, and above all: the artist who is so full of sea

and air that he is capable of dissolving and dissipating in an at-

mospheric fashion (communing with the love between time and

space) and giving rise to a work that appears as perfume, vapor,

clouds, wind and rain. And it is precisely this that simultaneously

slakes the thirst and blunts the enthusiasm of the audience. Man

becomes tree and beast. Art is the vehicle; the chosen vessel; or

rather, the inevitable justification for a creative process that over-

steps some of the limits of the classifiable and that cleverly points

to all places, to itself, and to nowhere; before returning to its orig-

inal state of reflection and self-presence. 

No, I know... I am not saying that the music is a mere addendum.

On the contrary. Everything is perfectly calculated, composed, bal-

anced in such a way that the sound makes its presence unquestion-

ably felt. It is a true delight not to know where the waves of sound

that flow through the small hidden forest are coming from (includ-

ing our own). However, the music is not played without interruption.

There is a silence in the intervals that can, at times, sound terrifying

and we, the audience, in our desire to see/hear the work (or part of

it, or that which parts from it) begin to find the silence slightly dis-

comfiting and then, when we perceive it as such, we really perceive

(albeit in reverse). The silence vests itself in a crashing din. In other

words, as part of a negative strategy, the music brings the bombastic

silence of the plants that we may not have noticed until then. And

if, in an egocentric exercise, we were to find that the plants needed

our speech and our music to grow more beautifully and more abun-

dantly, it is in that moment of suspension between the tracks that

we are aware that they all speak a language that is theirs alone at

every moment in time. And maybe we, in the schizophrenia of our

everyday lives, do not have time to notice. Then the silence disinte-

grates before us, in an almost tangible way.  The matter of the si-

lence places us naked before ourselves and then, perhaps we are

left with no other alternative than to dive deep into one of the

emptinesses of the wooden bird that sustains us lest we forget the

violently genetic illusion of the first person singular. 

[the plants 

e t c...]

The first object that we come across on entering the Park is an “Ex-

pander” (a recurrent element in the work of the artist that plays

with distances and the infinite possibilities of the loss of the visual

field). Here, this expander is created by joining together two ropes

that unite at a certain point to continue their trajectory together and



mark out the route around the show. The rope invades the space of

the Cavalariças where one can interact with various musical instru-

ments (and play them if you like), some books on a table (books on

the subject or catalogues from the artist’s exhibitions), a sofa, three

lampshades, insect parts and two raincoats. In another room, with

fairly soft lighting, there is another forest of graffiti painted by

Modé, at a leisurely pace, in a procedural fashion, in accordance

with the exhibition, whenever he finds the time. It is here that he

draws, dreams, builds up his very own forest, with no journalistic

responsibility, full of species that have never been seen, trees that

have never been imagined and shapes that are still being formed. It

is as if that space were the shadow of a familiar forest (the one that

awaits us outside), where the artist has chosen to live for a while,

walking around a little, disappearing for a while. The forest is there,

his own, invented, projected, designed and completely fictional; like

a double, like an antagonist that knows the ineluctable power of

the main character. However, this drawing exercise is not full of cu-

pidity or fraught with competition; it is just a beautiful exercise in

humility, where one admits errors, imperfections, evanescence,

movement, the passing of time, loss and death (since the work will

inevitably be rubbed off at the end of the show). The artist accepts

his humanity and asks for blessing. We too. 

If this text felt a responsibility for mapping, pseudo-archiving and

problematizing the exhibition, it would inevitably delve into the pos-

sibility of entering into dialogue with Land Art (although the work

is clearly in operational terms far removed from this), the legacy of

the 1960s and the possibility of dematerializing the work and so

forth. Perhaps we would include some doses of the Nicolas Bourri-

aud’s already well-known and outworn theory of Relational Aesthet-

ics. It would look for like words, establish some parallels, go deeper

into some specific feature, like one who removes the cuticle and

ends in a just and elegant fashion, with the calming certainty of hav-

ing accomplished his task. As I may have intended to do when I sat

down in this chair a few minutes ago (or when I decided to write

this text many long days ago). The feeling of constriction and injus-

tice in the face of such liberating strength seemed powerful enough

to convince me to abandon any such project. I decided that I wanted

to follow a different path. It was practically an exercise in being true

to myself as a subject-tree and true to the work, as a work and as a

monument. An anti-monumental monument. An artistic exercise in

setting up an experience, managing it, directing it, masterfully or-

chestrating its constituent parts in order to find oneself and to help

(the) nature (of the entity) find itself.

The unpretentious monumentality, concave, deliberately invisible

and capable of creating an artistic container that ends up sucking

in, absorbing and even regurgitating the audience in another way,

throwing it into a new space of recognition and perception of re-

ality and of the surroundings; it is a fairly powerful vehicle in the

work of João Modé. But, in this specific case, in this already historic

exhibition, the artist succeeds in going beyond the simple and ex-



pected objective of realizing the defining potential of his work (be

it because of the scale, the intended venue, or even his supposed

responsibility as an artist) to, in a movement as precise as a blow,

reprocess the legacy of earlier years1 and reveal another possible

layer of meaning, which, although it shows us the practices of the

past, points us towards yet another veil that shrouds our access to

the poetry: the reverberating breath and poetic scope of the work

(in the unquestionable presentification and assumption of the per-

sona of the artist as a proponent) which now envelops and builds

up the space using the time he has gathered (rather than making

the relic of work explicit by way of distension of space in situ and

the relation between the different scales). This veil, this new very

fine curtain, this voile also provides access to some forgotten room

in the body-house of the artist and allows us to be so bold as to

approach the box of gifts that he carries in his breast; and, without

gravitas or megalomania, he still insists in a silent and absolutely

individual manner (like a sweet psychosis, like a mute and intermit-

tent buzzing), that the work can still change some world (whatever

the size, however much it weights, wherever it comes from). 

In fact, this text would only be possible if it were as powerful as the

silence of the plants the artwork deals with. And it was in this cruel

act of writing that I had my personal and schizophrenic whispering

voice that insisted on reminding me how imperfect words are, how

they serve as a cure (or perhaps a poison, according to Plato) to

bring us within reach of something that will always elude us. These

were days of joy, martyrdom and absolute certainty that one cannot

do justice to a work that needs to be experienced, and, even when

experienced, is betrayed by words. So, I ask you to forget these

words, to disregard the meanderings that lie between the lines

printed here, which play at drawing over the pages, that insist in a

Utopian fashion on physically erasing the printed text, which are al-

ways thinking that the best thing now would be for a huge gust of

wind to sweep the pages away to some place where they can find

their roots again. All that is left is memories and fireflies.

Alexandre Sá

Alexandre Sá holds a Doctorate and a Master’s degree in Visual Arts from the UFRJ
School of Fine Arts having graduated in Art Education (History of Art) at UERJ (2002).
His work involves diverse media (performance, installations, criticism and videos) and
is characterized by dialogue between art theory and practice. He has worked as a cu-
rator and published texts in specialized journals.

1 Even in a relationship of direct tension with the work for Music for animals and
things [Musica para los animales y las cosas], 2007, a small installation of 1m2 at Casa
Tres Patios, Medellin (Colombia), where objects found also received sounds coming
from a cassette.



João Modé has held various shows in Brazil and abroad in the

course of his career. His art uses multiple media and settings and

some projects, such as this one, involve the direct participation of

the general public.

Modé designed For the Silence of Plants specifically for Parque

Lage. The piece extends from the park gates through the Cavalari-

ças into the forest. Visitors follow suspended pathways and have

access to various points where loud-speakers reproduce music and

sounds, interspersed with moments of silence. The whole project

is full sustainable and in no way harms the natural world, but enters

into dialogue with it.

With exhibitions such as this, the Parque Lage School of Visual Arts –

an institution run by the State Department of Culture – remains to

true to its commitment to being an important center for the pro-

duction of art and culture.

Adriana Scorzelli Rattes Secretary of State for Culture

The Parque Lage School of Visual Arts, continuing its series of ex-

hibitions at Cavalariças, presents João Modé’s For the Silence of

Plants. The work is specially designed for the setting in which it is

located and spills out beyond the built environment of the gal-

leries. The museum-goers are met at the entrance to the park by

a long rope suspended from two palm trees that subsequently

guides them through the exhibition. 

This desire to establish a connection – between places, people, be-

tween the city and nature – is warm and welcoming. The rope leads

through the exhibition space and “out” again through a door, where

it is attached to a tree. This rope is in a state of highly malleable ten-

sion, since it reacts in different ways to exposure to the elements,

tightening or slackening depending on the heat or the rain.

Once inside the galleries, we are once again greeted by the same feel-

ing of delicacy and flexibility. The entrance hall is a setting ready to

be used, experimented with, lived. We are surrounded by simple, al-

most rustic, furniture, made of pieces of wooden boards. On the cen-

tral table, in front of the sofa, there are books about the effects

sounds have on the growth of plants. Various musical instruments are

displayed on shelves and we are invited to try them out. We gradually

come to perceive the subtle details of a presence. In the spacious

room to the side, the back wall is covered with a drawing under con-

struction. A small light and scaffolding suggest that this is an unfin-

ished work, to which the artist adds new touches each day. 
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Returning to the path traced by the rope, the visitor is led behind the

house, into the woods, across a narrow wooden bridge. For this natural

space, Modé has created an ever-changing sound-track. The speakers

seem to be growing amongst the plants. They play one of the tracks se-

lected by the artist for that day or week, and then fall silent. When the

silence descends again, we pause for thought. We see and hear the set-

ting we find ourselves in more acutely. The silence realizes its potential.

João Modé’s work brings a new reading to the spaces of the Cava-

lariças and the Parque Lage, but it does not take the form of in-

terference or intervention. For the Silence of Plants is more than

an occupation. From the very start of the exhibition—with the rope

that at once guides and integrates—there is a welcoming, sharing

feel to the work. The visitor can use the rooms the same way the

artist uses them, listening to music (or silence) with the plants.

Modé is less interested in the idea of building something than in

achieving evanescence. The work is fundamentally delicate, inviting

us to perceive that which is impalpable, continuous, vestigial. 

It is a great honor for the Parque Lage School of Visual Arts to host

an exhibition that engages in such a fruitful dialogue with the en-

vironment in which it is set. For the Silence of Plants provides the

visitor with a unique experience of one of the most consistently

original contemporary visual artists.

Claudia Saldanha Director of the Parque Lage School of Visual Arts



Este livro foi impresso por ocasião da exposição Para o silêncio das plantas de
João Modé nas Cavalariças da EAV do Parque Lage durante o verão de 2012.
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