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PONTOGOR 
TRABALHOS SELECIONADOS



Paisagem (com Leonardo Araujo)  
Projeto UM TRABALHO UM TEXTO 

2016



Gretchen? (com Luisa Nobrega)  
Stadslimiet, Antwerpen 

2016



Dentro Ou Fora e vídeos (Janaina Wagner e Pontogor)  
Exposição CRIATURA 

Oficina Cultural Oswald de Andrade 
2016

 
 
 
Vídeo א 
https://www.youtube.com/watch?v=0D3mft-9uXI



180 ou Empederneiras 
Janaina Wagner, Julia Pombo e Pontogor 

Performance realizada na exposição CRIATURA 
Oficina Cultural Oswald de Andrade 

2016

 
 
 
Registro da performance 
https://www.youtube.com/watch?v=mjTuN6DtzXg



Não Faço Ideia De Quantos Dedos Tenho 
Janaina Wagner, Luisa Nobrega e Pontogor 

Performance realizada na exposição CRIATURA 
Oficina Cultural Oswald de Andrade 

2016

 
 
 
Trecho da performance 
https://www.youtube.com/watch?v=8RgkKb0alHU



CRIATURAS (Janaina Wagner e Pontogor)
Publicação 

Oficina Cultural Oswald de Andrade 
2016



E no entanto...
Facão, arco de violino, cabo de aço, balança

Dimensões variáveis
2016



The Sun Is Falling DOwn 
Torre de caixas de som e processadores de áudio 

Composição sonora, 9 horas de duração 
2016



LABIRINTO DE HERMES
Ferro calandrado e soldado

Ø 620 cm 
2015



HERMES, PRESO EM SEU PRÓPRIO LABIRINTO 
______________________________________________ 

“...e termina a frase rabiscando um grande círculo de 
lápis em torno do problema”.

Um grande círculo* de metal construído dentro de uma 
sala de exposição. O círculo envolve uma pilastra, como 
um desses quebra-cabeças que devemos separar duas 
peças, mas a ação parece impossível já que o círculo, 
completamente fechado, atrapalha tal movimento. 

Seu tamanho e posição nos impedem de vê-lo como uma 
“representação” meramente gráfica ou figura geométrica 
simples e, portanto, apenas acreditamos em sua forma. 
Nossa experiência desse círculo é fragmentada e se dá a 
partir de seções curvas que nos sugerem a ideia de uma 
“forma ideal”.  

Mas o que pensar desse círculo?
Compreender um texto é, antes de mais nada, poder 
ser por ele interpretado. E o processo de compreensão 
distingue-se de outros processos intelectivos, pois 
procede segundo um movimento circular que vai da pré-
compreensão do todo à compreensão das partes e da 
compreensão destas até o sentido do todo. 

Pode-se fazer um caminho que se aproxima ao dos 
geômetras, que utilizam as formas visíveis e falam delas, 
embora não tratem delas em si, mas dessas coisas de 
que são um reflexo. Estudam o círculo e a diagonal 
propriamente ditos, e não a imagem deles. O que 
realmente procuram é poder vislumbrar essas realidades 
que apenas podem ser contempladas pelo pensamento.

Ou o circulo pode ser visto como esse labirinto, onde não 
há escadas a subir, nem portas a forçar, nem cansativas 
galerias a percorrer, nem muros para impedir a passagem. 
Oferecendo assim ao espectador a experiência de 
entendimento e desentendimento, bem como a constante 
conversão de um para o outro. O círculo questionando 
tudo que ele mesmo representa: método, seu caráter 
de mensageiro e, finalmente, a própria hermenêutica, 
demonstrando as consequências heterogêneas de sua 
intervenção. 

O observador/leitor entra no espaço e cai em um 
labirinto circular de entendimento da própria forma que 
o aprisiona, e que é pelo espaço/contexto aprisionada. 
Seu conhecimento prévio o leva a interpretar, que o leva a 
certo entendimento, que por sua vez modifica a realidade, 
modificando assim seu “novo” conhecimento prévio da 
situação, que o leva uma nova interpretação, que o leva 
a... 

___________________________
* Tenhamos em mente que o maior defeito deste livro és tu, 
leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar; tu 
amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e 
este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita 
e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, 
ameaçam o céu, contradizem-se, escorregam e caem...

LABIRINTO DE HERMES
Programa Hello.Again

Pivô, São Paulo
2015



DEUS | DIABO | HOMEM
“Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resolut”

O caminho até uma tarde de chuva e melancolia.

A primeira vez que visitei esta piscina fiquei impressionado 
com seu tamanho e profundidade. Dentro dela senti-me 
como em uma espécie de “prisão” – algo de sonho, um 
cárcere psicológico.
Devido a sua profundidade, só conseguia ver o céu – 
espécie ambígua de cúpula e infinito.

Foi fácil perceber que o que me interessava não era a 
paisagem e sim a “cela”.
Construímos uma escada para que fosse possível negar 
a vista, levando as pessoas ao interior desta câmara. Sim, 
agora câmara para audição de um tema musical, com 
suas paredes negras, desgaste, lodo, pequenas plantas 
que autonomamente brotaram ali e o céu.

Pusemos três caixas de som dispostas triangularmente, 
dentro deste retângulo e dessa forma sugerindo um 
deslocamento circular de quem ali entrasse. Formas 
simples que muito me interessavam “graficamente”.

Invenções a Três Vozes.
No dia da primeira visita que fiz a este local. Passei por 
um sebo de livros onde comprei uma partitura do Bach 
e  logo acabei me deparando com a Oferenda Musical, 
composição também do Bach. Decidi que isso seria meu 
norte.

Eu já estava com vontade de trabalhar com certos 
conceitos musicais e principalmente o contraponto.
Separei um trecho de poucas notas desta Oferenda e às 
agrupei pela proximidade que estavam apresentadas na 
partitura. Gravei estes acordes em um órgão, um a um 
separadamente.

HOMEM
O órgão, diretamente gerado pela escrita musical de 
Bach, seria a razão.
Três composições construídas com os acordes que 
tinham sido agrupados e gravados no órgão. Esticando, 
dobrando, repetindo.... Cada composição de uma hora e 
dez minutos, totalizando três horas e meia.

DIABO
Uma guitarra afinada para que suas cordas soltas 
formassem trítonos (acordes dissonantes). O trítono 
chamado de “Diabo em Música”. A guitarra foi gravada 
tendo como regra apenas a duração de cada composição. 
Uma hora e dez minutos para cada uma das três 
gravações.

DEUS
Das três vozes a que eu queria exercer o menor controle. 
Aí estaria a maior porção de acaso de minha composição.
Pedi a artista Luísa Nóbrega que gravasse improvisos 
vocais, de qualquer espécie e com qualquer duração 
usando como referência o pequeno trecho de quatro 
segundos da Oferenda Musical. Posteriormente dobradas, 
esticadas, ou repetidas até que tivessem a mesma 
duração das duas outras vozes.

A reverberação acústica da câmara misturaria estes 
elementos.
Três composições para três vozes. 

DEUS DIABO HOMEM 

Como a peça foi desenvolvida para um lugar sem 
assentos, o público naturalmente caminharia pelo 
espaço “procurando” o melhor lugar. Mais perto de 
DEUS, do DIABO, ou do HOMEM. Ou ainda tentando 
encontrar uma espécie de “centro de equilíbrio” 
onde os três o tocassem com mesma intensidade. 
Sob chuva fina, em um dia de nuvens cinzas, pesadas.



DEUS DIABO HOMEM
Permanências e Destruições - Piscina do ed. Raposão

Três caixas amplificadas e três composições
2015

 
 
 
Trecho do trabalho: 
https://soundcloud.com/pontogor/deus-diabo-homem-3-equalizado



TEMPO
Tubos de cobre, prumos de latão, desenho de giz

220 x 220 x 200 cm
2014



CADEIRAS
Fotografia, vergalhão, cadeira

200 x 200 x 220
2014



CRUCIFICAÇÃO
Pranchas de madeira, toras de nylon, grampo de metal, corda e pedra

170 x 150 x 250 cm
2014



Detalhes: CRUCIFICAÇÃO
Vista lateral e detalhe da pedra

170 x 150 x 250 cm
2014



 QUEDA
Fotografia

110 x 80 cm
2014



FARDO
Balança, corda, pedras, barra de ferro

300 x 30 cm
2014



Detalhe: FARDO
Balança, corda, pedras, barra de ferro

300 x 30 cm
2014



ARMA
Arma antiga
40 x 20 cm

2014



Detalhe: ARMA
Arma antiga
40 x 20 cm

2014



Exposição da Residência Phosphorus
Obras: PALCO | PRUMO | TEMPO | CURVO, CRUZ DESMONTADA

e CONTRAPONTO
2013



CRUZ DEMONTADA EM DUAS PARTES
Balança, madeira, cabos de aço, grampo de metal e pedra

130 x 30 cm
2013



CRUZ | FARDO
Balança, adeira, cabos de aço, grampo de metal e pedra

180 x 180 cm 
2013



CRUZ DESMONTADA EM QUATRO PARTES
Balança, madeira, corda de sisal, parafusos

150 x 40 cm
2013



DIAGONAL
Balança, bengala e corda

80 cm de largura e altura variável
2013



PALCO | PRUMO
TEMPO | CURVO

Prumo de metal, fio, motor, timer, fita crepe
Ø 250 cm  e altura variável

2013



Detalhes
PALCO | PRUMO
TEMPO | CURVO

Movimento do prumo de metal



CONTRAPONTO
Vitrola modificada, disco com hino nacinal, folhetos

Dimensões variáveis
2013

 
 
 

Áudio: 
https://pontogor.bandcamp.com/album/contraponto



ArteBA - 2014
Obras: FARDO, BALANÇA, FÉ E RAZÃO, REGRA E EXCESSÃO, RITMO COMPOSIÇÃO PESO NADA

2014



Detalhes:
FARDO e BALANÇA

2014



CHAIRS
Vídeo performance apresentada no Open Air 5, Antuérpia, Bélgica

Dimensões variáveis
2011

Pontogor costuma desenvolver seus trabalhos com 
os materiais que ele encontra no local. Ele trata tudo 
da mesma maneira, Quer se trate de uma guitarra, 
um ampificador, uma televisão, um gravador, uma 
porta ou uma cadeira, Cada elemento é utilizado 
como parte de um todo. Uma cadeira faz sons e 
uma guitarra se torna um simples objeto. Para este 
filme, ele teve a colaboração da artista Julia Pombo. 
Duas pessoas, cada uma movimenta uma cadeira. 
Ao mesmo tempo, criam imagens repetitivas e o som 
de fricção usando isso como base para improvisação 
sonora livre

Alan Quireyns
Nota para a divulgação do evento Open Air 5 

Este trabalho (dentre outros) foi desenvolvido durante 
uma pesquisa de três meses na residência AIR 
ANTWERPEN, na Bélgica. Onde fiz do porão da casa 
onde estava hospedado meu estúdio.

Vídeo CHAIRS: 
https://www.youtube.com/watch?v=vFXqXDXEV8g



SS|RR
Performance apresentada no Festival Performance Arte Brasil, MAM RJ

Dimensões variáveis
2011

Registo da performance:
https://www.youtube.com/watch?v=ZSLl_PH-auQ



PINTURA BRANCA
Vídeo

2min22
2008



DÍPTICO
Vídeo

3min15
2008



Dois velhos pianos foram manipulados no ateliê de 
pintura da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. 
Este foi o primeiro momento, onde as imagens foram 
registradas. Os Pianos são patrimônio abandonado 
da escola, destroçados pelo tempo e descaso. Já não 
tinham suas pernas, por isso não se sustentavam em 
pé, assim o trabalho foi realizado com eles de lado. 
Arrastando sobre o piso e gerando ruídos. Os pianos, 
sem perder seu ar sedutor, evidenciam seu peso e 
forma... Sua fisicalidade. Já não eram instrumentos 
e sim matéria.

Em um segundo momento os vídeos e áudios foram 
processados ao vivo, a partir de videocassetes e 
vitrolas. A música resulta de um híbrido de ruídos 
captados das gravações dos pianos arrastados, 
somados aos tocadiscos (que rodam Chopin, 
Schubert e Stravinsky), além de ruídos mecânicos 
e eletrônicos dos equipamentos utilizados. Tudo 
simultaneamente à edição das imagens

PIANOS
Vídeo performance apresentada na Bienal Siart, La Paz, Bolívia - Ganhadora do PRÊMIO PRODEM

Dimensões variáveis
2007



LIVRO 1|2 - CAVALETE|PALCO
Livro

29 X 21 cm - 124 páginas
2008



Captadores de vibração são colados em uma grande 
roda de madeira, construída com as memas medidas 
de um palco para modelo vivo. Conectados a uma 
mesa de som geram ruídos que interferem na imagem 
projetada na parede. A imagem é fruto de uma 
câmera que filma a ação e a devolve em tempo real. 
Neste trabalho o som é apenas uma consequência 
inevitável dos movimentos. Meu corpo empurrando a 
roda contra a parede é o ponto central. Em batidas 
fortes e repetitivas a ação dura cerca de 15 minutos.

RODA
Vídeo performance apresentada no festival Performance Presente Futuro, Ou Futuro RJ

Dimensões variáveis
2008



PEDRA é uma vídeo/performance onde o artista 
manipula áudio e vídeo em tempo real, hibridizando os 
meios e desenvolvendo uma relação de cumplicidade 
entre estes. Imagens que em alguns momentos 
beiram o caos e se tornam quase abstratas pela 
quantidade de ruídos e sons que variam entre 
noises, feedbacks e composições pré-gravadas que 
interferem diretamente nas imagens exibidas.

Texto para o site da 29a Bienal de São Paulo

Uma pessoa bate com uma pedra sobre uma mesa 
de madeira. O paralelepípedo é pesado e os braços 
devem apenas levantá-lo e deixar que bata, com 
força, sobre a superfície. Ao invés de utilizar meu 
corpo em cena, dei instruções do que queria e pedi 
que uma artista realizasse a ação. Dessa forma teria 
menos controle dos resultados.
“Mas o que devo fazer com a pedra?” Ela perguntou.
Apenas bata com ela na mesa, tendo em mente a 
musicalidade que os movimentos podem gerar. De 
qualquer forma não quero que faça uma “batida”. 
Pense que uma guitarra sendo arrastada pelo chão 
também gera notas e acordes ao acaso. Esse é o tipo 
de música que imagino.

PEDRA
Vídeo performance apresentada no terreiro A Pele do Invisível. 29a Bienal de São Paulo

Dimensões variáveis
2010



MÁQUINA
Vídeo díptico para dois televisores

1min47
2010



LUSTRE
Fotografia

200 x 125 cm
2009



A PAIR OF LUNGS
Fotografia

125 x 70 cm
2009



MARA HOPE
Vídeo 

17 min
2010



Em um sonho eu nadava em uma praia que não tinha 
areia e as ondas quebravam em um enorme muro
Como a encosta de uma montanha
Mas a sensação era bem diferente
Todos aproveitavam a situação com normalidade
Todos estavam tranquilos
Ondas enormes se formavam e diversas pessoas se 
aventuravam em um mar de absurda força
Eu estava na água quando vi algo muito grande surgir
Sua pele era negra e não aparentava ter olhos
Não me lembro se tinha boca
Mas aquilo me causava muito pavor e curiosiade
Todos nadamos para a encosta em um rítmo 
desesperado
De lá observamos a criatura sinistra que se movia 
calma e lentamente.

Tudo que eu via da ponte era como um fóssil dessa 
antiga visão
Estático
Negro
Com a aparência de um prédio
Algo que não pertencia a realidade
Passei a observá-lo com frequência
Como se tivesse medo de que de um dia para o outro 
sumisse
Como se nunca tivesse existido
 
O mar me causa receio
O que está sob as águas torna-se misterioso e 
inusitado
O corpo flutuando é obrigado a estar sempre em 
movimento
Esses movimentos fundem-se diretamente aos 
movimentos das correntes
Perde-se o controle total da situação
e assim é possivel perceber que nossas vontades 
não dependem unicamente do nosso esforço
A luta se transforma em uma dança onde ambas as 
partes dialogam para encontrar equilíbrio

Do ângulo que eu o observava mais parecia um 
edifício
Ou pelo menos seus últimos andares
Não parecia fazer sentido
A visão era como de sonho

E a magnitude do que eu olhava era absurda

Legendas do vídeo MARA HOPE 

 
Trailer: 

https://www.youtube.com/watch?v=Utbl-9AfAhM

MARA HOPE
Vídeo 

17 min
2010



CHIADO
Uma nota surge e se estende... ramming se alterna com três notas criando um ritmo. Um riff solto se repete e por baixo 
um bloco de ruídos crepitantes.
...

Surgem ruídos agudos aleatórios e bem ao longe, as três notas voltam a soar. Notas soltas de baixo, quase uma es-
cala, mas parece sempre se desconcertar. O baixo alterna pequenas repetições a uma escala mal feita e como base 
ouvimos um violino que some rapidamente. Os ruídos sempre estão presentes, uma massa que estala como madeira 
queimando. Solo confuso no baixo. O trêmulo foi girado para o máximo e as notas agora são espaçadas, mas repeti-
tivas. Algum brilho no fundo, junto a uma confusão de chiados.
...

Mesclam-se até se transformar em uma música tocada na vitrola, apenas um trecho com poucas notas. O braço da 
vitrola parece estar preso por um prego ou fita e repete o mesmo momento. O tamanho do disco, este é o compasso.
...

Massa ruidosa interferida eventualmente por notas longamente sustentadas e vibrantes. Os espaços vazios sumiram. 
Pequenas fagulhas surgem, geradas por outro momento do disco tocado. Sons de arranhões a agulha desliza sobre 
o vinil atropelando seus sulcos ignorando seu movimento natural.
...

Slap... Afrequência é muito incômoda. Solo de baixo onde mal se pode ouvir a notas, tudo está confuso e o feedback 
parece ter misturado todas as fontes de som. Uma batida elimina todo o resto. Um ritmo eletrônico. Uma única nota 
martelada e chiado, mais chiado que aumenta até que se transforma em espécie de soluço e pára.

Por cinco minutos ainda é possível ouvir um ruído bem insignificante.

Trechos do texto impresso no encarte

SOUNDLESS
Disco de vinil 12 polegadas (lixado até tornar-se praticamente liso) e encarte

2011



~

TEXTOS
 

+ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



TEXTO PARA, SOBRE, COM O TRABALHO PAISAGEM 
Projeto UM TRABALHO UM TEXTO

Por Leonardo Araujo
2016 

retrato 
O olho necessita em torno de 20 a 30 minutos para realizar sua definitiva 
adaptação ao escuro. Para que seja possível obter o completo uso das aptidões 
biológicas que o olho humano desfruta no escuro, é necessário que o observador 
não foque sua atenção diretamente num objeto iluminado ou fecho de luz que 
possa incidir no local em que se encontra. O importante, para que o tempo de 
adaptação se reduza para até 10 minutos, é percorrer o olhar por todo o espaço 
em que se encontra, num tempo lento e, talvez, indiscriminado, sem deixar ser 
seduzido por qualquer aparente visualidade.

Tanto os oftalmologistas contemporâneos quanto os estudiosos de táticas 
de guerras do século passado e astrônomos especialistas em visão de longo 
alcance fora da atmosfera terrestre, concordam que a luz branca, lavada, que 
usamos em nossas instituições e domicílios, fazem com que o olho humano 
diminua gradativamente sua capacidade de enxergar à luz das estrelas ou de 
seu satélite natural. Para que essa decapitação fisiológica que empreendemos a 
tanto tempo pudesse ser revertida, eles indicam que o ser humano necessitaria 
conviver, antes das 6h e depois das 18h do dia, por cerca de 5 anos apenas com 
a incidência de luzes elétricas azuis, vermelhas ou verdes. Porém, elas teriam 
de serem utilizadas separadamente. Caso contrário…

O RGB, cores aditivas utilizadas em nossos monitores de computador, celulares, 
televisões, projetores ou displays elétricos de publicidade e comunicação, por usar 
a diversa variação de tons existentes na sobreposição entre red, green e blue, 
também dá espaço à transparência, esta que muitas vezes é acompanhada de 
sua representação linguística alpha. A combinação entre as três cores artificiais 
é tão numerosa que, a partir da humana percepção universalista do mundo, se 
torna fácil que o olho capte um branco luminoso.

Esta maleabilidade virtual nos ajudaria a perder ainda mais a musculatura das 
células que auxiliam na dilatação da pupila e que, por conseguinte, ativariam um 
ótimo nível de visibilidade noturna. O problema da luz branca é o que Newton já 
nos explicou no século XVII. Se ao desenharmos uma pizza e em cada pedaço 
dela complementarmos seu campo com uma cor definida do arco-íris, sete no 
total, e, após cortar do papel a circunferência, girarmos o disco numa velocidade 
acima de 10 km/h, se tornará possível não mais enxergar as cores que o 
compõem, ou melhor, visualizar todas elas juntas. Este é o branco encontrado por 
volta de 1666 por Newton, ao fazer refratar um raio solar num prisma triangular 
de cristal. Newton decompôs a transparência luminosa de nossa estrela e dela 
pode observar que o invisível é formado pela relação existente na variação entre 
o vermelho e o violeta, na qual podemos encontrar todas as cores que vemos, 
quer dizer, que conhecemos com nosso corpo.



selfie

O convite para participar do projeto um trabalho um texto ocorreu no dia 12 de 
março de 2016. O evento ocorreria no dia 30 de abril, mas não pode ser realizado 
pois a casa em que o espaço expositivo se encontra (a garaginha, como dizem 
carinhosamente os proponentes), demorou um tanto para ficar pronta. A reforma 
foi intensa: a empreiteira atrasou, o mestre de obras abandonou o barco, a 
arquiteta enrijeceu as rédeas e o proprietário se descabelou por meses a fio.

De início, ainda entendendo como se daria esse novo projeto, o artista Daniel 
de Paula, o curador Germano Dushá e o gestor social Leeward Wang abriram 
o convite a mim e Pontogor, sabendo que possivelmente negligenciaríamos 
o objetivo idealizado por eles. Acontece que eles obtiveram conhecimento 
do projeto Frente à realidade d’ontem, desistimos novamente hoje!, que foi 
produzido por nós sob o convite da curadora Beatriz Lemos para ocupação do 
Castelinho do Flamengo no Rio de Janeiro — programa em que ela se debruçou 
e realizou durante o ano de 2015 com diversos outros artistas. Nosso projeto não 
foi aceito pela instituição por que intervinha diretamente no convívio cultural do 
Castelinho e da cidade, para além de não ocupar o espaço expositivo destinado 
ao programa e sim locais privativos e de alta circulação. Porém, a extensão do 
convite realizado a nós fez com que os curadores entendessem realmente o que 
desejavam. Está dito em seu título, um trabalho, obra de um artista, e um texto, 
de um crítico, estudioso ou entusiasta do assunto que a obra pode contemplar.

Então, o que antes poderia ser uma vela acesa no meio do espaço e 30 folhas 
de texto espalhadas nas paredes da garagem, escritas cada uma a quatro mãos, 
se tornou um bloqueio realizado por Pontogor e este texto de duas laudas que 
você lê. O resto é percepção. 

3x4

Em 13 de julho de 2013, Pontogor abriu uma exposição individual após 
finalizar seu período em residência no espaço de arte Phosphorus. A ocupação  
apresentou 5 trabalhos inéditos do artista e um texto, Comentários sobre os 
trabalhos realizados na residência Phosphorus por Pontogor, escrito pela artista 
Marilia Barreira Furman. Ao analisar a racionalidade positivista na perspectiva 
conceitual aparentemente dada pelos trabalhos, ela observou que o movimento 
de inversão dos fatos analisados nos movimentos propostos por cada obra de 
Pontogor não era apenas um dispositivo de sedução, mas um procedimento 
de negação ao próprio movimento que indiciavam. Existia ali uma espécie de 
naturalização do incomum que atravessaria, como uma faca na costela, os 
músculos da interpretação, fazendo com que a inversão se desse num segundo 
momento, aquele depois de olhar o objeto. 

Este niilismo declarado dos trabalhos de Pontogor não está para o moralismo 
negativo como o humor negro estaria para os sorridentes, por exemplo. A palavra 
encontrada por Furman em Pontogor pode ser uma brincadeira, em transformar 
uma obra em outra, mas não, exige uma seriedade que não se torna fácil depois 
de piscar algumas vezes seguidas ao tentar enxergar melhor o que se olha. Para 
enxergar a inversão é necessário fechar o olho antes de olhá-la. As pupilas se 
adaptam melhor ao escuro se preparadas anteriormente. Para isso, feche o olho 
antes de adentrar qualquer ambiente escuro.



Invertidamente, o que se declara em Paisagem é apenas o movimento que você 
faz, e com ele certa mudança de trajetória de um bumerangue mal lançado — o 
deslocamento gerado pela interpretação. Dizem, que os canhotos tem melhor 
capacidade de realizar movimentos ágeis e certeiros do que os destros, e 
isso não é um fato científico que mude como as coisas são feitas, mas como 
elas podem se diferenciar quando percebidas em seus contextos de disparo, 
ou seja, de onde partem, pelo o que passam e como alcançam. É claro, que 
se o bumerangue saiu do parque donde foi lançado, chegou em outro sítio, 
possivelmente o lançador o perdeu, mas provavelmente manteve-se na busca, 
mesmo sem encontrá-lo. É possível que um outro o tenha pegado pra si.

O que a luz faz a nós senão nos impossibilitar de ver? A pergunta é retórica, a 
imagem da qual parte também.



COMENTÁRIOS SOBRE OS TRABALHOS REALIZADOS 
NA RESIDÊNCIA PHOSPHORUS

Por Marilia Barreira Furman
Julho/2013 

Em um mundo de inversões, onde tudo se transforma em seu contrário e assim 
sucessivamente, é necessário rever a cada minuto o sentido que as coisas 
adquirem, quais inversões estão sendo realizadas e por quem. Ou talvez fosse 
melhor dizer: em um tempo de inversões, um tempo em que se apagou a própria 
idéia de tempo para se instaurar o pós-tudo da pós-modernidade pós-rancor, é 
necessário, a cada minuto, olhar os sentidos da dinâmica social e suas inversões 
constantes. 

1. vitrola | contraponto 
Quando o tal do gigante acordou, o sentido de uma força que tomava conta 
das ruas se inverteu. Ficou forte, daí, o grito positivista do nacionalismo. O 
hino nacional tornou inaudível os gritos anti-capitalistas, sufocou qualquer 
possibilidade de crítica radical. As pautas se tornaram apelos cívicos, já não 
questionavam as condições materiais violentas do capitalismo brasileiro em seu 
momento de ápice e colapso, mas buscavam “endireitar” os rumos da pátria1. 

A operação de inverter a polaridade de uma vitrola, fazendo com que o disco de 
hinos nacionais toque ao contrário, inverte – de cara – todo o discurso positivista, 
recusa seu conteúdo e o torna inaudível.  Mas é pela desconfiguração sonora 
que se explicita qual é o movimento do nacional em relação ao indivíduo 
– se escutado na forma positiva, a agulha caminha para o centro (para uma 
centralização?), para um ápice determinado, alcançado através da progressão 
do movimento do aparelho. Já em seu espelhamento negativo, a agulha caminha 
no sentido de sua própria expulsão da unidade do disco: em movimentos sutis 
ela está programada para sua própria falência, seu colapso, já que despenca do 
equipamento quando a musica acaba. Estes movimentos não se excluem, mas 
se completam.

O positivismo ufanista expresso no hino nacional brasileiro foi a objetivação 
poética e heróica do momento de formação dos Estados nacionais, que por sua 
vez se constituiram como condição para a formação simultânea e inseparável 
do moderno sistema produtor de mercadorias. Assim, o capitalismo, atualmente 
em crise mundial, reproduzido ampliada e ficticiamente pelos mecanismos 
financeiros, pede a retomada histérica da idéia heróica de nação, mesmo que 
esta também esteja em colapso e se apresente como um invólucro meramente 
formal. – E lá vão eles, de verde e amarelo, cantando sua raiva e seu otimismo 
opressor no mesmo tom. 

Será que é justamente esta crise mundial (que põe o capitalismo pra funcionar 
a pleno vapor, na mesma velocidade em que o desmorona) que demonstra de 
forma tão violenta que o tempo não anda somente pra frente? Se, na visão 
positivista, o tempo somente pode ser o da evolução linear rumo a um ponto 
culminante pré-determinado – a realização do progresso –,  então entra em crise 
também esta própria noção de tempo, na medida em que começam a aparecer as 
rachaduras na imagem do Brasil-decolante: o país credor, dos grandes eventos, 
está agora em conflito e em refluxo.

1. Isso em um nível mais mídiatico, onde estava sendo disputado o sentido das manifestações. Talvez em um outro 
nível se possa dizer que as lutas sociais saíram fortalecidas e aprofundaram sua capacidade crítica.



E aí o contraponto da vitrola agora não é somente inversão do conteúdo 
positivista, mas de sua própria noção temporal. Revertendo o caminho que a 
agulha percorre, se ataca tanto uma temporalidade linear evolutiva própria do 
positivismo clássico – que levaria da “glória do passado” à “paz do futuro” – 
quanto um apagamento do tempo das lutas sociais realizado pelo positivismo 
pós-moderno – para o qual já não há possibilidade de ruptura histórica, restando 
somente uma duração abstrata, quase pós-histórica. (Por isso é bom que se 
inverta junto aos coxinhas do hino nacional, a tal da “geração pós-rancor”2). 
Um fim da história em que o dinamismo de uma sociedade só pode ser aquele 
da criatividade na reformulação das estratégias de vendas e na reinvenção de 
novas formas-mercadorias possíveis e compatíveis com a era digital. 

Não se trata de apologia ao passado, ou qualquer modo de saudosismo, portanto, 
o fato de que se apresenta um instrumento analógico (a vitrola), passível de 
intervenção direta – de inversão da polarização. Trata-se sim da crítica a uma 
apologia generalizada das novidades tecnológicas que aparecem no mercado 
e na vida cotidiana como extensões naturais do fazer e do corpo humano. 
Tampouco os elementos temporalmente datados que aludem ao positivismo 
– a cartilha, os próprios hinos – afirmam uma estética “vintage” ou retrô. Na 
medida em que são precisos e não arbitrários, estes elementos apontam para 
temporalidades determinadas, para marcos e pontos de inflexão. Nos lembram, 
portanto, de uma temporalidade que está para ser construída, de categorias que 
não existiram sempre e não serão, por isso, eternas.

2. palco | prumo | tempo | curvo 
Um pêndulo que realiza movimentos espiralares periódicos em torno de uma 
espécie de mandala sugere, à primeira vista, um contraponto à lógica temporal 
evolucionista e linear invertida na vitrola. Contraponto que se daria na medida em 
que apresenta um outro modelo de concepção do tempo – a representação de 
uma temporalidade aparentemente mística: espiralar, curva, do “eterno retorno”.

Seria neste caso, operar uma simples polarização com a razão absoluta, que 
rege a lógica progressiva? De fato, o tempo circular, próprio de sistemas não 
diferenciados, onde religião, vida e cultura estão fundidos, é diretamente oposto 
à lógica racional positiva e sua noção de tempo. Mas qual cosmologia esotérica 
pode atribuir sentido à perda de sentido da modernidade? Quando o discurso da 
atemporalidade mística, supostamente natural, cai de pára-quedas no presente, 
ele colide com as violentas formas de organização material da sociedade atual e 
não pode mais do que fechar os olhos para as contradições concretas da razão, 
apelando para uma noção apaziguadora de amor, fraternidade e ecologia entre 
pares brancos e conscientes. Assim, numa nova inversão – pode transformar-se 
no positivismo pós-moderno da pós-história

2. O positivismo pós-moderno se apresenta em inúmeras cores e bandeiras: ele é verde-amarelo, ele é rosa choque, 
é ecológico, artístico, tecnológico e cultural. E ele é, principalmente, anti-rancor, pois aparentemente não haveria mais 
motivo para isso.  Para a geração pós-rancor: “mesmo as manifestações são transformadas em happenings e opor-
tunidades de bons negócios com patrocinadores interessados em vender uma imagem dinâmica e “progressista”. As 
“antigas” e “rancorosas” reivindicações dos tra¬balhadores e jovens pelo acesso real e material ao mundo da cultura 
e das artes são açambarcadas, administradas e domesticadas por um vasto em¬preendimento, que envolve fundos 
públicos, pa¬trocínios de corporações e de empresas privadas e “gestores culturais” que se encarregam de encon¬trar 
os artistas e promover os eventos. Finalmente, a técnica da “gestão cultural” é transportada para o ativismo militante 
e justificada com um discur¬so “pós-rancoroso”, o mais adequado ao mundo das reivindicações “pós-materiais”. O 
Fora do Eixo e congêneres constituem a expressão mista do movimen¬to “cansei”.” José ARBEX Jr., “Lulismo Fora 
do Eixo”, in Controvérsia, 12.08.2011, online:<http://www.controversia.com.br/index.php?act=textos&id=9741>, acesso 
em: 06.05.2014.



Mas, abrindo um pouco mais os olhos, aquilo que poderia ser uma mandala, 
um gráfico de energia radiestésica ou qualquer outra representação esotérica 
desconhecida, apresenta sinais contrários. As medições em centímetros, 
registradas em diversos pontos da figura no chão, denunciam um projeto de 
construção de um objeto circular – o palco ao qual o titulo alude. O pêndulo que 
realiza os movimentos circulares é um prumo de pedreiro, também descrito no 
próprio título da obra. Fica claro, então, que nada no titulo nomeia algo que venha 
do universo esotérico. Um segundo olhar para o movimento do prumo e vemos 
que ele é realizado com o impulso em arranque forçado de um pequeno motor. 
Podemos afinal nos perguntar que metafísica é esta constituída por objetos e 
materiais do universo do trabalho e da medição? Do cálculo e do projeto? Que 
crítica é essa que ataca a razão como fé e a fé como razão? 

Olhando para as cruzes desmontadas fica claro que não se afirma aqui nenhum 
dos dois pólos: não há religação possível com o Cosmos, não há apologia do 
racional. As cruzes são objetos precisamente medidos com um aparato técnico 
(balança), elas se apresentam com sua medida de peso, explicitam seu processo 
de montagem e, no entanto, se apresentam em seu estado de desmanche. Não 
se trata de equilíbrio ou de harmonia entre os dois pólos (aqui só há brutalidade), 
pois um não é solução para o outro, mas parte do problema a ser resolvido. 
De fato não é preciso ir para nenhum universo religioso ou esotérico para encontrar 
o caráter místico das coisas. No moderno sistema produtor de mercadorias, as 
coisas possuem um caráter fisicamente metafísico, na medida em que elas só 
existem em relação à máxima abstração do valor: a mágica que se realiza quando 
se equipara coisas com qualidade completamente diferentes para o fim da troca. 
Atualmente a mágica segue adiante – o capital já se reproduz sozinho, ele não 
precisa de mercadorias, de trabalho para se valorizar (ainda que ficticiamente), 
ele voa por aí, procurando algum corpo pra encarnar, dependendo para isso 
somente da fé.

É justamente esta metafísica que a Razão constrói, enquanto se afirma como 
a única e natural forma de reflexão do pensamento humano. Mas enquanto 
aparência de objetividade plena, esta mesma Razão passa a constituir, sob a 
forma de uma espécie de sedimentação inconsciente, também o senso comum 
burguês, a forma subjetiva do pensar moderno e assim, exige uma fé cega nas 
suas categorias de ciência, planejamento, raciocínio, precisão, etc. 
A fé na Razão foi radicalizada pelo próprio Comte, que, levando às últimas 
conseqüências a filosofia legitimadora do sistema capitalista, cria sua religião – 
natural, racional e científica. 

Volta então a importância do questionamento da temporalidade positivista, do 
absolutismo da razão ou do tempo místico da cegueira da fé. No questionamento 
do tempo, um pólo subverte o outro. Mas que tempo é este afinal, que quer 
aparecer como eterno, mas que (como o pêndulo movido pelo motor) se dá em 
movimentos de arranque e finda em colapso, desacelerando bem devagar?

ssim como as coisas findam, as bases sociais atuais vão ter de ir à falência, 
colapsar, acabar, cair, desligar, desmontar. Os conceitos eternos da metafísica 
racional, portanto, só podem ter seu fim na atitude de inversão e recusa dos 
discursos. A inversão do discurso racional/metafísico do positivismo seria a 
possibilidade aberta da desmontagem, falência e desligamento dos conceitos 
burgueses modernos que fazem girar a roda mística e pseudo-eterna do sistema 
produtor de mercadorias. 



ANTES DA LÓGICA
Por Marta Ramos 

Texto realizado a partir dos trabalhos da exposição RAZÃO
 na galeria Emma Thomas , Maio/2014

O processo de Pontogor é a materialização continuada de uma ação: “por 
em duvida”. Se os pensamentos, imagens, histórias ou teorias que chamam 
nossa atenção pudessem ser guardados em uma caixa, ele viveria cercado por 
milhares delas, totalmente cheias. Elas iriam se acumulando conscientemente 
desordenadas e esquecidas, enquanto outras novas surgiriam em uma prática 
contínua de pensamento. Ao mesmo tempo poderia resgatar um desses 
desenhos guardados o um texto do qual não se lembra a origem ou referencia e 
os observaria investigando os possíveis significados existentes agora para ele. E 
neste “fazer é pensar / pensar é fazer”, como ele mesmo descreve seu processo, 
uma imagem antiga encontra uma cadeira esquecida ou um conceito matemático 
contamina uma barra de metal que alguém já não precisava. São uniões de 
referências que perderam o sentido com objetos encontrados, em uma tentativa 
de que o acaso seja o que irá dar estrutura às obras, livre de pensamentos pré-
estabelecidos ou racionalizações impostas por uma lógica fenomenológica. 

Neste exercício de teoria e práxis, Pontogor poderia identificar-se com a figura 
do filósofo pré-platônico em busca de perguntas que possam dar respostas 
à sua percepção do mundo sensível. Neste processo de experimentação, 
a constante é o tempo, é a pergunta que surge do próprio processo e o que 
determina o possível, o real ou sensível. Se a lógica ocidental sempre foi 
baseada em uma estrutura temporal linear que inclui de maneira implícita a ideia 
de desenvolvimento e decadência, Pontogor foge desta imposição e se coloca 
num lugar fora desta linha, no qual passado, presente e futuro são apresentados 
em um mesmo espaço. Portanto, as instalações propostas para a exposição 
permitem nos transportar a momentos anteriores à invenção do relógio. Logo, 
o que vemos pode ser o momento em que ainda não é passado ou futuro. Para 
esta construção o artista combina três elementos: ritmo, composição e peso, 
sempre postos em tensão. Tensão criada a partir de um estudo empírico, mas que 
refere-se a estruturas racionais da matemática pura, principalmente o triângulo e 
o círculo. A tensão que provoca um estado contínuo de instabilidade, inerente à 
tentativa de controlar a partir de uma não-lógica, como na explicação da origem 
de um buraco negro.

Há muitas pistas possíveis e perguntas que surgem ao redor de cada um dos 
elementos reunidos nestas obras. Está implícito no processo de Pontogor deixar 
as ideias em aberto, num pensamento que é ao mesmo tempo filosófico - Adorno 
e a natureza ambígua das obras - e científico - Heisenberg e seu Princípio da 
Incerteza - onde nos é dada a oportunidade da leitura própria de cada espectador, 
e, portanto, os trabalhos se refazem constantemente. Talvez seja porque a arte 
é o único campo de atuação independente que resta à essa filosofia primitiva.

Não por acaso, ao entrar em seu estúdio, encontrei o “O Livro do desassossego” 
de Fernando Pessoa, uma acumulação de fragmentos e cogitações filosóficas 
sobre o cotidiano, sem nenhuma ordem, dotado de uma lógica desconhecida e 
uma linguagem intraduzível. Ante estas incertezas e a demanda incessante por 
respostas sobre o tempo e a razão, Pontogor sublinha uma frase: “A razão é a fé 
no que se pode compreender sem fé; mas é uma fé ainda”. 
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Pontogor 
Rio de Janeiro, 1981. Vive e trabalha em São Paulo.

55 11 999172489   /   pontogor@gmail.com
http://pontogor.tumblr.com

http://pontogor.blogspot.com.br

Sua pesquisa tem foco em meios como: vídeo, fotografia, instalação, perfor-
mance e música. Interessando-se pelo ruído e o desgaste nas imagens e sons, 
atento ao erro e ao acaso como ferramentas. Seu processo criativo se planifica 
desde o pensamento hermenêutico na procura de soluções sensoriais para plas-
mar problemáticas filosóficas sobre espaço e tempo.

Prêmios e Residências

Em 2007 ganhou o Prêmio Prodem na Bienal Internacional Siart em La Paz, 
Bolívia.
Participou dos programas de residência:

2014 – Urra, Buenos Aires, Argentina;
2013 – Phosphorus. São Paulo, Brasil;
2011 - Air Antwerpen. Antuérpia, Bélgica;
2011 - Encontro V.E.R. Terra UNA, Liberdade, Minas Gerais;
2010 - Contemplado com o edital do Banco do Nordeste passou um mês em 
Fortaleza para desenvolvimento da exposição individual AÇÃO, no CCBNB;
2009 - Batiscafo em La Habana, Cuba;
2008 - 4Territórios em Brasília.

Exposições Individuais

Labirinto de Hermes
Programa Hello.Again – Pivô, São Paulo
Julho 2015

Perdendo a Fé
Galeria A Gentil Carioca, Rio de Janeiro
Setembro 2014

Razão
Galeria Emma Thomas, São Paulo 
Maio 2014

Residência Phosphorus
Phosohorus, São Paulo
Agosto 2013

Ação
Centro Cultural Banco do Nordeste, Fortaleza, Brasil
Junho 2010

Pinturas
SESC Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil
Março 2009



Exposições Coletivas
 
Exposição Cultivar o Deserto como um Pomar às Avessas
Galeria de Arte UFF, Niteroi 
Abril 2016  
 
\\\\ HAeammm //////// aOUuHhFFf  
Átomo , Rio de Janeiro 
Abril 2016  

Criatura (com Janaina Wagner)
Oficina Cultural Oswald de Andrade, São Paulo
Janeiro – Abril 2016

Nós Entre os Extremos – A Arte e a Ciência
Instituto Tomie Ohtake, São Paulo
Novembro 2015 – fevereiro 2016

Pois Ainda Agora Vocês Me Olham, Mas Nunca Me Veem (Carolina Nóbrega)
Centro Cultural São Paulo – São Paulo
Dezembro 2015

Experiência N° 3
A Mesa, Rio de Janeiro
Novembro 2015

Genealogia
Olho da Rua, Rio de Janeiro
Setembro 2015

Permanências e Destruições
Piscina do Raposão, Rio de Janeiro
Janeiro – 2015

Fenda
Casa Terráqueas , Rio de Janeiro
Janeiro – 2015

Residencia Mayo
Naranja Verde, Buenos Aires, Argentina
Maio – Junho 2014

VIII Bienal Internacional SIART
Espacio Simon I Patiño, La Paz, Bolívia
Outubro - Novembro 2013

Deus Não Surfa
Glória, Rio de Janeiro
Setembro 2013

Rumos Artes Visuais - Convite à Viagem
Itaú Cultural, São Paulo
Fevereiro - abril 2012



Jogos de Guerra
Caixa Cultural, Rio de Janeiro, Brasil
Julio e agosto 2011

Performance Arte Brasil
Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil
Março 2011  
 
SUVENIR # Brasilien
Kunst im Kulturflur , Hildesheim , Alemanha
Janeiro 2011

29a Bienal de São Paulo
Terreiro: A Pele do Invisível, Pavilhão da Bienal, São Paulo, Brasil
Novembro 2010

Latidos Urbanos
Museo Nacional de Arte Contemporâneo, Santiago, Chile
Novembro 2010

Live Cinema
Oi Futuro (Ipanema), Rio de Janeiro, Brasil
Dezembro 2010

Festival Outro Rio
Plano B, Rio de Janeiro, Brasil
Novembro 2010

Com Afeto, Rio
Galeria Oscar Cruz, São Paulo, Brasil
Abril 2010

Liberdade é Pouco, O Que Desejo Ainda Não Tem Nome
Residência do curador da mostra, Rio de Janeiro, Brasil
Março 2010

Jogos de Guerra
Fundação Memorial da América Latina, São Paulo, Brasil
Março 2010

7a Bienal do Mercosul
Ao redor de 4’33’’/Radiovisual, Porto Alegre, Brasil
Outubro e Novembro 2009

Amplificadores
Museu Murillo La Greca, Recife, Brasil
Novembro 2009

Piscinão da Benvinda de Carvalho
Murilo Castro Galeria, Belo Horizonte, Brasil
Fevereiro - Março 2009



Banda d’Alén
SESC Niteroi, Rio de Janeiro, Brasil
Dezembro 2008

Zoation Painting, La Pintura de Broma.
Museu Nacional de Arte. La Paz, Bolívia.
Setembro - Outubro 2008  
 
Performance Presente Futuro
Oi Futuro (Flamengo), Rio de Janeiro, Brasil
Agosto 2008

Diminuir as Distâncias
Galeria de Arte Casarão, Espírito Santo, Brasil
Julho - Setembro 2008

Abre Alas – Largo das Artes
A Gentil Carioca / Largo das Artes, Rio de Janeiro, Brasil
Janeiro - Março 2008

I Bienal EBA/UFRJ
Castelinho do Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil
Dezembro - Fevereiro 2008

IV Bienal Internacional SIART
Espacio Simon y Patiño, La Paz, Bolívia
Outubro - Novembro, 2007

2007 Uma Odisséia no Parque
Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rio de Janeiro, Brasil
Agosto 2007



Performances Sonoras

180° ou EMPEDERNIAM (com Janaina Wagner e Julia Pombo)
Oficina Cultural Oswald de Andrade
Fevereiro 2016

Deita Tua Nuca No Meu Criado Mudo (com Luísa Nóbrega)
Castelinho do Flamengo – Permuta Lastro Castelinho, Rio de Janeiro
Novembro 2015

O Tempo da Duração (com Clinâmen)
Sobrado na Rua do Resende, Rio de Janeiro
Setembro 2015

Overlap 
Raree Show 4: O estúdio, Galeria Jaqueline Martins, São Paulo
Setembro 2015

(com Raio Lixo)
Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro
20 Junho 2015

Chá Com Bolo (com Dora Smék)
Phosphorus, São Paulo
8 Maio 2015

ACTRATAT
L’Amour, São Paulo
10 Abril 2015

Aquela Coisa Toca Minhas Cordas Vocais (com Luísa Nóbrega)
Oficina Cultural Oswald de Andrade, São Paulo
07 Março 2015

Qualquer Sólido Pesado Que Se Move no Espaço... (com Luísa Nóbrega)
Olho da Rua, Rio de Janeiro
Janeiro – 2015

Trocas Bruscas e Parte 2 (com Dedo - trilha sonora ao vivo)
Cinemateca do MAM, Rio de Janeiro
Janeiro – 2015

Pequenos Comprimidos de Onda (com Blu Simon)
Kunsthalle, São Paulo
Novembro – 2014 

Frente à Realidade Desisto (com Lucia, Abel, Jacomino e Fernando)
Plano B, Rio de Janeiro
Março 2013
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