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Fogo no olho  |  F ire in  the eyes,  1994
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garotas são PoP
 
São feitas de matéria PoP
  
Toda garota é PoP
 
garotas são sempre PoP
 
A palavra garota é PoP
 
o som da palavra garota é PoP
 
Ser garota é ser PoP 

Toda mulher já foi PoP
 
Porque já foi garota e PoP
  
Minha mãe já foi PoP
 
Sua mãe já foi PoP
 
A mãe de Madonna foi PoP
 
Todas as mães já foram PoP, um dia
 
A garota de Ipanema é PoP
 
norma Jean Baker era PoP 

Mais pop que Marilyn, que virou PoP
 
garotas são Barbie
 
A Barbie é PoP
 
Twiggy também era PoP
 
Twiggy e Barbie serão sempre PoP

lolita era PoP
 
A mais pop, das garotas PoP.

Girls are POP

They’re made of the matter POP

Every girl is POP

Girls are always POP

The word girl is POP

The sound of the word girl is POP

To be a girl is to be POP

Every woman was already POP

Because she was a girl and was POP

My mom was already POP

Your mother was POP

Madonna’s mom was POP

All the moms were POP, one day

Ipanema’s girl is POP

Norma Jean Baker was POP

More POP than Marilyn, that became POP

Girls are Barbie

Barbie is POP

Twiggy was also POP

Twiggy and Barbie will always be POP

Lolita was POP

The most POP of the girls POP.
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Re vídeo   |   Oi  FuturO  |   r iO de JaneirO,  2010
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1975



1975
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1990



não queRo neM veR
I don’T wAnT To See noThIng

2005

1918
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TATo do olho  |  the tOuch OF the eye
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a mão 

que tapa 

o tato 

do olho 

não vê 

que olho 

não vive 

sem toque

the hand 

that covers 

the touch 

of the eye 

cannot see 

the eye 

doesn’t live 

with no touch
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Já vI  TudoI ’ vE  sEEN IT ALL
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e l A não que R ve R |  she dOesn’ t want tO see
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há Mulhe ReS  |  ThErE ArE wOMEN
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A mulher

o corpo

o corpo da mulher

o corpo de ideias da mulher

o corpo de imagens da mulher

há mulheres.

há mulheres que pensam o corpo

há mulheres que pensam o próprio corpo

há mulheres que pensam com o corpo

há mulheres que pensam através do corpo

há mulheres que pensam para o corpo

há mulheres que pensam a partir da ideia de corpo

há mulheres que pensam a partir do corpo da ideia

há mulheres que pensam a partir da imagem de corpo

há mulheres que pensam a partir do corpo da imagem

há mulheres que pensam

A mulher.

The woman

The body

The woman’s body

The woman’s body of ideas

The woman’s body of images

There are women.

There are women who think the body

There are women who think their own body

There are women who think with the body

There are women who think through the body

There are women who think for the body

There are women who think from the idea of body

There are women who think from the body of the idea

There are women who think from the image of the body

There are women who think from the body of the image

There are women who think

The woman.
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não que Ro ne M ve R  |  I  dON’ T wANT TO sEE NOThING
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não Me MoSTRe  |  dON’ T shOw ME
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neM 
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MoSTRe
dON’T 
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há de hAveR 
nAdA A veR

there must be 
nOthing tO see

1993
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Poe MA  |  pOem 
1979
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no país da língua grande, dai carne a quem quer carne

In the country of the big tongue, give meat to those who want meat

1998
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2006
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IS So é oS So dIS So  |  ThIs Is  BONE Of ThIs BONE,  2010
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SIlê ncIo  |  s ILENcE
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cAl ABocA e SIlê ncIo  |  shuT uP ANd sILENcE
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Só PoR eS -TAR |  JusT fOr BE- ING,  2009
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TO      BE      IN    ONEsELf JusT                fOr  

BE                 -  ING    hOP-   

PING    ON   ThE  

sYL-    LA-    BLEs   Of         sI- 

LEN-   cE
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deSTe MPoS

dIsTIMEs,  2010
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e x Te MPoR âneoS

E x TEMPOr ArYs,  2010
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e x Te MPoR âneoS

E x TEMPOr ArYs
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PAR A Todo o Se MPRe

fOr EvEr ANd EvEr
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quAnTo Te MPo o Te MPo Te M |  hOw Much TIME T IME hAs 
2008
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o tempo perguntou pro tempo 

quanto tempo o tempo tem.

o tempo respondeu ao tempo 

que estava sem tempo 

para falar  de seu tempo, 

e  que ao mesmo tempo 

não queria  saber  quanto tempo 

o seu tempo tem.

o tempo tentou ganhar  tempo 

perguntando ao tempo

o quanto de tempo o tempo ganhou 

pra não responder  ao tempo, 

antes do tempo, 

quanto tempo o tempo tem.

o tempo respondeu pro tempo  

que o  tempo tem tanto tempo  

quanto tempo o tempo tem.

time asked t ime 

how much t ime t ime has.

t ime answered t ime 

i t  had no t ime 

to  speak about  i ts  t ime,

and at  the  same t ime 

i t  d id  not  want  to  know how much t ime

its  t ime had.

t ime tr ied to  ga in  t ime

asking t ime 

how much t ime t ime had gained 

in  order  not  to  answer  t ime 

before  t ime, 

how much t ime t ime has.

t ime answered t ime 

that  t ime has as  much t ime

as the t ime t ime has.
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Re TARdAR

AnTecIPAR

Pe Re ne

ATR ASo

PRe vISíve l

Te MPoR Al

AdIAnTAR

dISTAnTe

duR Ação

PoSTe RIoR

AnTe RIoR

Te MPol áBIl

Te MPoR AlIz AR

AvAnço

eSPe R A

ulTR APAS SAdo

de MoR Ado

conTR ATe MPo

PRovISóRIo

PRé vIo

e nTRe Te MPo

AnTe RIoR

de MoR Ado

Te MPoSTáBIl 

longínquo

Te MPoRIz AdoR

Te MPoR ão

Te MPo
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rETArd

ANTIcIPATE

PErENNIAL

dEL AY

fOrEsEE ABLE

TEMPOr AL

AdvANcE 

fAr

dur ATION 

suBsEquENT

PrEvIOus

chANGE ABLE

TEMPOr ALIzE

AdvANcE

wAITING

OvErcOME

sLOw

sETBAck

TEMPOr ArY

PrIOr

ME ANTIME

PrEcEdING

PrOLONGEd

sTABLE T IME

fAr AwAY

TIMEr

PrEcOcIOus

TIME
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1979 1990 1994 2008

lInguAge M |  L ANGuAGE
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de volução |  dEvOLuTION
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lugAR de Se MPReeverpl ace

2010
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Te MPInhoS  |  T INY T IMEs,  2008
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To write within

I want to show her (male voice)
don’t, don’t, don’t show me (female voice)

absolve
absorb

adversary
anniversary

verify
aversion

controversial
converge
convert
dissolve
diversion

bend
write

see see
inversion

pour 
move 

resolve 
reverberate

pour
revolver
subvert

verify

Escrever por dentro*

Eu quero mostrar pra ela (voz masculina)
Não, não, não me mostre (voz feminina)

absolver
absorver

adversário
aniversário
averiguar
aversão

controverso
convergir
converter
dissolver
diversão
envergar
escrever

ver ver
inversão

verter
mover

resolver
reverberar

verter
revólver

subverter
averiguar

113112

ver = to see *
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eu não dIS Se nAdA  |  I  d IdN’ T sAY NOThING,  1990
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Se M coMe nTáRIo  |  NO cOMMENT,  2005
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Se M coMe nTáRIo  |  NO cOMMENT,  2005
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LENORA, VIDEOFORMS: 

From Where it’s seen to I don’t even care to see 

daughter of Geraldo de Barros, one of the pioneers of concrete art in Brazil, but also the permanent 

experiment maker from before and after the orthodox period of the movement, Lenora will certainly 

have inherited from the art-photographer-painter-designer his radicalness, but also his unquietness. 

still as a child, she was curious to hear Geraldo’s conversations with the concrete poets – strange 

conspirers of the arts visiting her father. Thus, instigated by poetry since her childhood, but also a 

congenial artist, she´s situated in the daring front of those I call the “between” artists, those who are 

QRW�HDVLO\�FODVVLǌHG��WKRVH�ZKR�DUH�QRW� OLPLWHG�WR�H[SUHVVLQJ�WKHPVHOYHV��EXW�DOVR�ZDQW�WR�FKDQJH��

i.e., open new ways to the sensitivity of the reader-spectator. for this very reason, lately they’ve 

been more frequent in the art galleries than in the book environments, once the literary disciplina-

tors haven’t yet realized the world has changed and nothing else can be closed into isolated com-

partments after the technological and internet revolution. It wasn’t a chance that, when invited to 

participate in the 7ª Mercosul Biennial, in 2009,  Lenora chose, as the theme of her project, a work 

by Johncage, the prophet of interdisciplinary art, whose personality I’ve tried to synthesize from the 

chance of his name: cage chance change.  Lenora’s work, that has long expanded apart from the 

ZULWWHQ�YLVXDO�SRHWU\�ş�21'(�6(�9���������ş�IRU�WKH�RSHQ�XQLYHUVH�RI�WKH�YLGHRIRUPV��VKRXOG�EH�

understood according to these parameters. her work is already extensive and deserves a deep study. 

,� OLPLW�P\VHOI�KHUH�� LQ�D�IUHH�DUFK�ǍLJKW�� WR�VXPPDUL]H�VRPH�IHDWXUHV�WKDW� LQGLYLGXDOL]H�KHU�ZRUN��WKH�

YLVXDOO\� LQWHQVLǌHG�ZRUG��EURXJKW�XS�WR�RXU�YHU\� IHHOLQJV��YHUERG\LGHQWLǌHG��PRGHOHG� LQWR�VHQVRULDO�

biometaphors – face, gesture, voice. from the early desconstruction adventures of the 80’s, from the 

OHWWHU�ODQJXDJH�WR�WKH�ODQJXDJH�OHWWHU��IURP�WKH�WDFWLOHJUDSKLFPDFKLQH�RU�WKH�XQIDFLDOIRDP�RI�WKH�ǌUVW�

photopoems to the permanent search of her artistic identity: PrOcurO-ME (2003). A search that has 

EHHQ�ǌQGLQJ�LWV�JRDOV�LQ�WKH�VXFFHVVLYH�PXOWLPHGLDWLF�LQWHUYHQWLRQV�RI�WKH�UHFHQW�ZRUNV�DV�1�2�48(52�

NEM vEr (2005) and LuGAr dE sEMPrE (2010). Therefore, in her own words, Lenora “embodies” and 

“disembodies” her live poetics. dereconstruction of the I and the being. As a poet, I can only salute the 

courage and the competence of Lenora, by investing her talent in the artpoetry of the “between” – a 

brave response to the challenge of the new technologies, in a trajectory that shows many luminous 

SRLQWV�DQG�SXWV�DW�VWDNH�FDWHJRULHV��GHǌQLWLRQV�DQG�OLPLWV���������

AUGUSTO DE CAMPOS  

lenoRA, vIdeoFoRMAS: 

de onde Se vê a não quero nem ver   

Filha de geraldo de Barros, um dos pioneiros da arte concreta no Brasil, mas também o per-

manente experimentador de antes e depois do período ortodoxo do movimento, lenora terá, 

por certo, herdado do artista-fotógrafo-pintor-designer o seu radicalismo, mas também a 

sua inquietação. Ainda criança, mostrava curiosidade em ouvir as conversas de geraldo com 

RV�SRHWDV�FRQFUHWRV�ş�HVWUDQKRV�FRQVSLUDGRUHV�GD�DUWH�HP�YLVLWD�D�VHX�SDL��$VVLP��GHVGH�

logo instigada pela poesia, mas também congenialmente artista, ela se situa no front ousado 

GRV�TXH�FKDPR�GH�DUWLVWDV�GR�ţHQWUHŤ��RV�TXH�Q¥R�V¥R�IDFLOPHQWH�FODVVLǌF£YHLV��TXH�Q¥R�VH�

limitam a se expressar, mas querem também mudar, isto é, abrir novos caminhos à sensi-

bilidade do leitor-espectador. Por isso mesmo, ultimamente mais frequente nas galerias de 

arte do que nos ambientes livrescos, já que os disciplinadores literários não se aperceberam 

ainda que o mundo mudou e nada mais pode encerrar-se em compartimentos estanques 

depois da revolução tecnológica e internética. não foi à toa que, ao ser convidada para 

participar da 7ª Bienal do Mercosul, em 2009, lenora escolheu como tema de seu projeto 

uma obra de John cage, o profeta da arte interdisciplinar, cuja personalidade eu procurei 

sintetizar a partir do acaso do seu nome: cAge chAnce chAnge. o trabalho de lenora, 

TXH�K£�PXLWR�VH�H[SDQGLX�GD�SRHVLD�YLVXDO�HVFULWD�ş�onde Se vê��������ş�SDUD�R�XQLYHUVR� 

aberto das videoformas, deve ser entendido sob esses parâmetros. Sua obra já é extensa e 

merece estudo aprofundado. limito-me aqui, em voo-arco-livre, a sumarizar algumas carac-

WHU¯VWLFDV�TXH�D� LQGLYLGXDOL]DP��D�SDODYUD�YLVXDOPHQWH� LQWHQVLǌFDGD�� WUD]LGD�¢�ǍRU�GD�SHOH��

YHUERFRUSRLGHQWLǌFDGD��SODVPDGD�HP�ELRPHW£IRUDV�VHQVRULDLV�ş�URVWR��JHVWR��YR]��'HVGH�

as precoces aventuras de desconstrução dos anos 1980, da língua-letra à letra-língua, da 

P£TXLQD�W£FWLOR�JU£ǌFD�RX�GD�HVSXPDGHVIDFLDO�GRV�SULPHLURV�IRWRSRHPDV�¢�EXVFD�SHUPD-

nente de sua identidade artística: PRocuRo-Me (2003). uma busca que vem encontrando a 

sua meta nas sucessivas intervenções multimidiáticas de obras recentes como não queRo 

neM veR (2005) e lugAR de SeMPRe (2010). Assim, em suas próprias palavras, lenora “en-

corpa” e “(des)encorpa” a sua viva poeticidade. des-reconstrução do eu e do ser.  Poeta, só 

me cabe saudar a coragem e a competência de lenora, ao investir seu talento na artepoesia 

GR�ţHQWUHŤ�ş�EUDYD�UHVSRVWD�DR�GHVDǌR�GDV�QRYDV�WHFQRORJLDV��QXP�SHUFXUVR�TXH�M£�DSUH-

VHQWD�PXLWRV�SRQWRV�OXPLQRVRV�H�S·H�HP�[HTXH�GHǌQL©·HV��FDWHJRULDV�H�OLPLWHV���������

AuguSTo de cAMPoS
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PRocuRo -Me  |  wANTEd BY MYsELf
2001
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ISSo não TeM gRAçA nenhuMA: 
noTAS SoBRe AlgunS TRABAlhoS de lenoRA

TAdeu chIARellI

difícil descrever minha sensação ao ver pela primeira 
vez Poema (1981). Isso porque a percepção visual não 
se dá no tempo (como a escrita), ou não se dá apenas 
nele. ela é uma experiência espaço-temporal em que 
tudo o que você é e sabe se transforma perante aquilo 
que você vê.

o nervosismo – ou a excitação – inicial se deu em mim 
pela percepção do contraste entre a beleza daqueles 
lábios e daquela boca e a frieza dos mecanismos da 
máquina de escrever; depois (depois?) a compreensão 
extrema da sensualidade, ou do caráter francamente 
sexual da língua penetrando o côncavo da máquina, ex-
citando as letras.

Testemunha, cúmplice da gênese do poema – de 
qualquer poema –, entendi que estava diante de uma 
obra de arte.

                                                                          
A princípio, Homenagem a george Segal (1975) 

tem uma dimensão pueril, pois parece fruto apenas 
daquela que é a interpretação de qualquer um que vê 
pela primeira vez as esculturas/instalações do artista 
norte-americano: a alienação do indivíduo na contem-
poraneidade.

concebido e pela primeira vez produzido ainda nos 
tempos do curso colegial, Homenagem..., à semelhan-
ça de Poema, parece uma série de fotogramas cujas 
imagens excedentes foram extirpadas, restando ape- 
nas aqueles “momentos decisivos” fundamentais para 
TXH�R�HVSHFWDGRU�SRVVD�FRQǌJXUDU�D�QDUUDWLYD�

o que parece, no entanto, retirar qualquer sentido de 
infantilismo de Homenagem... ou, pelo menos, intro-
duzir uma dimensão de perversidade ao que tudo indica 
alheia à poética do homenageado é o fato de que, ali, 
quem submerge sob a pasta é a própria artista.

Se, na primeira imagem, vemos lenora iniciando a 
ação tão prosaica de escovar os dentes, na última lá 
está a artista na mesma posição, mas com a mão e o 
rosto totalmente encobertos pelo dentifrício. uma ação 
cotidiana que se transforma na paralisação absoluta. e 
ali a artista não representa a ação: ela a vive, ou a morre.

em certa medida, mesmo ainda estudante, mesmo 

ThAT’s NOT fuNNY AT ALL: 
NOTEs ON sELEcTEd wOrks BY LENOrA

TAdEu chIArELLI

It is hard to describe how I felt when I saw Poema (1981) 
IRU�WKH�ǌUVW�WLPH��7KLV�LV�EHFDXVH�YLVXDO�SHUFHSWLRQ�GRHV�QRW�
occur in time (like writing), or not only in time. It is a spatial-
temporal experience in which everything you are and know 
is transformed in the light what you see.

The initial nervousness – or excitation – was brought 
on when I perceived the contrast between the beauty of 
those lips and that mouth and the cold mechanics of the 
type-writer; after (but is it really after?) the fullest of under-
standings of the sensuality, or the candidly sexual charac-
ter of the tongue penetrating the concavity of the mecha-
nism, stimulating the keys.
$�ZLWQHVV�DQG�DQ�DFFHVVRU\�WR�WKH�ELUWK�RI�WKH�SRHPşDQ\�

SRHPş,�UHDOL]HG�WKDW�,�VWRRG�EHIRUH�D�ZRUN�RI�DUW�
         
$W�ǌUVW�VLJKW��Homenagem a george Segal [homage to 

George segal] (1975) has a childlike side to it, as it seems to 
spring from the initial reading of anyone seeing the sculptures/
LQVWDOODWLRQV�RI�WKH�1RUWK�$PHULFDQ�DUWLVW�IRU�WKH�ǌUVW�WLPH��WKH�
alienation of the individual in the contemporary world.
&RQFHLYHG�DQG�SURGXFHG�IRU�WKH�ǌUVW�WLPH�ZKHQ�VKH�ZDV�

still a college student, Homenagem..., like Poema, appears 
to be a series of photograms, whose surplus images have 
been rooted out, leaving only those “decisive moments” 
that are fundamental for the viewer to be able to make out 
the narrative.

what appears, however, to remove any feeling of childish-
ness from Homenagem... or, at least, to introduce an ele-
ment of perversity to what everything would seem to indi-
cate is alien to the poetics of a homage is the fact that, there, 
the person submerged in the paste is the artist herself.
:KLOH�� LQ�WKH�ǌUVW� LPDJH��ZH�VHH�/HQRUD�VHWWLQJ�DERXW�DV�

mundane an act as brushing her teeth, in the last, the artist 
in the same position, but with her hand and her face totally 
covered with toothpaste. An everyday action is transformed 
into complete paralysis. And here the artist does not just 
represent the action: she lives it; or, rather, dies it.

To a certain extent, even though she was still a student, 
VWLOO�ǌQGLQJ�KHU�YRLFH��/HQRUD�ZHQW�EH\RQG�6HJDO��DQG�ZHQW�
beyond returning to a point prior to the act of production/re-
production of the object/scenario she had conceived. she is 
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ainda buscando parâmetros, lenora vai além de Segal: 
e vai além voltando para antes do ato de produção/re-
SURGX©¥R�GR�REMHWR�FHQD�FRQFHELGR��ǌFD�DOL�QR�FRUSR��
na ação do corpo que se submete ao mundo (e a tudo 
R�TXH�LVVR�VLJQLǌFD���VXEPHUJLQGR�VRE�D�PDWHULDOLGDGH�
ironicamente refrescante dele.

                                                                     
(não seria interessante uma exposição, mesmo que 

pequena, mesmo que com apenas duas obras, que 
mostrasse algumas “homenagens” de artista para ar-
WLVWD"�/HQRUD�H�1HOVRQ�/HLUQHU�DV�ǌ]HUDP��2�TXH�SDUHFH�
interessante é que as homenagens concebidas por eles 
vão para muito além da mera homenagem, do tributo do 
“discípulo” para o “mestre”, pois, de alguma maneira,  
existe como que uma superação dos paradigmas esco-
lhidos. em Homenagem a Fontana, de leirner, o gesto 
do artista ítalo-argentino – que uma vez foi transgressor 
– é ironizado por nelson, que revela, e leva ao extremo, 
o caráter mecânico assumido pelos repetitivos “con-
ceitos espaciais” perpetrados pelo próprio Fontana ao 
longo de sua carreira. Homenagem a george Segal, 
por sua vez, ao radicalizar o sentido apenas sinalizado 
pelo artista norte-americano, coloca a nu os limites da 
sua poética).

                                                                  
existe um dado em comum entre Poema e Home-

nagem a george Segal: em ambos, lenora usou o 
próprio corpo para efetivar os trabalhos.

embora sempre lembrada (estigmatizada?) como 
herdeira de certa tradição concretista, é perfeitamente 
SRVV¯YHO� DǌUPDU�TXH�/HQRUD�HPHUJH�QD�FHQD�DUW¯VWLFD�
dos anos 1970 constituindo sua poética a partir de um 
amálgama de paradigmas – se entre eles se apresenta-
YDP�LQǍX[RV�GDTXHOH�PRYLPHQWR��RXWURV�PDLV�HVWDYDP�
ali presentes em simbiose produtiva: décio Pignatari e 
a novela das seis; Bruce nauman; John lennon e nelson 
leirner; geraldo de Barros e godard; irmãos campos e 
Abramovic e ulay.

o próprio fato de nos dois trabalhos citados a ar-
tista usar seu corpo demonstra que estava atenta 
não apenas a procedimentos e poéticas conectadas 
às vertentes conceituais locais e internacionais do 
período, mas à produção do próprio pai (de fato as fo-
toperformances de geraldo de Barros informaram e 
LQIRUPDP�D�SURGX©¥R�GD�ǌOKD��$LQGD�EHP��SRLV�«�XPD�
PDQHLUD�GH�DTXHOHV�WUDEDOKRV�Q¥R�ǌFDUHP�SDUD�VHPSUH�
HVTXHFLGRV��HP�SURO�GD�ţSXUH]DŤ�GD�IRWRJUDǌD�PRGHUQD�
no Brasil...). lenora conseguiu transformar e reverter 

still there in the body, in the action of the body that submits 
to the world (and all that that means), submerging itself in its 
ironically refreshing materiality.

                                                             
(wouldn’t it be interesting to put together an exhibition, 

albeit a small one, or even one with only two pieces, that 
showed pieces in which artists pay homage to another artist? 
Lenora and Nelson Leirner have produced such pieces. what 
appears to be interesting is that the kind of homage they pay 
goes far beyond a mere homage, a “disciple” paying tribute 
to the “master”. In some way, they transcend the chosen  
 v  v paradigm. In Leirner’s Homenagem a Fontana, the 
strokes of the Italian-Argentinean artist–which were once 
considered radical – are evoked in ironic way, which reveals, 
and takes to extremes, the mechanical character of the re-
petitive “spatial concepts” fontana adopted in the course of 
his career. Homenagem a george Segal, in turn, by radi-
calizing a meaning that is only hinted at by the North Ameri-
can artist, lays bare the limitations of his poetics.)

                                                                     
Poema and Homenagem a george Segal share one 

thing in common: in both, Lenora has used her own body to 
produce the piece.

Although always remembered (stigmatized perhaps?) 
as an anointed heir of the concretist tradition, it might well 
EH�VDLG� WKDW�/HQRUD�ǌUVW�DSSHDUHG�RQ� WKH�DUW�VFHQH�RI� WKH�
1970s with her own poetics, based on an amalgam of  
GLǋHUHQW� SDUDGLJPV�� $OWKRXJK� VKH� GRHV� VKRZ� WKH� LQǍX-
ence of concretism, other movements were also present,  
working together in a productive symbiosis: décio Pignatari 
and the 6 o’clock soap opera; Bruce Nauman; John Lennon 
and Nelson Leirner; Geraldo de Barros and Godard; the cam-
pos brothers and Abramovic and ulay.

The fact that in both of the aforementioned works, the  
artist used her own body to demonstrate that she was aware 
not only of the procedures and poetics connected with 
the local and international conceptual currents of the time, 
but also of the work of her own father. In fact, the photo-
performances of Geraldo de Barros have always informed 
his daughter’s art. That is all very well, since it is a way of  
ensuring that his work is not overlooked in favor of the “pu-
rity” of modern Brazilian photography... Lenora manages to 
WUDQVIRUP�DQG� WXUQ� WKHVH� LQǍXHQFHV� LQWR�DSSURSULDWH�YHKL-
cles for her own poetics.

One thing should be pointed out here: neither Poema 
nor Homenagem... are records of a performance, in which 
photography is used only to document an act. On the 
contrary, these acts were designed and performed to be 
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HVVHV�LQǍX[RV�HP�FDQDLV�DSURSULDGRV�SDUD�D�FRQVWLWXL�
ção de sua poética.

Importante salientar: tanto Poema quanto Home-
nagem... não são documentos de performance, em que 
D� IRWRJUDǌD� IRL� XVDGD� DSHQDV� FRPR� UHJLVWUR� GH� XPD�
ação. Pelo contrário: aquelas ações foram concebidas 
e realizadas para serem fotografadas, e um dos índices 
TXH� FRPSURYDP� WDO� DǌUPD©¥R� «� D� TXDOLGDGH� REMHWLYD�
das imagens, evidenciando o cuidado com a produção 
GDV� PHVPDV�� &RQWUD� D� SREUH]D� W«FQLFD� GD� IRWRJUDǌD�
como documento de performance (notável sobretudo 
nos anos 1960/1970), percebe-se nos trabalhos de 
/HQRUD�XP�FXLGDGR�FRP�R�UHVXOWDGR�ǌQDO�GH�VXDV�REUDV��
que, na verdade, são o encontro de várias linguagens.

esta maneira de operar as diversas modalidades es-
téticas coloca a contribuição de lenora em um terreno 
magmático em que poesia, artes performativas e artes 
plásticas se juntam em uma síntese única sob o signo 
GD�REMHWLYLGDGH�GR�¯QGLFH�IRWRJU£ǌFR��TXHP�GXYLGD�GD�
veracidade do que ocorreu em Poema e em Home-
nagem... se, apesar de tudo, a imagem resultante de 
uma foto continua tendo o aval de verdade?

“entre” um grande número de modalidades já devi-
damente institucionalizadas (poesia, escultura, perfor-
mance etc.), lenora encarna desde o início uma prática 
intermídia que absolutamente não serve para catalogar 
VHX�WUDEDOKR��PDV�SDUD�GHǌQL�OD�HQTXDQWR�DUWLVWD�

                                                                  
Pouco depois do dia 11 de setembro de 2011, justa-

mente num domingo, quando todos nós ainda estáva-
mos ávidos pelos comentários sobre os ataques ter-
roristas aos estados unidos, na quarta capa do antigo 
“Mais!” (suplemento do jornal paulistano Folha de S. 
Paulo), estava lá: Procuro-me.

A mesma imagem do rosto atônito de uma mulher 
aparecia repetidas vezes, como em um cartaz que bus-
ca fugitivos da justiça (terroristas, subversivos, ladrões, 
assassinos etc.). o que mudava eram os penteados da 
mulher. em cada foto, era um penteado diferente. ela era 
igual e diferente; era ela e outra.

e, no momento em que todos procuravam os autores 
dos atentados, ela se procurava.

é lógico que a publicação daquele “fotopoema” ou 
ţIRWRSHUIRUPDQFHŤ� �LPSRUWD� D� GHǌQL©¥R� H[DWD� SDUD� R�
desvio? Importa alguma regra para a exceção?) pouco 
WHPSR�GHSRLV�GR�DWHQWDGR�¢V�7RUUHV�*¬PHDV�UHVVLJQLǌ-
ca o trabalho, mais uma demonstração do quanto o con-
WH[WR�HP�TXH�VH� LQVHUH�XPD�REUD�PRGLǌFD�VHX�VLJQLǌ-

photographed, and one clear sign of this is the objective  
quality of the images, demonstrating the care that was taken 
to produce them. In contrast to the technical poverty of pho-
tography as a way of documenting a performance (which 
was especially true in the 1960s and 70s), Lenora’s work re-
YHDOV�D�FDUH�IRU�WKH�ǌQDO�UHVXOW�RI�KHU�SHUIRUPDQFHV��ZKLFK��LQ�
fact, bring together various media of expressions.
7KLV�PDQQHU� RI� ZRUNLQJ� ZLWK� YDULRXV� GLǋHUHQW� DHVWKHWLF�

modes places Lenora’s work in a magma-like territory in 
which poetry, performance and the visual arts come toge-
ther in a single synthesis under the banner of the objectivity 
of the photographic record. And who can doubt the veracity 
of what occurred in Poema and Homenagem... if, despite 
everything, the resulting photographic image still has the 
stamp of authenticity?

In the midst of a wide range of modes that have already 
been duly institutionalized (poetry, sculpture, performance 
and so forth), Lenora, from the outset, has always been a 
prime representative of an inter-media whose purpose is by 
QR�PHDQV�WKDW�RI�FDWDORJXLQJ�KHU�ZRUN��EXW��LQ�IDFW��GHǌQHV�
her as an artist.

                                                                  
shortly after 11 september 2001, on a sunday, when we 

were all still avid for more news on the terrorist attacks in the 
united states, page 4 of “Mais!” (a supplement of the são 
Paulo newspaper, Folha de S. Paulo), displayed the words:  
I am wanted.

The same image of the stunned face of a woman appeared 
RYHU�DQG�RYHU��DV�LI�LQ�D�SRVWHU�RǋHULQJ�D�UHZDUG�IRU�IXJLWLYHV�
from justice (terrorists, subversives, murderers, thieves and 
the like). The only thing that varied was the woman’s hair-
GR�� ,Q� HDFK�SKRWR� LW�ZDV�GLǋHUHQW�� 6KH�ZDV� WKH� VDPH�DQG� 
GLǋHUHQW��KHUVHOI�DQG�DQRWKHU�

And, at a time when everyone was looking for those respon-
sible for the terrorist attacks, she was looking for herself.

clearly the publication of this “photo-poem” or “pho-
WR�SHUIRUPDQFHŤşGRHV� WKH� H[DFW� GHǌQLWLRQ� PDWWHU� IRU� D� 
GHYLDQW� DFW"� 'RHV� DQ\� UXOH� PDWWHU� IRU� DQ� H[FHSWLRQ"ş
so soon after the attack on the Twin Towers conferred a  
GLǋHUHQW�PHDQLQJ�RQ�WKH�ZRUN��SURYLGLQJ�\HW�DQRWKHU�GHP-
onstration of the extent to which the context in which a work 
DSSHDUV�PRGLǌHV� LWV�PHDQLQJ�DQG� LWV�VFRSH��+RZHYHU�� LW� LV�
worth establishing some bearings here to help us under-
stand how Lenora’s poetics moves through the various me-
dia, using them at her will. 

while in Poema and Homenagem... she made use of a 
series of photographs to address the genesis of the poem, 
any poem, or of the lethargy that can impose itself on any 
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cado e abrangência. no entanto, cabe aqui estabelecer 
algumas coordenadas para entender como a poética de 
lenora trafega pelas mídias, usando-as a seu favor. 

Se em Poema e em Homenagem... ela faz uso da se-
TX¬QFLD�IRWRJU£ǌFD�SDUD�IDODU�GD�J¬QHVH�GR�SRHPD��GH�
qualquer poema, ou da letargia que pode se sobrepor 
a qualquer ação cotidiana, no caso de Procuro-me 
ela se apropria de um dispositivo, de um programinha 
de computador então à disposição das senhoras e se-
nhoritas em algum shopping center da cidade, para tor-
nar visível para todos (como em Homenagem..., aliás) 
o mal-estar do estar no mundo. como mulher, como ser 
humano, como terrorista de si.

                                                                 
Foi no Rio de Janeiro (Paço Imperial) que vi pela primei-

ra vez a série não quero nem ver. Tive que ir para o Rio 
para rever lenora e encontrei uma artista que é mulher 
– ela sempre fez uma obra de mulher. Se bem que, em Po-
ema, aquela boca sedutora guardava uma língua-pênis 
que fecundava a máquina. e aí? – e que produz uma obra 
entre o tato e a visão. “entre” o texto e a imagem encar-
nada em seu próprio rosto. (A escrita é tato e ela não 
quer ver; não pode. é demasiado).

uma obra de mulher que vê e percebe o mundo, por-
tanto, “do lado de lá” (a mulher é o “outro” do homem?), 
mas sem proselitismo. e por não existir proselitismo é 
que lenora rompe as barreiras entre os gêneros – se-
xuais e artísticos – para desenvolver trabalhos em que 
a fragilidade do humano é exercitada e explicitada no 
próprio ato de execução do trabalho, de cada um deles.

                                                                       
o sarcasmo, a ironia e o humor estão presentes nos 

trabalhos de lenora: são elementos constitutivos de 
sua poética. Mas, encobrindo-os ou, quem sabe, ali por 
WU£V��HOHV�V¥R�LQVXǍDGRV�SRU�XPD�GLPHQV¥R�GUDP£WLFD��
por um mordente que quase sempre transforma o sorri-
so inicial de quem os observa ou a eles assiste (no caso 
GRV� Y¯GHRV��� QXP� HVJDU�� ,VVR� ǌFD� SDWHQWH� HP� temPi-
nHoS (2005), em que a certeza “o ser humano adminis-
tra o tempo” é subvertida, uma vez que o primeiro passa 
a ser administrado pela economia interna da leitura que 
ele próprio criou para submeter o tempo a seus capri-
chos. e isso não tem graça nenhuma.

everyday action, in the case of Procuro-me she employs 
a device, a little computer program then available to the 
patrons of a shopping center in the city, to show everyone 
(as in Homenagem...) the uneasiness of being in the world.  
As a woman, as a human being, as a terrorist against oneself.

                                                                    
,W�ZDV�LQ�5LR�GH�-DQHLUR��3D©R�,PSHULDO���WKDW�,�ǌUVW�VDZ�WKH�

não quero nem ver [I don’t even want to see] series. I had 
to go to rio to meet Lenora again and I found an artist who 
is a woman – her work has always been that of a woman.  
In Poema, however, that seductive mouth hid a penis-
tongue that inseminated the machine. And this gives rise 
to a piece that falls somewhere between touch and sight.  
“Between” the text and the image incarnated in her own 
face. (The writing is touch and it does not want to see;  
it can’t. It’s too much.)

The work of a woman who sees and perceives the world, 
therefore, “from the other side” (is woman the “other” to 
man?), but without trying to proselytize. And it is because 
she does not strive to proselytize that Lenora breaks down 
the barriers between the sexes – both sexual and artistic 
ones – to develop work in which human frailty is exercised 
and made explicit in the very act of producing each piece.

                                                                       
sarcasm, irony and humor are present in Lenora’s work: 

these are basic elements of her poetics. But by covering 
them up, or keeping them somewhere in the background, 
she imbues them with a dramatic quality, with a wry twist 
that almost always transforms the smile when the viewer 
ǌUVW� VHWV�H\HV�RQ�KHU�SLHFHV� LQWR�D�JULPDFH��7KLV� LV�PDGH� 
explicit in temPInHoS (2005), in which the certainty that “hu-
man beings manage time” is subverted, in so far as human  
beings are here managed by the internal economy of the 
reading the piece itself has set up to subject time to its whims.  
And that’s not funny at all.
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o conjunto da obra de lenora de Barros agrupa trabalhos 
em várias mídias e formatos, como performance, objetos, 
IRWRJUDǌD�� Y¯GHR�� LQVWDOD©·HV�� YLGHRLQVWDOD©·HV� H� LQVWDOD-
ções sonoras dentre outros meios, porém seu trabalho fo-
menta a ideia de uma obra aberta que, ao atravessar meios 
distintos, torna efetiva uma linguagem.

há, em seu trabalho, um forte apelo ao texto e à oralização, 
o que nos faz pensar fortemente em poesia, pela presença 
vigorosa no modo como as palavras são articuladas. embora 
lenora não seja estritamente uma poetisa visual, podemos 
chamar, paradoxalmente, seu trabalho de poesia. Isso só é 
possível porque o sentido de atravessamento em sua obra 
tem uma origem distinta em caminhos abertos pela poesia 
concreta, entretanto, vinculada a novos problemas a serem 
resolvidos a partir das proposições do poema concreto.

em entrevista concedida ao autor, lenora declara: “todo 
o meu trabalho, vídeos e fotoperformances, instalações so-
QRUDV��D�H[SHUL¬QFLD�YLYLGD�FRP�R�JUXSR�3RHPL[��HQǌP��YHMR�
hoje, claramente, resultam, entre outros aspectos, dessa 
necessidade de levar avante o exercício da ‘verbivocovi-
sualidade’ proposta pela poesia concreta. Se hoje transito 
HP�GLYHUVDV�OLQJXDJHQV��«�FHUWDPHQWH�D�SDUWLU�GH�UHǍH[·HV�
nesse sentido.” Sendo assim, quais seriam as proposições e 
os problemas criados a partir da poesia concreta? e de que 
forma a artista os resolve e recria linguagem? é necessário 
olhar atentamente a desenvoltura da poesia concreta para 
tentarmos chegar à clareza sobre como alguns artistas dos 
anos 1970/1980 conseguiram dar continuidade ou superar 
determinados aspectos daquela herança.

A poesia concreta era uma proposta com plano claro, bem 
GHǌQLGR��H�FRP�RULJHP�GHWHUPLQDGD��6XD�UDL]�YLQKD�GLUHWD-
mente de Mallarmé (1842-1898), que, tomado como ponto 
nevrálgico do projeto concreto, havia lançado uma questão 
determinante, para os poetas que o sucederam, logo no pre-
fácio do seu un coup de dés (um lance de dados), de 1897: 
“hoje ou sem presumir do futuro o que sairá daqui, nada ou 
quase uma arte, reconheçamos facilmente que a tentativa 
participa, com imprevisto, de pesquisas particulares e caras 
a nosso tempo, o verso livre e o poema em prosa.” 1  esse 
futuro possível foi tomado pelos poetas do concretismo em 
uma escala de complementaridade e projeção, já que un 
coup de dés é o poema que inaugura o Modernismo em poe-
sia. Assim sendo, os poetas eleitos pelo Movimento concre-
WLVWD��HP�XPD�OLQKD�GH�LQǍX¬QFLD�PDOODUPDLFD��IRUDP��-DPHV�

lenoRA de BARRoS: atravessamentos | crossing paths

AlBeRTo SARAIvA

Rio de Janeiro, Junho de 2011 | June 2011

1 cAMPOs. A. de; PIGNATArI, d.; cAMPOs, h. de. mallarmé. 
são Paulo: Perspectiva, 2002. p. 152.
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Lenora de Barros’s oeuvre includes work in various media and 
formats, such as performance, object art, photography, video, 
installations, video-installations and sound installations, among 
others. however, her work is open to various media and fuses 
WKHP�LQWR�D�VLQJOH�HǋHFWLYH�DUWLVWLF�IRUPDW�

her work is deeply involved with text and oral presentation, 
which gives a strong impression of poetry through its strong 
emphasis on the way that words are put together. Although 
Lenora is not strictly speaking a visual poet, her work can, never-
theless, somewhat paradoxically, be described as poetry. This is 
RQO\�SRVVLEOH�EHFDXVH�WKH�RYHUODSSLQJ�LQǍXHQFHV�IHOW�LQ�KHU�ZRUN�
have a precise point of origin in concrete poetry, applied here to 
new problems the proposals of the original concrete poets may 
be able to resolve.

In an interview I conducted with her, Lenora declared that “all 
my work, videos and photo-performances, sound installations, 
WKH�H[SHULHQFH�ZLWK� WKH�3RHPL[�JURXS�� ,�FDQ�ǌQDOO\�QRZ�FOHDUO\�
see as resulting, in part, from this need to move forward with the 
practice of ‘verbivocovisuality’ proposed by concrete poetry. 
7KLV� LV�FHUWDLQO\�ZK\� ,�ZRUN�ZLWK�YDULRXV�GLǋHUHQW�PHGLD�Ť�:KDW�
then are the proposals and the problems of concrete poetry? 
And how does the artist solve them and recreate the language? 
One needs to look carefully at the development of concrete  
poetry to discover how some artists from the 1970s and 80s suc-
ceeded in continuing or outdoing some aspects of this legacy.

&RQFUHWH� SRHWU\� KDG� D� YHU\� FOHDUO\� GHǌQHG� SODQ� DQG� D� YHU\�
clear origin. It was directly rooted in the work of stéphane Mal-
larmé (1842-1898), which, acting as the nerve center of con-
crete poetry, already posed a question that would steer the work 
future poets in the preface to un coup de dés (A throw of the 
dice), in 1897. “Today, without presuming anything about what will 
emerge from this in future–nothing, or something that amounts 
practically to a new art form–let us accept that the attempt par-
WLFLSDWHV�ZLWK�WKH�XQSUHGLFWDEOH�LQ�WKH�SXUVXLW��VSHFLǌF�DQG�GHDU�
to our time, of free verse and the prose poem.” 1  This potential 
was taken up by the concrete poets in a complementary way as 
a projection, since un coup de dés was the poem that ushered 
in Modernism in poetry. Thus, the poets of the concrete Move-
PHQW��LQ�D�GLUHFW�OLQH�RI�LQǍXHQFH�VWHPPLQJ�IURP�0DOODUP«��ZHUH�
James Joyce (1882-1941), Ezra Pound (1885-1972), and E. E. 
&XPPLQJV� �������������HDFK��REYLRXVO\��ZLWK�KLV�RZQ�VSHFLǌF�
stance. Joyce, Pound and cummings pose a challenge to what 
Mallarmé represents in poetry: Joyce because of his work’s ka-
leidoscopic nature, Pound through his ideographical method 
and cummings with his atomization of the word. Or, as Augusto 

Abolido o verso, a poesia concreta enfrenta muitos problemas de 

espaço e tempo (movimento) que são comuns tanto às artes visuais, 

como à arquitetura, sem esquecer a música mais avançada, eletrônica. 

Além disso por exemplo, o ideograma, monocromo ou a cores, pode 

funcionar perfeitamente numa parede, interna ou externa. 3  

2  Idem, p. 189.
3 Apud MENdONÇA, Antonio sergio; sÁ, Alvaro. Poesia de vanguarda 
no Brasil: de Oswald de Andrade ao poema visual. rio de Janeiro:  
Edições Antares, 1983. p. 113.

Joyce (1882-1941), ezra Pound (1885-1972), e. e. cummings 
�������������FDGD�XP��«�FODUR��FRP�VXD�SRVL©¥R�HVSHF¯ǌFD��
-R\FH��3RXQG�H�&XPPLQJV�V¥R�XP�GHVDǌR�DR�TXH�0DOODUP«�
apresenta na poesia: Joyce pelo caleidoscópio, Pound pelo 
P«WRGR� LGHRJU£ǌFR�H�&XPPLQJV�SHOD�DWRPL]D©¥R�GD�SDOD-
vra. ou, de acordo com Augusto de campos: “A verdade é 
que as ‘subdivisões prismáticas da Ideia’ de Mallarmé, o 
método ideogrâmico de Pound, a simultaneidade joyciana 
e a mímica verbal de cummings convergem para um novo 
conceito de composição”. 2 Augusto de campos, haroldo 
de campos e décio Pignatari escrevem “teoria da poesia 
concreta – contexto de uma vanguarda” relacionando estes 
quatro autores e criando uma tradição na literatura brasileira 
como “produto de exportação”.

A poesia concreta negava a simples utilização do texto 
escrito, da prosa e do verso, determinando novas formas de 
articulação das letras e das palavras, o que culminou em uma 
formatação inédita do poema. Mas, segundo décio Pignatari:

Isso deixa claro que o poema adentra o campo inquiridor 
das artes visuais. espaço e tempo que há longa data vinham 
sendo enfrentados pela pintura e pela escultura. desse pon-
to de vista, podemos pensar principalmente em pintura, já 
que boa parte da produção de imagem vinha da pintura, e 
os pintores modernos no cerne do seu fazer tratavam cores 
e formas como elementos relacionais. Isso, mais do que um 
esquema, era uma descoberta ou desenvolvimento da per-
FHS©¥R�YLVXDO�TXH�IRL�HODERUDGD�QR�SHU¯RGR�TXH�YDL�GR�ǌQDO�
do século xIx ao início do século xx; um legado para toda a 
história da humanidade. cores e formas relacionam-se dis-
tintamente dentro de um espaço dado. Artistas como Ma-
tisse, cézanne, delaunay, Mondrian e Malevich levaram ao 
extremo esta ordem do conhecimento da organização espa-
cial exigida pelo olho humano. um tipo de inteligência visual 
conhecida dos gregos e aplicada na arquitetura, como por 
exemplo, o efeito denominado “êntase”, no qual são criadas 
linhas distorcidas que, em seu conjunto relacional, são cor-
rigidas pelo olho humano. esse tipo de conhecimento foi re-

1  cAMPOs. A. de; PIGNATArI, d.; cAMPOs, h. de. mallarmé. 
são Paulo: Perspectiva, 2002. p. 152.
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de campos put it, “the truth is that Mallarmé’s ‘prismatic subdivi-
sions of the Idea’, Pound’s ideograms, Joyce’s simultaneity and 
the verbal mime of cummings combine to provide a new con-
cept of composition”.  2 Augusto de campos, haroldo de cam-
pos and décio Pignatari wrote a “a theory of concrete poetry – in 
the context of the avant-garde” bringing these writers together 
and establishing a tradition in Brazilian literature “as an export”.

concrete poetry turned its back on the simple use of the writ-
ten word, in prose or verse, giving rise to new ways of putting to-
gether letters and words, which culminated in a completely novel 
poetic format. But, as décio Pignatari said:

7KLV�PDNHV�LW�FOHDU�WKDW�WKH�SRHWU\�LV�SDUW�RI�WKH�ǌHOG�RI�LQTXLU\�
of the visual arts. space and time have long been confronted 
by painting and sculpture. from this point of view, we can think 
mainly in terms of painting, since a good part of the produc-
tion of images comes from painting, and modern painters deal 
with colors and form primarily as relational elements. More than 
a mere schema, this was a discovery or development of visual 
perception that occurred during a period that spanned the end 
of the 19th century and the beginning of the 20th; a legacy 
for the whole of human history. colors and form are distinctly  
related to one another within a given space. Artists such as  
Matisse, cézanne, delaunay, Mondrian and Malevich took this 
knowledge of the spatial organization of space by the human 
eye to extremes. This kind of visual intelligence was known to 
the Greeks and applied in architecture. It included, for example 
WKH� ţHQWDVLVŤ� HǋHFW�� E\� ZKLFK� FXUYHG� OLQHV� DUH� FUHDWHG�� ZKLFK��
taken as an interrelated whole, are corrected by the human eye.  
This kind of knowledge was taken up by modern painters and 
FODVKHG�ZLWK� WKH� FRPSRVLWLRQDO� QRUPV� RI� WKH� ǌQH� DUWV� DFDGH-
mies, changing the internal order of painting.

Although Mallarmé was a creature of the 19th century and 
Apollinaire one of the 20th, I think it is possible to see modern 
art, for practical and conceptual purposes, as a continuum in 
which Mallarmé represents pre-Modernism and Apollinaire full 
blown Modernism. It is worth pointing out here that both Mal-
larmé’s blanks and Apollinaire’s drawings were subject to a spa-

[...] o pensamento psicológico recente nos encoraja então a consi-

derar a visão uma atividade criadora da mente humana. A percepção 

realiza ao nível sensório o que, no domínio do raciocínio, se conhece 

como entendimento. o ato de ver de todo homem antecipa de um 

modo modesto a capacidade, tão admirada no artista, de produzir pa-

drões que validamente interpretam a experiência por meio de forma 

organizada. o ver é compreender. 4 

4 ArNhEIM, rudolf. arte e percepção visual.  
são Paulo: Pioneira, 1991. p. 39.
5  MENdONÇA, s.; sÁ, A., op. cit., p. 113.

having abolished verse, concrete poetry faced many problems relating to 

space and time (movement) that are common both in the visual arts and ar-

chitecture, not to mention the most advanced, electronic music. Apart from 

this, for example, the monochromatic or colored ideogram can function per-

fectly well on an interior or exterior wall. 3

tomado pelos pintores modernos, o que causou o enfrenta-
mento com as normas de composição da academia de belas 
artes, alterando a ordem interna da pintura.

Mesmo que Mallarmé seja um homem do século xIx e 
Apollinaire principalmente um homem do século xx, me pa-
rece possível pensar em uma interseção pragmática e con-
ceitual com a arte moderna, em que Mallarmé presencia o 
pré-Modernismo e Apollinaire o Modernismo em sua mais 
HǌFD]�HQHUJLD��&DEH�DTXL�XPD�REVHUYD©¥R��DSHQDV�SDUD�UHV-
saltar que tanto os brancos de Mallarmé, quanto os dese-
nhos de Apollinaire estavam sujeitos a uma ordem espacial, 
que consequentemente ativa elementos relacionais; en-
tretanto, suas produções divergiam completamente sobre 
a proposição do que viria a ser uma nova poesia. e é claro 
que, para os poetas concretos, a posição de Mallarmé era de 
IDWR�R�YHWRU�GH�XPD�QRYD�RUGHP�SR«WLFD��4XDOTXHU�GHVDǌR�
espacial e temporal que dentro de um determinado campo 
abranja elementos composicionais irá fatalmente requerer 
uma organização relacional visando uma harmonia em rela-
ção ao olho humano. Para Rudolf Arnheim:

logicamente os poetas concretos estavam diante de 
VHXV� SUµSULRV� GHVDǌRV�� GLVWLQWRV� GDTXHOHV� GD� SLQWXUD�� GD�
escultura ou da arquitetura, mas por certo daqui para frente 
estavam compartilhando um mesmo território. vale lembrar 
que o abstracionismo geométrico e o informal eram con-
WHPSRU¤QHRV�GHVVH�GHVDǌR�GD�SRHVLD��PXLWR�HPERUD�D�SRH-
VLD��WHQGR�VXDV�HVSHFLǌFLGDGHV��HVWLYHVVH�GHVWLQDGD�D�XPD�
hibridização com os mais variados meios das artes visuais, 
como aconteceu no futuro.

A solução para os problemas suscitados pela poesia con-
creta foi a elaboração de uma nova sintaxe visual. “o material 
fundamental do grupo noigandres é a palavra considerada 
com sua carga semântica, seu som e sua forma visual (grá-
ǌFR�HVSDFLDO���D�SDODYUD�FRLVD��YHUELYRFRYLVXDO�� WUDEDOKDGD�
em estado de dicionário, livre da sintaxe e da retórica.” 5 o 
poema se resolve dentro dele mesmo, na articulação do es-

2 Idem, p. 189.
3 Apud MENdONÇA, Antonio sergio; sÁ, Alvaro. Poesia de vanguarda 

no Brasil: de Oswald de Andrade ao poema visual. rio de Janeiro: 
Edições Antares, 1983. p. 113.
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paço branco, dos elementos retinianos, na utilização do tipo 
futura��QD�IRU©D�UHODFLRQDO�GH�WRGRV�HVVHV�HOHPHQWRV��HQǌP��
em uma nova sintaxe visual. uma nova poesia brasileira.

As interseções e complementaridades entre poesia con-
creta e artes visuais se dão nesse período, principalmente 
em termos de elementos relacionais dentro de um espaço 
e um tempo, resolvidos de forma diferente por tratar-se de 
problemas e dinâmicas distintas. Mas devemos observar 
que, assim como houve um momento em que artes visuais e 
poesia se aproximaram, em função de um mesmo território, 
resolvidos os problemas o diálogo tenderia a se tornar mais 
GLVWDQWH��HPERUD�WHQKD�ǌFDGR�ODWHQWH�DOL�D�SRVVLELOLGDGH�GH�
um reencontro, desta vez mais efetivo.

Se, por um lado, a artista se vê herdeira da poesia con-
FUHWD��SRU�RXWUR�VH�LQWHUHVVD�SRU�WRGDV�DV�FRQǌJXUD©·HV�GR�
FDPSR�GDV� DUWHV� YLVXDLV�� 6HX� GHVDǌR� VHU£� HQW¥R� SURGX]LU�
uma obra que possa agregar problemas internos dessas 
duas vertentes, a literatura visual e as artes visuais. não po-
GHPRV�DǌUPDU�TXH�D�LQWHUORFX©¥R�KDUPRQLRVD�HQWUH�PHLRV�
tenha sido uma conquista da poesia concreta; pelo contrá-
rio, esse foi um dos problemas gerados a partir de suas in-
cursões, até porque a maioria dos poetas concretos, após a 
poesia concreta, se voltaram quase que estritamente para 
a literatura, casos de haroldo de campos e décio Pignata-
ri, à exceção de Augusto de campos, que se propôs a levar 
adiante o projeto concreto, transpondo-o para os meios 
virtuais. Além disso, é importante ressaltar que Augusto, 
excepcionalmente, quase de modo recluso, consegue ma-
nifestar permanentemente ações colaborativas com o gru-
po de artistas que tomou em mãos os desdobramentos da  
poesia concreta.

como mencionamos anteriormente, o projeto concreto al-
meja a interlocução com os meios de comunicação de modo 
PDLV�HǌFLHQWH��PDV�LVVR�Q¥R�VLJQLǌFD�TXH�WHQKD�UHDOL]DGR�WDO�
ensejo. Isso não se deu, por um lado, porque a democrati-
zação tecnológica não havia ocorrido e, por outro, porque 
a tecnologia necessária ao poema não estava disponível. 
e, quando isso se deu nos anos 1980, já não era o caso de 
apenas utilizá-las, mas de tomar consciência delas rearti-
culando suas possibilidades dentro de uma aldeia global 
real e ultrapassada para além das perspectivas pensadas 
por Mcluhan. dessa forma, os anos 1980 apresentavam 
alternativas reais de ação, seja pela democratização e via-
bilização tecnológica, seja pela efetiva aproximação do 
Brasil com a produção artística internacional. embora o 

tial order, which subsequently activated the relational elements. 
however, their work diverges completely when it comes to what 
the new poetry would be. It is clear that, for the concrete poets, 
Mallarmé’s position was in fact the vehicle of a new poetic or-
der. Any spatial and temporal challenge that arranges composi-
WLRQDO�HOHPHQWV�LQ�D�FHUWDLQ�ǌHOG�ZLOO�LQHYLWDEO\�UHTXLUH�D�UHODWLRQDO� 
organizational harmony from the standpoint of the human eye. 
According to rudolf Arnheim:

The concrete poets were of course confronted with their own 
challenges distinct from those of painting, sculpture or architec-
ture, but there can be no doubt that, from then on, they came to 
share the same territory. It is worth remembering that geometri-
cal and informal abstractionism were contemporary with this 
FKDOOHQJH� WR� SRHWU\�� HYHQ� WKRXJK� SRHWU\�� ZLWK� LWV� RZQ� VSHFLǌF�
features, was destined develop hybrid genres with various other 
visual art forms.

The solution to these problems raised by concrete poetry was 
to draw up a new visual syntax. “The fundamental raw material 
of the Noigandres group was the word, with its semantic charge, 
its sound and its visual (graphic-spatial) form: the verbivocovisual 
word-thing, taken straight out of the dictionary, free of syntax and 
rhetoric.” 5  The poem achieves resolution within itself, in the way 
it arranges blank space, visual elements, in the use of Futura type, 
in the relational power of all these elements; in short, in a new 
visual syntax. A new Brazilian poetry.

The intersections and complementary features of concrete 
poetry and the visual arts come from this period, especially in 
terms of relational elements in space and time, resolved in dif-
ferent ways of dealing with distinct problems and dynamics. we 
should note, however, that, just as there was a point at which the 
visual arts and poetry came together on the same territory, once 
resolved, the problems the dialogue confronted would tend to re-
detach themselves, although there is still the underlying possibi-
OLW\�RI�D�QHZ�DQG��WKLV�WLPH��PRUH�HǋHFWLYH�FRPLQJ�WRJHWKHU�

If, on the one hand, Lenora sees herself as an heir of concrete 
SRHWU\��RQ�WKH�RWKHU��VKH�LV�LQWHUHVWHG�LQ�WKH�ZKROH�ǌHOG�RI�YLVXDO�

...recent psychological thinking encourages us to consider sight to be a 

creative activity of the human mind. Perception carries out at the sensory 

level the act that, in the realm of reason, is known as understanding. The act 

of seeing is, in all human beings, a humble precursor of the much admired 

ability of the artist to produce patterns that provide a valid interpretation of 

experience in an organized fashion. seeing is understanding.  4

4 ArNhEIM, rudolf. arte e percepção visual.  
são Paulo: Pioneira, 1991. p. 39.

5 MENdONÇA, s.; sÁ, A., op. cit., p. 113.
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art. her challenge is thus that of producing work that can com-
bine the internal problems of both visual literature and visual art. 
we cannot say that harmonious interplay between the two me-
dia was an achievement of concrete poetry; on the contrary, this 
was one of the problems generated, because most concrete po-
ets later returned, almost without exception, to literature, as was 
the case with haroldo de campos and décio Pignatari, although 
Augusto de campos did propose to take the concrete project 
forward, by switching to virtual media. It should also be noted 
that Augusto alone, in an almost reclusive manner, succeeded in 
given permanent form to the collaborative work of the group of 
artists who took on the task of developing concrete poetry.

As mentioned early, the concrete project aimed to create a 
GLDORJXH� EHWZHHQ� PHDQV� RI� FRPPXQLFDWLRQ� LQ� WKH� PRVW� Hǎ-
cient way possible, but this is not to say that it was successful 
LQ� WKLV�HQGHDYRU�� ,W� IDLOHG�� ǌUVW��EHFDXVH� WKH�GHPRFUDWL]DWLRQ�RI�
technology was yet to occur, and, second, because the neces-
sary technology was not available for poetry. And, when this did 
come about in the 1980s, it was no longer a question of mere-
ly using the technology, but of become aware of its potential  
within a real global village, going beyond the position adopted 
by Marshall McLuhan. The 1980s thus presented genuine alter-
natives for action, through the democratization and availability  
of technology, and the genuine re-inclusion of Brazil in the  
international art world. Although the period has been  
characterized as one when there was a return to painting with 
the so-called 80s Generation, it should also be pointed out 
that there was another 80s Generation that focused both on 
the model established by Marcel duchamp and on the internal  
problems thrown up by concretism, neo-concretism, and tropi-
calism, as well as the plethora of local conceptual art movements  
stemming from the 1960s and 70s. Analysis of these move-
ments and the work they produced is a task for contemporary 
historiography, which has touched very little on Brazilian art.

within this broad sweep of events, the work of Lenora de  
Barros points to conceptual solutions that clarify the nature 
RI�DQ�DUW�FDSDEOH�RI�DEVRUELQJ�D�QXPEHU�RI�GLǋHUHQW�PHGLD�E\� 
updating the network of artistic production in Brazil. To demon-
VWUDWH�WKLV��,�ZLOO�ǌUVW�H[SODLQ�KRZ�WKH�3RHPL[EU�JURXS�ZDV�IRXQGHG�
and clarify the distinction between the concepts of multimedia 
and inter-media.

The Poemixbr group comprises Lenora de Barros, cid campos, 
walter silveira and João Bandeira. According to walter silveira: 

6 Entrevista concedida a Alberto saraiva em 2006.

o Poemixbr começou em 2004 com cid, lenora, João e Arnaldo 

Antunes. o grupo foi convidado a participar de um festival de poesia 

na Itália, chamado “Roma Poesia”. Àquela época eu não fazia parte do 

grupo, só a partir de 2005. o Arnaldo se afastou e eu entrei. com o vi-

deoartista grima grimaldi, concebemos o visual e a formação que até 

hoje apresentamos. esporadicamente o Arnaldo se reintegra ao grupo, 

como aconteceu em agosto de 2005 no Teatro Senac, em São Paulo. 

([LVWH�HQWUH�QµV�XPD�DǌQLGDGH�PXLWR�JUDQGH�GH�SURFHGLPHQWRV�SR«-

ticos, além de sermos amigos de muitos anos. diria sermos da mesma 

geração, como quer omar Khouri, “geração do pós-verso”, basicamen-

te tratamos a poesia como fenômeno de linguagem e incorporamos, 

quase sempre, a visualidade e vocalização às nossas criações. 6    

período tenha sido marcado pela retomada da pintura no 
TXH�IRL�FODVVLǌFDGR�FRPR�geração 80, é ainda mais impor-
tante mencionar que outra geração 80 estava focada tanto 
na matriz duchampiana quanto nos problemas de âmbito 
interno gerados pelo concretismo, neoconcretismo e pela 
tropicália, assim como toda ordem de conceitualismos ad-
vindos dos movimentos locais dos anos 1960/1970. A aná-
lise desses movimentos e de suas respectivas produções é 
GH�UHVSRQVDELOLGDGH�GD�KLVWRULRJUDǌD�DWXDO��FXMR�WUDEDOKR�«�
H[WUHPDPHQWH�¯QǌPR�HP�UHOD©¥R�DR�WHPSR�H�¢�GLQ¤PLFD�GD�
produção da arte brasileira.

dentro desse espectro amplo de acontecimentos, a obra 
de lenora de Barros sinaliza soluções conceituais para a 
FODULǌFD©¥R� GH� XPD� DUWH� FDSD]� GH� DEVRUYHU� XPD� V«ULH� GH�
meios no sentido de provocar a atualização da malha inters-
ticial da produção brasileira. Para tal esclarecimento, neste 
caso, considero necessária uma breve explanação sobre a 
formação do grupo Poemixbr e a distinção entre os concei-
tos de multimídia e intermídia.

o grupo Poemixbr é formado por lenora de Barros,  
cid campos, walter Silveira e João Bandeira. Segundo  
walter Silveira: 

$�IRUPD©¥R�GR�JUXSR�WHP�XPD�UDL]�GHǌQLGD��YHP�GLUHWD-
mente da poesia concreta no que diz respeito ao conceito 
verbivocovisual e às atividades pronunciadas pelo grupo 
paulista, que naquele momento inicial já preconizavam este 
tipo de formato. o grupo noigandres constatou a impossibi-
lidade de declamação ou recitação do poema e passou a re-
correr a novos meios de oralização, que em sua base acen-

1 cAMPOs. A. de; PIGNATArI, d.; cAMPOs, h. de. Mallarmé. 
são Paulo: Perspectiva, 2002. p. 152.
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7KH�JURXS�KDV�FOHDUO\�GHǌQHG�URRWV��LW�LV�GHULYHG�GLUHFWO\�IURP�

concrete poetry and its concept of the verbivocovisual and the 
activities of the são Paulo group, which, in those early days, was 
already envisaging this kind of format. The Noigandres group 
argued that it was impossible to declaim or recite a poem and 
started to look to new media, which basically accentuated the in-
terconnections between various media and languages. Bands of 
musicians took on a new important role in poetic communication.  

This way of producing a poem creates a structure that 
harmoniously brings together space and time, sound and text, 
body and movement. 

we must make a distinction here between “multimedia” and 
“inter-media”. Multimedia is the combined use of various media 
to a single end, by grouping together various techniques and 
kinds of technology, such as videos, computers, sound, light and 
images, in order to bring an idea to fruition. “Inter-media,” on the 

é um grande salto qualitativo na poesia: a partir do advento da escri-

WD�R�VRP�VHPSUH�VXERUGLQDUD�D�IRUPD�YLVXDO��$�SUµSULD�WLSRJUDǌD�DWHQ-

dia a aspectos sonoros-gramaticais, inclusive no um coup de Dês, 

cujo principal mérito talvez tenha sido o de mostrar isto claramente. 

com os poemas concretos, elaborados pelo grupo noigandres, a sin-

taxe visual passa a subordinar o som, o que obriga a uma verbalização 

do poema dentro de nova prática: não é possível mais recitar tais poe-

mas. Todavia utilizando novas técnicas de uso da voz na música, é pos-

sível sonorizá-los (o que foi feito pelo grupo Ars nova com partituras 

de willys de castro e direção de diogo Pacheco, em 1957). como re-

sultado, a realização, que era individual, torna-se coletiva, numa nova 

dimensão que sai do sarau aristocrático para o espetáculo público 

onde o declamador é substituído pelo grupo vocal. 7  

7 MENdONÇA, s.; sÁ, A., op. cit., p. 115.

Porque eles estão envolvidos naquilo que o poeta americano dick 

higgins chamou de “intermídia”. com esta expressão, ele pretendia 

LGHQWLǌFDU� DERUGDJHQV� SR«WLFDV� TXH� HQYROYHVVHP� RXWUDV� DUWHV� GH�

maneira imprevista. e assim ele via na poesia concreta, entre outras, 

entre outros tipos de projeto artístico, um exemplo da intermídia, na 

medida em que a poesia concreta associava inusitadamente poesia 

e artes visuais já na sua estrutura. esse trabalho, mais recentemente, 

vem sendo desenvolvido por eles – Poemixbr – e por outros compa-

tuavam as interconexões entre variados meios e linguagens. 
os grupos musicais adquirem um relevante papel dentro da 
comunicação poética. 

esta forma de realização do poema cria uma estrutura que 
vincula harmoniosamente espaço e tempo, som e texto, cor-
po e movimento. 

há que se estabelecer aqui uma diferenciação entre “mul-
timídia” e “intermídia”. A multimídia é a utilização combina-
WµULD�GH�GLYHUVRV�PHLRV�FRP�XP�REMHWLYR�ǌQDO��GH�PRGR�D�VH-
rem agrupadas várias técnicas e tecnologias como vídeos, 
computadores, som, luz e imagem para a realização de uma 
ideia. Ao passo que a “intermídia” é um conceito desenvolvi-
do pelo poeta estadunidense dick higgins para designar um 
produto resultante da junção de várias ações. 

esta noção tem interessado sobremaneira os integran-
tes do grupo Poemixbr, o que o afasta de uma concepção 
apenas multimidiática. Para Augusto de campos, este grupo 
tem uma atividade importante dentro do panorama da poe-
sia contemporânea brasileira.

Poemixbr began in 2004 with cid, Lenora, João and Arnaldo Antunes. 

The group was invited to take part in a poetry festival in Italy, called “roma 

Poesia”. At that time, I was not a member of the group. I only joined in 2005. 

Arnaldo left and I came in. with the video artist, Grima Grimaldi, we put toge-

ther the look and the format we still use today. Occasionally, Arnaldo re-joins 

the group, as he did in August 2005 at Teatro senac, in são Paulo. we share 

a lot in common as poets apart from being longstanding friends. I would say 

that we are of the same generation, as Omar khouri puts it, “the post-verse 

generation”. we basically regard poetry as a language phenomenon and 

we almost always incorporate something visual and something to do with 

sound into our work. 6    

It is a great qualitative leap in the world of poetry: ever since the advent of 

writing, the visual form was always subordinate to the sound. The type-face 

itself attended the phonetic and grammatical needs of the poem, even in 

un coup de dés, whose main value perhaps lies in the way it clearly sho-

wed this. with the concrete poems produced by the Noigandres Group, the 

sound becomes subordinate to the visual syntax, which requires a new form 

of verbalization: it is no longer possible to recite such poems. however, using 

new vocal and musical techniques, it is possible to turn them into sound (as 

the Ars Nova Group did, using scores by willys de castro under the direction 

of diogo Pacheco, in 1957). As a result, what once was an individual form of 

production becomes collective, taking on a new direction that moves away 

from the aristocratic soirée to the public spectacle, where the recitation is 

replaced by a band.  7  

6 Interview with Alberto saraiva in 2006. 
7 MENdONÇA, s.; sÁ, A., op. cit., p. 115.
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other hand, is a concept developed by the us poet dick higgins 
to design a product that brings together various acts. 

The members of the Poemixbr group are very interested in 
this idea, and they distance themselves from the concept of  
multimedia. Augusto de campos believes this group occupies an 
important place within contemporary Brazilian poetry.

   

According to raquel ritter Longhi:

 Lenora de Barros is working on a similar project to that of  
other individuals seeking to establish new parameters for the 
creation of poetry. Each individual has a background in poetry 
and the visual arts, be it text, performance, object art, photogra-
phy, video, Tv, computer media or music. In the case of Poemixbr, 
DOO�WKH�PHPEHUV�KDYH�D�VSHFLǌF�LQWHUHVW�LQ�SRHWU\��7KH�SURMHFW�LV�
organized around poetry. hence the clear links with the tradition 
of concrete poetry, on the one hand, and with visual arts media 
RQ�WKH�RWKHU��&RQFUHWH�SRHWU\�KDG�DǎQLWLHV�ZLWK�WKH�YLVXDO�DUWV��
but literature still needed to be revolutionized and transformed 
into a new product. 

na década de 90, alguns autores retomaram o conceito para a cria-

ção poética que começava a se dar com a utilização dos meios ele-

trônicos desde os anos 70, como painéis eletrônicos, vídeo, laser e o 

SUµSULR� FRPSXWDGRU�� GHǌQLQGR�D� FRPR� SRHVLD� LQWHUP¯GLD� �0HQH]HV��

Philadelfo (org.) 1992. Poesia Sonora. Poéticas experimentais da voz 

no Século xx. São Paulo: educ. / campos, Augusto. do Tipograma ao 

videograma. In: Araújo, Ricardo. Poesia visual. video Poesia. São Paulo: 

Prospectiva: 1999) fora estas referências, entretanto, não se encontra 

PDLRUHV�FLWD©·HV�DR�WHUPR��WDPSRXFR�VXD�FRQWLQXLGDGH�QD�ELEOLRJUDǌD�

relativa ao tema. 9 

Segundo Raquel Ritter longhi:

8 Entrevista concedida a Alberto saraiva em 2006.
9 LONGhI, raquel ritter. Intermedia, ou para entender as póeticas digitais. 
disponível em: http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/404nOtf0und.
10 dick higgins apud LONGhI, raquel ritter, op. cit., p. 1.

nheiros, mas vem sendo desenvolvido na direção da intermídia, isto é, 

XP�WLSR�GH�FRQYHUJ¬QFLD�TXH�M£�VH�EHQHǌFLD�GD�WHFQRORJLD�SDUD�ID]HU�

essa intermediação de poesia e música, letra, poema e projeção visual. 

Tudo de maneira integrada. eu vejo exatamente nesse tipo de manifes-

tação poética algo que eu chamaria de posição de ponta, porque são 

poucos os artistas que vêm trabalhando nessa direção e às vezes não 

tão radicalmente; uma radicalização desse tipo de poética. 8    

lenora de Barros atua, neste caso, em um projeto de con-
YHUJ¬QFLD�� GH� FDUUHLUDV� LQGLYLGXDLV�� TXH� EXVFD� DǌUPDU� QR-
vos parâmetros para a poesia. A formação básica de cada 
membro vem diretamente da poesia e das artes visuais, 
VHMD�WH[WR��SHUIRUPDQFH��REMHWR��IRWRJUDǌD��Y¯GHR��79��P¯GLDV�
computacionais e da música. no caso do Poemixbr, todos os 
VHXV�PHPEURV�W¬P�XP�LQWHUHVVH�HVSHF¯ǌFR��R�SRHPD��(�«�QD�
direção do poema que o projeto se desenvolve. daí a clare-
za dos vínculos com a tradição da poesia concreta, por um 
lado, e por outro os meios integralmente criados pelas ar-
WHV�YLVXDLV��$�SRHVLD�FRQFUHWD�WLQKD�DǌQLGDGHV�FRP�DV�DUWHV�
plásticas, mas ainda era a literatura que precisava ser revo-
lucionada, transformada em um produto novo. 

os artistas do Poemixbr provenientes integralmente do 
meio plástico visual da poesia e da música terão diante de 
VL�RXWURV�GHVDǌRV��2�SULPHLUR�GHOHV�«�WUDQVLWDU�GH�XP�IRUPD-
to multimídia para um formato de intermídia, o que implica a 
atenção sobre cada meio utilizado no contexto de criação. 
neste caso, é necessário observar os procedimentos con-
ceituais de higgins: “quando dois ou mais meios discretos 
se fundem conceitualmente, eles se tornam intermídia. di-
ferem de meios mistos, sendo inseparáveis na essência da 
obra de arte.” 10  efetuar, então, a intermídia seria “fundir” 
todos os meios em prol de outro produto. Podemos nos per-
guntar como? Para os membros do grupo Poemixbr são: 

Because they are involved in what the us poet dick higgins has called 

“inter-media”. what he means by this expression is the use of poetic approa-

ches that involve other art-forms in unexpected ways. he thus sees concrete 

poetry, along with other art movements, as examples of inter-media, in so 

far as concrete poetry associated poetry in an unusual way with the visual 

arts as part of its structure. More recently this kind of work has been being 

produced by Poemixbr and others, but is moving towards inter-media, a kind 

of convergence that makes us of technology to mediate between poetry, 

music, lyrics, poetry and the projection of images, in a fully integrated fashion.  

I see in this kind of poetry what I would call a point position, because few 

artists have been working in this way or at least not so radically; this is a radi-

calization of this type of poetry.  8  

In the 1990s, some authors went back to the concept to create the kind 

of poetry that began in the 1970s using electronic media, such as screens, 

video, laser and, of course, the computer, calling this inter-media poetry 

(Menezes, Philadelfo (Ed.) 1992. Poesia Sonora. Poéticas experimentais 

da voz no século xx. são Paulo: Educ. / campos, Augusto. do Tipograma 

ao videograma. In: Araújo, ricardo. Poesia visual. video Poesia. são Pau-

lo: Prospectiva: 1999) Beyond these publications, however, this term is not 

found and is not even consistently used in literature on the subject. 9

8 Interview with Alberto saraiva in 2006.
9 LONGhI, raquel ritter. Intermedia. ou para entender as poéticas digitais. 

Available at: http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/404nOtf0und.
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The artists making up Poemixbr, who are involved in visual arts, 
SRHWU\�� DQG�PXVLF�� IDFH� YDU\LQJ� FKDOOHQJHV�� 7KH� ǌUVW� LV� WKDW� RI�
moving from a multimedia format to inter-media, which requires 
that attention be paid to each medium used in the context of the 
creative act. In this case, higgins’s conceptual principles need to 
be followed. “when two or more distinct media fuse conceptu-
DOO\��WKH\�EHFRPH�LQWHU�PHGLD��7KLV�LV�GLǋHUHQW�IURP�PL[HG�PHGLD��
since the media here are inseparable parts of the essence of the 
work of art.” 10 Producing inter-media thus entails “fusing” all the 
media for the purpose of creating a new product. we might ask 
ourselves how? In the view of the members of Poemixbr these 
products are: 

7KH�UHVXOW�LV�D�ǌHOG�RI�PRYHPHQW��$�SODFH�Ş�WKH�VWDJH�Ş�ZKHUH�
the poem takes on full concrete form. The fusion of visual arts 
DQG�PXVLF� JHQHUDWH�SRHWU\� DV� D� ţǌHOG�RI�PRYHPHQWŤ�� $� SRHWU\�
that is based on the concept of inter-media developed by hig-
gins, who speaks in terms of “conceptual fusion and inseparable  
HVVHQFHVŤ�� 1RWKLQJ� FRXOG� EH� PRUH� GLǋHUHQW� IURP� PXOWLPHGLD�� 
although it seems to me that the Poemixbr group are following a 
clearly laid out path that starts out, deliberately, from multimedia in 
order to move on to higgins’s concept of inter-media. The syntax 
RI�WKH�SRHP�LV�WDNHQ�WR�EH�D�ţǌHOG�RI�PRYHPHQWŤ��D�YHKLFOH�IRU�FRQ-
FHSWV�WKDW�DLPV�WR�VXJJHVW�RWKHU�ZD\V�RI�UHFRQǌJXULQJ�%UD]LOLDQ�
poetry. for precisely this reason, Augusto de campos declared 
that the group “may derive from concrete poetry. But is already 
PRYLQJ�LQ�D�GLǋHUHQW�GLUHFWLRQ��7DNLQJ�VWHSV�LQWR�DQRWKHU�ǌHOGŤ��12 

Lenora de Barros’s work must be addressed as part of a col-
lective, since her work is organized, in practice, into a dialogue 
between generations. And in dealing with her work in particular, it 
is fair to say that it is produced by a series of crossing paths, for 
the purpose not of creating a network, but of weaving a product 
that is, above all, truly national, that derives from the dynamic of 
concepts produced in Brazil.

ALBErTO sArAIvA
curator

Poemas que exploram as possibilidades de articulação da voz em di-

ferentes registros linguísticos, com apoio de procedimentos tomados 

da música contemporânea e das artes visuais. Ao longo do espetáculo, 

as formações variam – solo, duo, ou todos juntos no palco – e as perfor-

mances incluem a manipulação de objetos, além da projeção de vídeos, 

que se integra como um cenário em movimento. 11  

11 folder do grupo, 2005. 
12 Entrevista concedida a Alberto saraiva em 2005.

o resultado é um cenário em movimento. ou seja, um lugar 
– o palco – onde o poema se efetiva em sua integridade. A 
dissolução da linguagem das artes visuais e da música gera 
a poesia como um “cenário em movimento”. uma poesia que 
se desenvolve a partir do conceito de intermídia elaborado 
por higgins, que nos fala de “fusão conceitual e de essên-
cias inseparáveis”. nada poderia estar mais distante da mul-
timídia, no entanto me parece que o grupo Poemixbr segue 
um percurso muito bem delineado que tem início proposital-
mente na multimídia, e em seguida passa ao conceito de hi-
ggins de intermídia. A sintaxe do poema é tomada como um 
“cenário em movimento”, isto é, um veículo conceitual que 
SUHWHQGH� VXJHULU� RXWUDV� SRVVLELOLGDGHV� GH� UHFRQǌJXUD©¥R�
da poesia brasileira. Justamente por essa razão, Augusto de 
campos declarou que o grupo “tem talvez a precedência da 
poesia concreta. Mas já caminha para outro espaço. outros 
passos de outro espaço”. 12

Tratar da obra de lenora de Barros é tratar também da ar-
WLFXOD©¥R�GH�XP�FROHWLYR��SRVWR�TXH�D�FRQǌJXUD©¥R�GH�VHX�
trabalho é, na prática, um diálogo entre gerações. e, tratan-
GR�HVSHFLǌFDPHQWH�GH�VXD�SURGX©¥R��SRGHPRV�GL]HU�TXH�«�
uma obra que se dá por atravessamentos, pela disposição 
não de criar uma malha, mas de tecer na malha as implica-
ções de uma produção que é antes de tudo estritamente 
nacional, cuja origem está na dinâmica de conceitos elabo-
rados a partir do Brasil.

AlBeRTo SARAIvA
curador

3RHPV�WKDW�H[SORUH�WKH�SRWHQWLDO�RI�WKH�YRLFH�LQ�GLǋHUHQW�OLQJXLVWLF�UHJLV-

ters, with the support of procedures taken from contemporary music and 

WKH�YLVXDO�DUWV��7KURXJKRXW�WKH�VSHFWDFOH��WKH�IRUPDW�YDULHVşVRORV��GXHWV�RU�

choruses– and the performances include the manipulation of objects, and 

WKH�SURMHFWLRQ�RI�YLGHRV��WKDW�IXVH�LQWR�D�ǌHOG�RI�PRYHPHQW� 11  

10 dick higgins apud LONGhI,  
raquel ritter, op. cit., p. 1.

11 folder do grupo, 2005.
12 Entrevista concedida a Alberto saraiva em 2005.  
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Re Ady-Me RMAde PAR A Roy  |  rE AdY-MErMAdE TO rOY,  2007

“rEvÍdEO Lenora de Barros”

It is with the greatest of pleasure that Oi futuro 

presents this unique retrospective of the 25-year 

career of Lenora de Barros. This exhibition brings 

together images of most of the work of this poet 

and visual artist and is accompanied by critical texts 

written specially for the project.

 

Lenora’s provocative and novel work uses multiple 

media, including video, poetry reading, photography 

and installations. she has won awards in Brazil and 

internationally and her work is included in public and 

private collections across the globe.  

 

we hope that people can use this book as a script 

to guide them along the paths Lenora de Barros has 

opened up, in her quest to stir the imagination of 

others by means of sound and the unexpected.

      

MArIA ArLETE GONÇALvEs

cultural director of Oi futuro

exposição “Revídeo lenora de Barros”

é com satisfação que o oi Futuro oferece esta 

obra  inédita, síntese dos 25 anos de atividade de 

lenora de Barros. Aqui estão reunidas imagens 

de grande parte da  produção da poeta e artista 

visual acompanhadas de textos críticos espe-

cialmente destinados ao projeto.

 

Instigante e inovador, o trabalho de lenora in-

clui múltiplas linguagens, como vídeo, perfor-

PDQFH�SR«WLFD�� IRWRJUDǌD� H� LQVWDOD©¥R�� 3UHPLD-

da no Brasil e no exterior, sua obra faz parte de 

FROH©·HV�RǌFLDLV�H�SDUWLFXODUHV�QR�PXQGR�LQWHLUR���

 

que este livro seja um roteiro, aberto à fruição 

do espectador, para percorrer trilhas e cami-

nhos  desbravados por lenora de Barros, em sua 

inventiva de impulsionar a imaginação do outro 

através do som e do inusitado.

    

MARIA ARleTe gonçAlveS

diretora de cultura do oi Futuro
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nasceu em 1953, em são paulo, sp, brasil. | born in 1953, in são paulo, sp, brazil.

vive e trabalha em São Paulo. | lives and works in são paulo.
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2010  

Revídeo. Oi Futuro Flamengo. rio de Janeiro, rJ.
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2011
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ARTeFoTo, centro cultural banco do brasil (ccbb-rJ), rio de Janeiro, rJ. 
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museu de arte moderna do rio de Janeiro (mam-rJ), rJ.

vISuAl PoeTRy, mexic-arte museum –  

WKH�RǎFLDO�0H[LFDQ�DQG�0H[LFDQ�$PHULFDQ�)LQH�$UW�0XVHXP�RI�7H[DV��$XVWLQ��(8$�

vISuAl PoeTRy, diverse works, houston, eua. 

2001 
coleçõeS 1, galeria luisa strina, são paulo, sp. 

The oveRexcITed Body – Arte e esporte na sociedade contemporânea, 

palazzo arengario, milão, itália.

1998 
24ª BIenAl InTeRnAcIonAl de São PAulo, Fundação bienal de são paulo, sp. 

1996 

do ex-lIBRIS A hoMe-PAge, paço das artes, são paulo, sp. 

uToPIA, casa das rosas, são paulo, sp. 

1995 

4º STudIo InTeRnAcIonAl de TecnologIA de IMAgeM,  

realizado pela unesp e sesc pompeia, são paulo, sp. 

1994
A FoTogRAFIA conTAMInAdA, centro cultural são paulo, são paulo, sp.

1993  

3º STudIo InTeRnAcIonAl de TecnologIA de IMAgeM, sesc pompeia, são paulo, sp.
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TRAnSFuTuR-vISuelle PoeSIe, galeria pankow, berlim.

1990 
TRAnSFuTuR-vISuelle PoeSIe, Kunstetage de Kassel, alemanha.
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17ª BIenAl InTeRnAcIonAl de São PAulo, Fundação bienal de são paulo, sp. 

1982
ARTe Pelo TeleFone, museu da imagem e do som (mis) são paulo, sp.

 

1994 
ácIdA cIdAde  |  AcId cIT Y
ARTe cIdAde – A cIdAde e SeuS FluxoS,  

vale do anhangabaú, edifício guanabara, são paulo, sp.
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PeRFoRMAnceS

2004 
PRocuRo-Me, cidade em mutação, sesc pompeia, são paulo, sp. 

PoeMIxBR (performance poética com o grupo poemixbr), i congresso internacional mídias:  

multiplicação e convergências, Faculdade senac, são paulo, sp. 

2002 

PoeMIx BRASIl (com arnaldo antunes, cid campos e João bandeira),  

6º Festival romapoesia, roma, itália.

2001 

(deS)encoRPA – o coRPo não MenTe (com o músico cid campos e o ex-jogador raí), the 

Overexcited body – arte e esporte na sociedade contemporânea, sesc pompeia, são paulo, sp.

1995
participa da biennale internationale des poètes en val-de-marne (França),  

onde realizou quatro seções de leituras performáticas integradas com projeção  

de poemas visuais de sua autoria. 

 

2007 

PAR A ve R e M voz AlTA  |  TO sEE ALOud
eRRáTIcA: PoeMA Ao vIvo, centro cultural banco do brasil, rJ. 
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PuBlIcAçõeS | cuRAdoRIAS  

2009
participou como artista-curadora da RAdIovISuAl na 7ª bienal do mercosul –  

grito e escuta, porto alegre, rs.

2007
curadora, ao lado de cid campos, João bandeira e walter da silveira, da exposição  

PoeSIA concReTA – o projeto verbivocovisual, instituto tomie Ohtake, são paulo, sp.

2002/2003 

atua como bolsista da Fundação vitae e desenvolve o projeto de um livro-objeto,  

PARA veR eM voz AlTA.  

2002
curadora, ao lado de João bandeira, da mostra gRuPo noIgAndReS, dentro do ciclo  

arte concreta paulista, centro universitário maria antonia, são paulo, sp.

1999 

participa do cd em homenagem a Oswald de andrade, ouvIndo oSwAld (Funarte), sob a 

curadoria de augusto de campos, com tratamento sonoro de cid campos e participação de

haroldo de campos, décio pignatari, walter silveira, arnaldo antunes, paulo miranda e Omar Khouri.

1994 

com os poemas visuais interativos “nAdA hAveR” e “eu não dISSe nAdA”, 

 participa, ao lado de outros artistas, do pioneiro cd-rOm�$UWH�&LGDGH�Ş�$�FLGDGH�H�VHXV�ǍX[RV�

1993/1995
colaboradora do -RUQDO�GD�7DUGH, onde assinava a coluna “…uMAS”,  

XP�HVSD©R�GHGLFDGR�D�H[SHUL¬QFLDV�SR«WLFDV��JU£ǌFDV�H�IRWRSHUIRUP£WLFDV�

1991
curadora da mostra PoeSIA concReTA In BRASIle,  

archivio della grazia di nuova scrittura, milão, itália.

1975 

publica seus primeiros poemas visuais na revista 3RHVLD�HP�*UHYH, da qual participa também  

como editora, ao lado dos poetas augusto de campos, régis bonvicino, pedro t. de lima  

H�GR�DUWLVWD�JU£ǌFR�-XOLR�3OD]D�

durante as décadas de 1970 e 1980, participa de várias publicações brasileiras e estrangeiras,  

tais como 4RUSR�(VWUDQKR (1976), &µGLJR (1978-1983), =HUR�¢�(VTXHUGD (1981), no brasil, e )/8( 

(publicada pelo Franklin Furnace archive de nova iorque, 1983) e ���&RQWHPSRUDU\�%UD]LOLDQ�3RHWV, 

antologia editada por michael palmer, régis bonvicino e nelson ascher (sun & moon classics, 1999).

1983 
publica seu primeiro livro de poemas visuais, onde Se vê, pela editora Klaxon.
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P 2-3
Fogo no olho  |  f IrE IN  ThE EYEs,  1994
5HJLVWUR�IRWRJU£ǌFR�_�3KRWRJUDSK\�6LOYLR�5LFDUGR�5LEHLUR
coluna “...umas”, Jornal da tarde, são Paulo – sP, 1994

P 4-5
gARoTAS PoP  |  POP GIrLs,  1993
coluna semanal “...umas”, Jornal da tarde, são Paulo – sP, 1993
 
P 7
Maquete digital da programação visual da exposição revídeo��FRQFHELGD�SHOR�GHVLJQHU�JU£ǌFR�-R¥R�'RULD�_
digital model of the visual programming from the exhibition revídeo, designed by graphic designer João doria
Revídeo, Oi futuro flamengo, rio de Janeiro – rJ, 2010
 
P 8-9-10-11
hoMe nAge M A geoRge SegAl  |  hOMAGE TO GEOrGE sEGAL,  1984 
videoperformance, 1’04
direção | direction walter silveira s
som | sound cid campos
Revídeo, Oi futuro flamengo, rio de Janeiro – rJ, 2010
 
P 13
hoMe nAge M A geoRge SegAl  |  hOMAGE TO GEOrGE sEGAL,  1984 
Primeira versão da fotoperformance, 1975 e publicada em 1976 na revista Poesia em greve | first version of the 
photo-performance, 1975 and published in 1976 at Poesia em greve magazine. 
5HJLVWUR�)RWRJU£ǌFR�_�3KRWRJUDSK\�)£ELR�0��6DPSDLR

P 14-15
contatos da primeira versão de hoMe nAge M A geoRge SegAl � _�&RQWDFWV�VKHHW�RI�WKH�ǌUVW�YHUVLRQ�
of hOMAGE TO GEOrGE sEGAL,  1975
5HJLVWUR�)RWRJU£ǌFR�_�3KRWRJUDSK\�)£ELR�0��6DPSDLR

P 16-17
hoMe nAge M A geoRge SegAl  |  hOMAGE TO GEOrGE sEGAL,  versão de 1990
dimensões variáveis | various size
5HJLVWUR�IRWRJU£ǌFR�_�3KRWRJUDSK\�5X\�7HL[HLUD

P 18-19
não que Ro ne M ve R  |  I  dON’ T wANT TO sEE NOThING,  2005
videoperformance
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Edição | Edition Lenora de Barros, Luciano Mariussi e/and Marcos ribeiro
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7UDGX©¥R�SDUD�R�LQJO¬V�_�7UDQVODWLRQ�1RHPL�-DǋH
Revídeo, Oi futuro flamengo, rio de Janeiro – rJ, 2010

P 20-21-22-23
TATo do olho  |  EYE ’s  TOuch,  1 ’00

P 24-25-26-27-28-29
Já vI  Tudo |  I ’ vE  sEEN IT ALL,  9 ’50” 

P 30-31
e l A não que R ve R  |  shE dOEsN’ T wANT TO sEE,  4 ’04” 

P 32-33-34-35
há Mulhe ReS |  ThErE ArE wOMEN,  59”

P 36-37
não que Ro ne M ve R |  I  dON’ T wANT TO sEE NOThING,  2005 
33 x 50 cm
c Print
Temporada de Projetos, Paço das Artes, são Paulo – sP, 2005 

P 38-39
não Me MoSTRe |  dON’ T shOw ME,  2005 
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c Print
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P 40-41
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P 57
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Making Of
5HJLVWUR�IRWRJU£ǌFR�_�3KRWRJUDSK\�3DORPD�%RVTX¬

P 58
IS So é oS So dIS So |  ThIs Is  BONE Of ThIs BONE,  1998
Exposição individual | solo show
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Oi futuro Ipanema, rio de Janeiro – rJ, 2010

P 60-61
línguA ve RTe BR Al  |  vErTEBr AL TONGuE,  1998
c Print
5HJLVWUR�IRWRJU£ǌFR�H�WUDWDPHQWR�JU£ǌFR�_�3KRWRJUDSK\�DQG�LPDJLQJ�0DUFRV�5LEHLUR

P 62-63
SIlê ncIo  |  s ILENcE,  1990 
c Print
78  x 800 cm
5HJLVWUR�IRWRJU£ǌFR�_�3KRWRJUDSK\�5X\�7HL[HLUD����

P 65
cAl ABocA |  shuTuP,  2006
Making of
5HJLVWUR�IRWRJU£ǌFR�_�3KRWRJUDSK\�3DORPD�%RVTX¬�

P 66-67
cAl ABocA e SIlê ncIo  |  shuTuP ANd sILENcE,  2006 
vídeo 52” e fotoperfomance | video 52” and Photoperformance
Edição | Edition Lenora de Barros e/and Luciano Mariussi  
&¤PHUD�H�IRWRJUDǌD�_�&DPHUD�DQG�SKRWRJUDSK\�/XFLDQR�0DULXVVL��
som | sound cid campos
Revídeo, Oi futuro flamengo, rio de Janeiro – rJ, 2010
 
P 68-69-70-71
Só PoR eS -TAR  |  JusT fOr BE- ING,  2009
videoperformance, 4’51”
Edição | Edition Lenora de Barros e/and raimo Benedetti
&¤PHUD�H�IRWRJUDǌD�_�&DPHUD�DQG�SKRWRJUDSK\�$OEHUW�9LQLFLXV�
 
P 72-73
eS -TAR e M SI  Só PoR eS -TAR SAl-TI-TAn-do So -BRe AS Sí-l A-BAS do SI-lê n- cIo 
TO -BE- IN- ONEsELf JusT fOr BE- ING hOP-PING ON ThE sYL-L A-BLEs Of sI-LEN- cE, 
2009
c Print
 
P 74-75
híFe n ,  2009
c Print
5HJLVWUR�IRWRJU£ǌFR�_�3KRWRJUDSK\�$GULDQD�)HUOD

P 76-77 
deSTe MPoS  |  d IsTIMEs,  2010
vídeo | video 4’06” (loop) 
&¤PHUD�H�IRWRJUDǌD�_�&DPHUD�DQG�SKRWRJUDSK\�*DEL�%HUQG
Edição | Edition Lenora de Barros e/and felipe Barros

P 78-79
e x Te MPoR âneoS  |  E x TEMPOr ArY,  2010
vídeo | video 3’47” (loop)
&¤PHUD�H�IRWRJUDǌD�_�&DPHUD�DQG�SKRWRJUDSK\�*DEL�%HUQG
Edição | Edition Lenora de Barros e/and felipe Barros

P 80-81
e x Te MPoR âneoS  |  E x TEMPOr ArY,  2010
c Print
5HJLVWUR�IRWRJU£ǌFR�_�3KRWRJUDSK\�*DEL�%HUQG

P 82-83
PAR A Todo o Se MPRe  |  fOr EvEr ANd EvEr,  2010
c Print
5HJLVWUR�IRWRJU£ǌFR�_�3KRWRJUDSK\�*DEL�%HUQG
 
P 84-85-86-87-88-89
quAnTo Te MPo o Te MPo Te M  |  hOw Much TIME T IME hAs,  2008
Instalação sonora | sound Installation 
Performance vocal | vocal performance Lenora de Barros e Electra delduque de Barros
Tratamento sonoro | sound treatment cid campos
Gravação | recording Mc2 studio
duração | Time record 3’
foto | Photo Ivana vollaro
Temporália, Galeria Millan, são Paulo – sP, 2008 
Exposição individual | solo show
 
P 90-91
oR A e R A
diptíco: silkscreen sobre Mdf | diptych: silkscreen on Mdf 
53 x 75 cm
foto | Photo fernando Laszlo
Temporália, Galeria Millan, são Paulo – sP, 2008
 
P 92-93
lInguAge M  |  L ANGuAGE,  1979,  1990,  1994,  2008
c Print 93 x 226 cm 
Temporália, Galeria Millan, são Paulo – sP, 2008
 
P 94-95
e M 4 Te MPoS  |  IN  fOur TIMEs,  1920,  1969,  1994,  2008
c Print 133 x 161 cm
)RWRPRQWDJHP�FRPSRVWD�GH�XPD�IRWRJUDǌD�GH�0DQ�5D\�H�XPD�LPDJHP�GD�SHJDGD�GR�KRPHP�QD�OXD��_�
Photomontage composed from a Man ray’s photograph and a image of the footprint of the man on the moon
Temporália, Galeria Millan, são Paulo – sP, 2008
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P 96-97
de volução  |  dEvOLuTION
silkscreen sobre Mdf | silkscreen on Mdf
foto | Photo fernando Laszlo
Temporália, Galeria Millan, são Paulo – sP, 2008
 
P 98-99
Já Já |  NOw NOw
silkscreen, 75 x 100 cm
foto | Photo fernando Laszlo
Temporália, Galeria Millan, são Paulo – sP 2008
 
P 100-101
PRe vISão do Te MPo |  T IME rEPOrT,  2008
silkscreen, 37,5 x 37,5 cm
Temporália, Galeria Millan, são Paulo – sP, 2008

P 102-103-104-105-106-107
lugAR de Se MPRe |  EvErPL AcE,  2010
Instalação | Installation
foto | Photo felipe Barros
Paralela, são Paulo – sP, 2011

P 108-109 
Te MPInhoS  |  T INY T IMEs,  2008 
vídeo | video 10’   
Paralela, são Paulo – sP, 2010
&¤PHUD��IRWRJUDǌD�H�HGL©¥R�_�&DPHUD��SKRWRJUDSK\�DQG�HGLWLRQ�/HQRUD�GH�%DUURV�H�DQG�3DORPD�%RVTX¬
finalização | Post Production André Arruda

P 110-111-112-113
eScRe ve R PoR de nTRo –  PAR A olhoS FechAdoS  |  TO wrITE wIThIN – 
fOr cLOsEd EYEs,  2005
Instalação sonora | sound installation
Performance poética | Poetical performance Lenora de Barros
som | sound hilton raw
O texto da peça sonora escrever por dentro foi concebido a partir de uma seleção de palavras da língua portuguesa 
em cuja estrutura se embute a palavra “ver” | The text of the sound piece to write within was conceived from 
a selection of words of the portuguese language in which the word “see” (as of “to see”) is embedded.
foto | Photo fernando Laszlo
Revídeo, Oi futuro flamengo, rio de Janeiro – rJ, 2010

P 114-115 
eu não dIS Se nAdA  |  I  d IdN’ T sAY NOThING,  1990
c Print
5HJLVWUR�IRWRJU£ǌFR�_�3KRWRJUDSK\�0DUFRV�$XJXVWR�*RQ©DOYHV

P 116-117 
Se M coMe nTáRIo  |  INO cOMMENT,  2005
videoperformance, 1’
Edição | Edition Lenora de Barros e/and Marcos Augusto Gonçalves
&¤PHUD�H�IRWRJUDǌD�_�&DPHUD�DQG�SKRWRJUDSK\�0DUFRV�$XJXVWR�*RQ©DOYHV

P 118-119
eu não dIS Se nAdA  |  I  d IdN’ T sAY NOThING,  2005

P 120-121
conTR A Mão  |  ONE wAY
60 x 80 cm
c Print

P 124-125
PRocuRo -Me  |  wANTEd BY MYsELf
Making of
foto | Photo Ivana vollaro

P 126-127
PRocuRo -Me  |  wANTEd BY MYsELf,  2001
3RVWHU�2ǋ�VHW�VREUH�SDSHO�MRUQDO�_�RǋVHW�SRVWHU�RQ�QHZVSDSHU�
23.5 x 28.5 cm
c Print

P 136-137
Poe MIxBR  |  POEMIxBr,  2001
Performance  poética com cid campos, João Bandeira, walter silveira e participação especial Arnaldo Antunes | 
Poetry performance with cid campos, João Bandeira, walter silveira and a special appearance by Arnaldo Antunes
I congresso Internacional Mídias: Multipilcação e convergências, faculdade sENAc, são Paulo, sP, 2004.
foto | Photo Marcia xavier

P 154
Re Ady-Me RMAde PAR A Roy  |  rE AdY-MErMAdE TO rOY,  2007
100 x 171 cm
c Print

P 156
MeSA de PIng Poe M  |  P ING POEM’s TABLE
o que que há de novo, de novo, pussyquete? | what’s new a new pussycat? 
Galeria Millan, são Paulo, sP. 

P 158
olhoS de lIl A  |  L IL A’s  EYEs,  2000
Tudo é Brasil, Paço Imperial, rio de Janeiro, rJ. 
cartaz, instalação sonora Ping-Poema para Boris | Poster, sound instalation Ping-Poem to Boris
foto reprodução | Photo reproduction frederic Jean

P 160
ácIdA cIdAde  |  AcId cIT Y,  1994
Arte cidade – $�FLGDGH�H�VHXV�ǍX[RV, 

Instalação sonora | sound Installation  
Edifício Guanabara, vale do Anhangabaú, são Paulo, sP.

P 162
PAR A ve R e M voz AlTA  |  TO sEE ALOud,  2007
errática: Poema ao vivo, centro cultural Banco do Brasil, rJ. 

P 164
onde Se vê |  whErE YOu ArE sEEN
Editora klaxon, são Paulo, sP, 1983.

P 173
MIM que R SAIR de SI  |  ME wANT TO GET OuT Of IT,  1993
dimensões variáveis | various size 
c Print
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exPoSIção | ExPOsITION 

Revídeo – lenora de Barros

curadoria | curator
albertO saraiva

Produção | Production
autOmatica

coordenação geral | General coordinator
luiZa mellO

Produção | Production
mariana schincariOl de mellO

Assistentes de Produção | Production Assistants
luisa hardman

esther martins

'HVLJQ�*U£ǌFR | Graphic design Project
JOãO dOria

Fotógrafo | Photographer
FernandO lasZlO

Revisão e Padronização de Texto | Proofreading 
duda cOsta

Tradução de Textos | English Translation
renatO reZende

Assessoria de Imprensa | Press consultants
cwea

gestão do Projeto | Project Manager
marisa s. mellO

Multimídia | Multimedia
belight

cenotécnica | display Technicians
camuFlagem 

lIvRo | BOOk

Produção | Production
autOmatica

coordenação editorial | Editorial coordinator
lenOra de barrOs

luiZa mellO

Produção | Production
mariana schincariOl de mellO

'HVLJQ�*U£ǌFR�H�$UWH | Graphic design and Art
renata ZincOne

Assistente de Arte  | Art Assistent
evelyn leine

Revisão e Padronização de Texto | Proofreading 
duda cOsta

versão Português-Inglês | Translation
paul webb
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retratO FaladO

gestão do Projeto | Project Manager
marisa s. mellO
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Ivana Bentes (org.), 2005

02 | EsTAdO dE ATIvIdAdE fuNcIONAL: E.A.f. TINA vELhO
Alberto Saraiva (org.), 2005

03 | cIcLO PArAdIGMA dIGITAL: fOTOrIO 2005
Milton Guran (org.), 2005 

���_�*(5$��2�(/(75�1,&$
Tom Leão (org.), 2006

05 | fILE rIO 2006: fEsTIvAL INTErNAcIONAL dE LINGuAGENs 
(/(75�1,&$6
Paula Perissinotto e Ricardo Barreto (org.), 2006

���_�3,1785$�(0�',67(16�2
Zalinda Cartaxo, 2006

07 | wILTON MONTENEGrO: NOTAs dO OBsErvATórIO, 
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(/(75�1,&$6
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Alberto Saraiva (org.), 
Coedição Contra Capa, 2008

23 | dANÇA EM fOcO: ENTrE IMAGEM E MOvIMENTO
Paulo Caldas, Eduardo Bonito e Regina Levy (orgs.), 
Coedição Contra Capa, 2008

24 | hüzüN. cArLOs vErGArA
Luiz Camillo Osório, 
Coedição Contra Capa, 2008

25 | MArcOs chAvEs
Alberto Saraiva, 
Coedição Aeroplano, 2008

26 | PErfOrMANcE PrEsENTE fuTurO 
Daniela Labra (org.), 
Coedição Contra Capa, 2008

27 | ArTE dA ANTÁrTIdA
Alfons Hug, 
Coedição Aeroplano, 2009

28 | fILE rIO 2009: fEsTIvAL INTErNAcIONAL dE LINGuAGENs 
(/(75�1,&$6
Paula Perissinotto e Ricardo Barreto (org.), 2009 

29 | MEIAs vErdAdEs
Ligia Canongia, 2009

30 | dANÇA EM fOcO: A dANÇA NA TELA
Paulo Caldas, Eduardo Bonito e Regina Levy (org.), 
Coedição Contra Capa, 2009

31 | GArY hILL: O LuGAr sEM O TEMPO. TAkING TIME frOM PLAcE
Marcello Dantas (org.), 
Coedição Contra Capa, 2009
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Angeline Scherf, Odile Burluraux, Jean-Max Colard, 2009

33 | PErfOrMANcE PrEsENTE fuTurO. vOL. II
Daniela Labra (org.), 
Coedição Aeroplano, 2009

34 | ENTrEOuvIdOs: sOBrE rÁdIO E ArTE
Lilian Zaremba (org.), 
Coedição SOARMEC Editora, 2009

35 | PIErrE ET GILLEs: A APOTEOsE dO suBLIME
Marcus de Lontra Costa,
Coedição Aeroplano, 2009

36 | fILE GAMEs 2009: fEsTIvAL INTErNAcIONAL  
'(�/,1*8$*(16�(/(75�1,&$6
Paula Perissinotto e Ricardo Barreto (org.), 2009 

37 | frEdErIcO dALTON: fOTOMEcANIsMOs
Coedição Contra Capa, 2007

38 | MuLTIPLIcIdAdE: IMAGEM_sOM_INusITAdOs
Batman Zavareze (org.), 2007

39 | MuLTIPLIcIdAdE 2008
Batman Zavareze (org.), 
Coedição Aeroplano, 2009

40 | MuLTIPLIcIdAdE 2009
Batman Zavareze (org.), 
Coedição Aeroplano, 2010

41 | A cArTA dA JAMAIcA
Alfons Hug (org.), 
Coedição Aeroplano, 2010

42 | sONIA ANdrAdE: vÍdEOs
André Lenz (org.)
Coedição Aeroplano, 2010

43 | LIvrO dE sOMBrAs: PINTurA, cINEMA, 
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Katia Maciel e André Parente (org.),
+2 Produções, 2010
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 Wlademir Dias-Pino (org.),
Coedição Aeroplano, 2011

45 | MuLTIPLIcIdAdE 2010
Batman Zavareze (org.), 
Coedição Aeroplano, 2011

46 | fAd - fEsTIvAL dE ArTE dIGITAL 2010
FAD - Festival de Arte Digital (org.),
Coedição ICC Instituto cidades criativas, 2010

47 | ArTE E NOvAs EsPAcIALIdAdEs: rELAÇõEs cONTEMPOrâNEAs
Eduardo de Jesus (org.),
Coedição Fase 10 Ação Contemporânea, 2011

48 | rEvÍdEO:  LENOrA dE BArrOs
Lenora de Barros e Alberto Saraiva (orgs.),
Coedição Automatica Edições, 2011
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Daniela Labra (org.),
Coedição Automatica Edições, 2011
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Paulo Venancio Filho (org.),
Coedição Automatica Edições, 2011
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