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O excesso excede o fundamento. 

Georges Bataille  



RESUMO 

 
 
 
Esta pesquisa em Teoria e História da arte buscou investigar e analisar a produção do 
artista argentino, radicado na Bahia na década de 60, Reinaldo Eckenberger. Duas 
fases foram privilegiadas: a fase das assemblagens entre 1966 e 1975, e a fase dos 
bonecos de trapos, tecidos, entre 1976 e 2000. Autores como Antônio Risério, Juarez 
Paraíso e Ligia Canongia nos serviram de referência para situar a produção 
contemporânea de Eckenberger nos contextos baiano e brasileiro das décadas de 60 e 
70. A obra do artista ainda é pensada no contexto internacional, através dos textos 
críticos de Donald Kuspit, Leo Steinberg, Rosalind Krauss e Hal Foster. Giulio Carlo 
Argan e Eliane Robert Moraes também contribuíram para que se pudesse pensar a 
produção de Reinaldo Eckenberger na esteira de algumas problemáticas instauradas 
na modernidade, como a fragmentação da figura humana. O impulso deformante, a 
metamorfose, a desfiguração incessante, o dilaceramento e, ainda, estados de total 
indistinção, foram os principais problemas observados na obra de Reinaldo 
Eckenberger a partir de um conjunto de referências e conceitos do autor francês 
Georges Bataille, especialmente o erotismo.  
 
Palavras-chave: Reinaldo Eckenberger; assemblagem; tecido; metamorfose; 
deformação; dilaceramento; erotismo.  
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 
This study on the Theory and History of art sought to investigate and analyze the 
production of Reinaldo Eckenberger, the argentine artist based in Bahia, Brazil, in the 
1960s. Two phases were covered: the assemblage phase between 1966 and 1975, and 
the rag-tissue doll phase between 1976 and 2000. Authors such as Antonio Riserio, 
Juarez Paraíso and Ligia Canongia have provided us with a frame of reference to 
situate the contemporary production of Eckenberger within the contexts of Bahia and 
Brazil in the 1960s and 1970s. The artist's work is still considered within an international 
context in critical writings by Donald Kuspid, Leo Steinberg, Rosalind Krauss and Hal 
Foster. Giulio Carlo Argan and Eliane Robert Moraes also contributed in a way that 
enables us to think of the production of Reinaldo Eckenberger in the context of some of 
the difficulties associated with modernity, such as the fragmentation of the human 
figure. Forces driving deformation, incessant disfigurement, dismemberment and even a 
state of total indistinctness were the main problems observed in the work of Reinaldo 
Eckenberger from a set of references and concepts put forward by french author 
Georges Bataille, especially eroticism. 
 
Keywords: Reinaldo Eckenberger; assemblage; tissue; metamorphose; deformation; 
dismemberment; eroticism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A obra de Reinaldo Eckenberger1 começa em toda sua potência numa 

subversão, no momento em que a consciência que forja os limites do ser fechado é 

suspensa. Aí não há mais sujeito, apenas corpo em excesso; dissolução de formas, 

rasgos, fendas, trapos. É no dilaceramento que nos fundimos com o outro, com o ser 

coletivo, defende Georges Bataille2, em O erotismo, o nosso mais valioso referencial 

teórico nesta reflexão histórico-crítica sobre a produção de Eckenberger. São mais de 

50 anos de trajetória artística ininterrupta, intensa e coerente. A intenção inicial de 

abarcar toda a obra – o que inclui desenhos, pinturas, gravuras, objetos, assemblagens, 

experiências em azulejaria, cerâmica e tecido – se revelou inviável num prazo de dois 

anos. Assim, focamos a pesquisa em dois momentos: a fase das assemblagens, entre 

1966 e 1975, e a fase dos bonecos de trapos, entre 1976 e 20003. Algumas razões 

justificam o recorte. A fase das assemblagens, além de assinalar o início da trajetória 

artística profissional de Eckenberger em Salvador, é marcada pela emblemática 

exposição Luxo e Lixo, Lixo e Luxo (1966), considerada por Juarez Paraíso a primeira 

mostra de arte pop realizada na Bahia. Na fase dos bonecos de trapos, a obra de 

Reinaldo Eckenberger obtém maior reconhecimento, o que garante ao artista uma 

participação na XIV Bienal Internacional de São Paulo de 1977 com a obra Homnibus.  

                                                 
1
 Reinaldo Eckenberger nasceu em 06/11/1938 em Buenos Aires-Argentina. 

2
 Estudioso, como sabemos, da emergente psicanálise, da antropologia de Marcel Mauss e da filosofia 

nietzschiana, aos 15 anos, Georges Bataille converteu-se ao catolicismo, afastou-se alguns anos depois 
da religião, mas sem nunca abandonar o interesse por diversos aspectos da religiosidade. Pesquisou 
religiões orientais, experiências místicas e práticas sacrificais. Foi em 1957 que o escritor e ensaísta 
lançou aquela que é considerada a sua mais importante publicação, O Erotismo, uma obra mais próxima 
da teologia que da história erudita da religião, já que o erudito fala de fora, e a sua pesquisa, ao contrário, 
é fundada na experiência interior, indispensável, como ele defende, para se falar de erotismo e religião. 
De acordo com Philippe Joron, Bataille tinha um raciocínio obsessivo, complexo, mórbido, desconstrutivo, 
anti-utilitarista, obcecado pela perspectiva do absoluto: “[...] em suma, um pensamento marginal, fora dos 
padrões acadêmicos do bem pensar” (JORON, 2006, p.14). Por tudo isso, Bataille era considerado um 
intelectual maldito, obsceno, extremista, perigoso, um pensador do impossível, completa Joron.  
3
 Na fase atual, a Eskitshofrenia, uma cominação das palavras “esquizofrenia” e “kitsch”, o artista dedica-

se à criação de objetos híbridos, a partir da união da cerâmica – que o artista utiliza para moldar a figura 
– e objetos kitsch, de gosto duvidoso, baratos, alguns “made in china”, adquiridos em lojas populares do 
centro de Salvador. A fase inciada em 1994 estende-se até os dias de hoje e já reúne mais de 600 
objetos híbridos.  
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Atraído pelo barroco, o artista portenho, descendente de alemães, chega a 

Salvador em 1965. O contexto artístico e cultural favorável, notadamente o apoio da 

Galeria Bazarte de José Marques Castro, garante a permanência definitiva de Reinaldo 

Eckenberger na cidade. Outros artistas e intelectuais estrangeiros haviam aportado na 

Bahia desde a década de 50 – o também argentino Carybé, os alemães Adam 

Firnekaes e Karl Keinz Hansen, o suíço Walter Smetak, o francês Pierre Verger e a 

arquiteta italiana Lina Bo Bardi –, alguns a convite do reitor Edgard Santos que, à frente 

da UFBA, apostava na invenção e no experimentalismo. No período, ainda são criados 

o Museu de Arte Moderna da Bahia e o Instituto Cultural Brasil Alemanha – onde 

Eckenberger expõe entre as décadas de 60 e 70 –, e realizadas duas edições da Bienal 

Nacional de Artes Plásticas da Bahia (1966/1968). Na primeira edição do evento, que 

traz a Salvador grandes nomes do neoconcretismo brasileiro, como Hélio Oiticica e 

Lygia Clark, Eckenberger é contemplado com o 1º Prêmio de Pintura Estadual. Era de 

ouro das artes visuais baianas, como escreve Paraíso, a década de 60 dá lugar a um 

dos piores momentos da vida cultural baiana, que, após a promulgação do AI-5 em 

1968, ingressa numa era de estagnação. Faltam estímulos e oportunidades na Bahia da 

década de 70, período em que Eckenberger investe na carreira nacional e internacional 

participando de diversos eventos e realizando exposições no eixo Rio-São Paulo e em 

centros artísticos europeus, onde obtém significativo reconhecimento.    

 

Marcada pelo signo do ineditismo no contexto baiano, quiçá brasileiro, a poética 

de Reinaldo Eckenberger se revela menos em sintonia com a arte brasileira das 

décadas de 60 e 70 – envolvida sobretudo com o abstracionismo, o neoconcretismo, a 

nova figuração4 – do que com a arte norte-americana do mesmo período. Na fase das 

assemblagens, Eckenberger dedica-se à colagem de objetos do cotidiano – santos de 

gessos, móveis, molduras velhas, fotografias antigas, lixo plástico – assim como faziam 

os pop’s: Arman, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Tom Wesselman, Eduardo 

Palozzi e George Segal. No cenário brasileiro do período, pinçamos apenas o nome de 

                                                 
4
 Além de diversas experimentações livres. Propostas interdisciplinares como a dos Tropicalistas, que, no 

espírito da contemporaneidade, integravam e rompiam limites entre linguagens, agregavam diversas 
mídias. O audiovisual (cinema ou vídeo) e a fotografia também foram bastante utilizados pelos artistas 
brasileiros da década de 70, como suporte de trabalho, como obra, ou como forma de registrar ações e 
happenings.            
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Farnese de Andrade, cujas assemblagens são aproximadas das de Eckenberger pelo 

crítico de arte Walmir Ayala.  

 

Na Bahia, as primeiras práticas de colagem foram possivelmente 

experimentadas na década de 50 pela professora da EBA-UFBA Maria Célia Amado. 

Na década de 60, Adam Firnekaes também explorou as potencialidades da técnica 

enrugando papéis sobre tela. Entretanto, nem Amado nem Firnekaes se valiam de 

volumes nas colagens. Tudo indica que Reinaldo Eckenberger, ao lado do artista 

paranaense Lênio Braga, foram os primeiros artistas da cena baiana a utilizar objetos 

do cotidiano em assemblagens. Na fase dos bonecos de trapos, o ineditismo se repete, 

já que, durante o desenvolvimento da pesquisa, não localizamos, na Bahia do período 

cultural estudado, nenhum outro artista que se valesse de panos. No cenário nacional, 

identificamos os nomes de Hélio Oiticica e de José Leonilson, que utilizaram tecidos em 

propostas bastante diversas das de Eckenberger, que mais uma vez demonstra um 

maior alinhamento com a arte internacional.  

 

A pluralista arte feminista da década de 70 experimenta matérias-primas e 

técnicas artesanais, e ainda traz para a ordem do dia questionamentos sobre 

sexualidade, corpo, identidade, gênero, erotismo, memória, infância e maternidade. A 

psicanálise também ganha bastante evidência entre as artistas feministas, que, de 

forma ambivalente, referenciaram e criticaram a teoria psicanalítica, estruturada numa 

ideologia patriarcal e falocêntrica. O interesse pela psicanálise persistiria nas décadas 

de 80 e 90 entre os artistas gays interessados em expor os mecanismos da homofobia. 

A epidemia de AIDS impulsiona uma fascinação pelo corpo danificado, abjeto, e ainda 

pela teoria do trauma. Os estudos de Jacques Lacan e Julia Kristeva5 ganham destaque 

no debate crítico, como defendem os autores de Arte Desde 1900 – Rosalind Krauss, 

Hal Foster, Yve-Alain Bois e Benjamin Buchloh. É nessa esteira que a obra de Reinaldo 

Eckenberger é pensada ao lado de outros artistas como Mike Kelley, Kiki Smith, Cindy 

Sherman e Louise Bourgeois, que exploraram o corpo ameçado em sua integridade, 

                                                 
5
 Filósofa e psicanalista búlgaro-francesa que dedicou o seu mais conhecido ensaio Poderes do Horror 

(1980) à discussão sobre o tema da abjeção. 
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excrementos e secreções corporais, além do corpo materno – locus privilegiado da 

abjeção, como defende Hal Foster, a partir dos estudos de Kristeva e Lacan. Esses 

estudos também são abordados em nosso trabalho de forma incipiente e superficial, já 

que uma compreensão mais aprofundada da obra desses autores demandaria muito 

mais tempo de leituras e estudos orientados.  

 

Assim, nos voltamos mais profudamento para o pensamento de Georges 

Bataille, cujas teorias também ganharam bastante relevância entre as décadas de 80 e 

90 na arte contemporânea, sobretudo a partir dos esforços de Rosalind Krauss. Fomos 

em busca de outras publicações e conceitos de Bataille, inclusive através de 

comentadores6, de modo que o autor se tornou o principal lastro deste estudo sobre a 

obra de Reinaldo Eckenberger. Pudemos compreender que há certa nostalgia do 

sagrado e do ato sacrifical nas reflexões de Georges Bataille sobre o erotismo, cujo 

fundamento é a própria atividade sexual de reprodução, que coloca em jogo dois seres 

descontínuos. Somos descontínuos não só porque morremos, mas porque existe entre 

nós e os outros, uma insuportável descontinuidade. Na experiência erótica, o ser busca 

um resgate da própria essência do sagrado – continuidade do ser revelada aos que 

participam do rito de morte de um ser descontínuo. O mundo sagrado elaborado por 

Bataille se instaura no momento em que o homem estabelece os interditos e constitui 

as transgressões, conciliando-se com a sua própria animalidade. Se as interdições 

afastavam o homem do animal, as transgressões o reaproximavam. Revestida de um 

caráter religioso ou de exceção, a transgressão – devir animal que fundamenta o 

sagrado – dá vazão aos movimentos violentos que a vida necessita.  

 

O próprio ato criativo responderia na perspectiva batailliana à violência e ao 

impulso destrutivo que submete a figura humana a um incessante jogo de deformações 

e metamorfoses. O dilaceramento, estados de total indistinção, estariam no horizonte 

dessas alterações intermináveis, já que nunca se chega a um termo final. O que Bataille 

afirma é a impossibilidade de fixar a figura humana numa forma definitiva (MORAES, 

                                                 
6
 Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Marcelo Jacques de Moraes, Eliane Robert Moraes, Victoriano 

Alcantud, Luiz Augusto Contador Borges.  
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2012), como podemos observar nas urgentes e vigorosas metamorfoses na obra de 

Reinaldo Eckenberger. Juarez Paraíso já havia comentado que o princípio das 

metamorfoses configura a relação figura-fundo nos desenhos7 do artista. Assim, a figura 

pode converter-se em fundo ou vice-versa, gerando novas formas e mundos habitados 

por seres-objetos, objetos-seres, bonecos, brinquedos, máquinas de aspecto 

monstruoso. Preocupação em demarcar as próprias fronteiras do humano, o princípio 

das metamorfoses, na base da sensibilidade modernista, como escreve Eliane Robert 

Moares, alimentou o imaginário surrealista. As divergências ideológicas entre a corrente 

liderada por André Breton e o grupo que orbitava em torno de Georges Bataille, 

também serão observadas. O que tentaremos demonstrar é que, se a obra de Reinaldo 

Eckenberger possui conexões com o surrealismo, como observa Hal Foster, na arte 

contemporânea, esta ligação não é “sur” (alta/idealista), mas “sub”(baixa), “tipo” de 

surrealismo de Georges Bataille (FOSTER, 1996), que, no contexto das acirradas 

discussões8 travadas com Breton, ficou conhecido como o “filósofo de excremento”.  

 

Conexões estabelecidas por Georges Bataille entre os campos impuros e 

heterogêneos dos excrementos, da decomposição do cadáver e da sexualidade, podem 

ser observadas na obra de Reinaldo Eckenberger. Na obra Homnibus, exposta na XIV 

Bienal Internacional de São Paulo de 1977, na categoria de arte catastrófica, 

Eckenberger transforma os seus bonecos de trapos em vítimas de um acidente violento, 

erótico. A carcaça de um ônibus é revestida por uma espécie de lava, massa informe de 

cola e papel machê que o artista utiliza desde a fase das assemblagens para colar 

objetos e preencher, de forma obsessiva, os espaços vazios. Nos damos conta de que 

o escatológico resvala na obra de Reinaldo Eckenberger desde aí. Na fase dos trapos, 

o artista ainda suja e emporcalha os seus bonecos infantilizados com um spray de 

nanquim preto. Um estado de quase total indistinção pode ser observado quando os 

                                                 
7
 De acordo com Paraíso (1991), o desenho é utilizado por Reinaldo Eckenberger como suporte  para as 

criações em outras técnicas.    
8
 O confronto era travado através de textos e artigos publicados nas revistas Minotaure (ligada à corrente 

surrealista liderada por André Breton), Documents e Acéphale. As duas últimas agregavam, em torno de 
Bataille, dissidentes do surrealismo e outros colaboradores: Alejo Carpentier, Robert Desnos, Marcel 
Griaule, Michel Leiris, Marcel Mauss, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Hans Arp, Jacques-André 
Boiffard, Georges Braque, Marcel Duchamp, André Masson, Alberto Giacometti, Pablo Picasso.  
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limites entre as figuras, entre figura e fundo se desfazem, dando lugar à pura matéria, 

um intrincado de trapos e fios. Dotada de uma capacidade de penetração e contágio 

que não respeita limites, a impureza da morte, da sexualidade, ainda se inscreve na 

formulação batailliana da heterologia, ciência do que é enternamente outro. Tentativa 

de pensar uma alteridade radical sem construir um novo sistema ou hierarquia, a 

heterologia – que não tem antecedentes na filosofia segundo Yve-Alain Bois – pode ser 

entendida como uma crítica à razão ocidental que busca oferecer uma representação 

homogênea do mundo. Assim, Bataille se volta para os fenômenos heterogêneos da 

experiência, como o erotismo, a violência, a festa, o jogo, o riso e a poesia. 

 

Em alguns textos publicados no dicionário crítico da revista Documents, “[...] um 

dos mais eficazes atos de sabotagem de Georges Bataille contra o mundo acadêmico e 

o espírito do sistema” (BOIS, 1997, p.16), fica ainda mais patente o projeto batailliano 

de minar e desconstruir a ideia moderna de razão, consolidada em torno das noções de 

saber e verdade. Em verbetes como Dedão e Linguagem das Flores, Bataille propõe 

uma inversão. Ataca a verticalidade imposta pelo processo civilizatório e os mais altos 

ideais humanos e evidencia tudo que há de mais baixo, impuro, desprezível e 

heterogêno. Do luxo ao lixo, do lixo ao luxo, o que tentaremos demonstrar é que a obra 

de Reinaldo Eckenberger aponta para a degradação da verticalidade – tanta na fase 

das assemblagens, como na fase dos bonecos de trapos –, o que implica uma irrupção 

das forças heterogêneas da experiência, e ainda nos permite, seguindo as coordenadas 

de Rosalind Krauss e Yve-Alain Bois, aplicar a ferramenta conceitual do informe para 

interpretar a obra do artista. O informe – sobre o qual Bataille escreve em um dos dos 

verbetes do dicionário crítico da Documents –  não deve ser compreendido como o 

contrário da forma, como um adjetivo ou substância, mas como uma operação de 

desconstrução e desclassificação. Na contramão da ciência e da filosofia que se 

ocupam em dar forma ao que existe, Bataille (2003 c, p.26) afirma “[...] que o universo 

não se assemelha a nada e que ele é só informe”, como uma aranha ou um escarro.  

 

O Capítulo 1 – DO LUXO AO LIXO - começa com o tópico 1.1 ERA DE OURO, 

um panorama da efervescente cena artística e cultural baiana da década de 60, período 
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em que, como já comentamos, Reinaldo Eckenberger chega a Salvador, encontrando 

aqui todas as oportunidades e estímulos que um jovem artista em início de carreira 

necessita. No tópico 1.2 CONTEXTO BRASILEIRO E INTERNACIONAL, fazemos um 

resumido panorama da cena artística brasileira e internacional da década de 60, para 

demonstrar um maior alinhamento de Reinaldo Eckenberger com a arte internacional do 

seu tempo. O artista  adota o procedimento do bricoleur e explora as possibilidades da 

assemblagem, assim como faziam diversos outros artistas da cena pop norte-

americana, já completamente contaminada pelo espírito ready made,  grande matriz da 

arte contemporânea. No tópico 1.3 PRECEDENTES MODERNOS, recuamos no tempo 

com um breve panorama sobre o modernismo baiano. Embora a primeira geração 

moderna tenha-se formado ainda na década de 40, esse grupo, na década de 60, ainda 

goza de bastante prestígio e visibilidade. As temáticas de caráter regional, 

especialmente ligadas à produção cultural das camadas populares e negromestiças de 

Salvador, foram bastante exploradas pelos nossos primeiros modernos, que orbitavam 

em torno da figura de Jorge Amado, com quem Reinaldo Eckenberger estabeleceu 

certa aproximação. No tópico 1.4 ESTRANGEIRO NA CIDADE, esboçamos um perfil de 

Reinaldo Eckenberger a partir dos interesses e vivências do artista na Bahia – 

notadamente o barroco e o carnaval –, a formação técnica em arquitetura na Alemanha, 

os cursos de figurino e cenário para ópera junto ao Teatro Colón de Buenos Aires-

Argentina. Referências diversas, como outros artistas da cena figurativa latino- 

americana, além da chamada art brut, completam o perfil. No tópico 1.5 GALERIA 

BAZARTE, tentamos reconstituir a história de um dos principais espaços de fomento, 

discussão e produção cultural da década de 60. Comandada pelo carismático e intuitivo 

José Marques Castro, a Bazarte agregou e apoiou artistas de diversas gerações e 

tendências, inclusive Reinaldo Eckenberger. No tópico 1.6 CONTEXTO LATINO- 

AMERICANO, deslocamos a reflexão sobre a obra de Reinaldo Eckenberger para o 

contexto latino-americano. Através do método comparativo, confrontamos a obra do 

nosso argentino-baiano com a produção de outros artistas figurativos da cena latino- 

americana, contemporâneos de Eckenberger: os argentinos Antonio Berni (1905-1981) 

e Ana Eckell (1948-), o mexicano José Luís Cuevas (1934-) e o colombiano Fernando 

Botero (1932-). No tópico 1.7 LUXO E LIXO, LIXO E LUXO, comentamos a primeira 
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exposição individual realizada por Reinaldo Eckenberger em Salvador, que marca o 

início da trajetória profissional do artista em 1966. Na mostra, considerada a primeira de 

arte pop realizada na Bahia, o artista apresenta um conjunto de assemblagens, 

alinhando-se aos procedimentos e proposições dos artistas da cena norte-americana da 

década de 60 que se dedicaram à colagem de objetos do cotidiano. Elegemos Robert 

Rauschenberg para um confronto mais cuidadoso com a obra de Reinaldo 

Eckenberger. O crítico de arte Leo Steinberg observa, na obra de Rauschenberg, uma 

mudança de orientação para o plano horizontal, flatbed. Defendemos, referenciados 

ainda por Georges Bataille, Rosalind Krauss e Yve-Alain Bois, a hipótese de uma 

degradação da verticalidade nas obras expostas por Eckenberger na Luxo e Lixo, Lixo 

e Luxo. No tópico 1.8 MODERNIDADE E FRAGMENTAÇÃO, recuamos no tempo para 

demonstrar que as obras apresentadas pelo artista na exposição Luxo e Lixo, Lixo e 

Luxo (1966) são tributárias das colagens dadaístas – especialmente da concepção 

Merz de colagem de Kurt Schwitter – e surrealistas, que refletiam uma era de 

integridade perdida em meio a guerras, ruínas, cadáveres. A psicanálise ainda desfere 

o primeiro grande golpe contra a soberania do sujeito cartesiano, descentrando o 

sujeito moderno no registro do inconsciente. A fragmentação da consciência 

correspondeu à imediata fragmentação da figura humana. Os pilares do realismo e do 

humanismo são demolidos pelo cusbismo, que alimenta a revolução artística do século 

XX. No tópico 1.9 O MARAVILHOSO SURREAL X EXCREMENCIAL BATAILLIANO, 

abordamos a concepção surrealista de colagem definida por Max Ernst como o 

acoplamento de duas realidades aparentemente inacopláveis num plano que não lhes 

convém. A aproximação de elementos díspares resultaria no absoluto novo, verdadeiro 

e poético. Ernst aproxima experiência poética e erótica, o que nos permite, seguindo as 

coordenadas de Moraes, contrapor a erótica surrealista à erótica batailliana. Para 

Georges Bataille, a fusão implica dissolução, já que toda realização erótica tem por 

princípio a dissolução da estrutura do ser fechado. Neste sentido, podemos pensar num 

maior alinhamento de Eckenberger à concepção de antropomorfismo dilacerado de 

Georges Bataille.  
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O Capítulo 2 - DO LIXO AO LUXO - começa com o tópico 2.1 ERA DE 

ESTAGNAÇÃO, um panorama sobre a cena artística e cultural baiana da década de 70, 

que, após a promulgação do AI-5 em 1968, como já comentamos, ingressa numa era 

de estagnação. Reinaldo Eckenberger não fica indiferente ao marasmo e parte em 

busca de novos estímulos e oportunidades, participando de eventos e realizando 

exposições na Europa e no eixo Rio-São Paulo. Na XIV Bienal Internacional de São 

Paulo, em 1977, Eckenberger representa a Bahia, ao lado de outro expoente da árida 

cena artística baiana da década de 70, o grupo Etsedron. No tópico 2.2 O INSTITUTO 

CULTURAL BRASIL-ALEMANHA, abordamos a importância do ICBA na cena cultural 

baiana da década de 70. Com o arrocho ditatorial pós-AI-5 – censura, repressão, 

perseguições políticas – o instituto, sob a direção de Roland Schaffner, se torna um 

espaço de resistência artística comprometido com a arte experimental e de vanguarda. 

Na década de 70, Reinaldo Eckenberger realiza duas exposições no ICBA: 

Poparrocolagens (1970) e Ambiente Boncecafônico (1976). No tópico 2.3 

POPARROCOLAGENS, tratamos da exposição de assemblagens realizada por 

Reinaldo Eckenberger no ICBA em 1970. Distanciando-se da concepção Merz de 

colagem de Kurt Schwitter, são objetos cada vez mais específicos que passam a 

interessar a Eckenberger: lixo plástico e santos de gesso. Reafirmando o seu especial 

interesse pelo barroco e alinhando-se, mais uma vez, à arte norte-americana da década 

de 60, o artista constrói uma poética muito particular que dialoga com a do artista 

mineiro Farnese de Andrade. No tópico 2.4 METAMORFOSES, pensamos as 

transfigurações incessantes de Eckenberger a partir do princípio das metamorfoses, 

que se encontra na base da sensibilidade modernista. Foi principalmente a poesia 

agressiva e nervosa de Ducasse, marcada pelo “frenesi” da metamorfose, que 

alimentou o imaginário surrealista. Em um dos verbetes do dicionário crítico 

da Documents, Georges Bataille também escreve sobre a metamorfose. O objetivo 

aqui, seguindo as coordenadas de Moraes, é confrontar os dois sentidos de 

metamorfose – surrealista e batailliano –, para demonstrar um maior alinhamento de 

Reinaldo Eckenberger com o sentido pensado por Bataille. No tópico 2.5 

UNHEINMLICHE,  pensamos os bonecos, máquinas e seres-objetos criados por 

Reinaldo Eckenberger à luz do ensaio Unheinmliche (1906) de Freud – referência e 
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verbete indispensável no linguajar da reflexão estética e da crítica atual –, que aborda 

diversas situações que podem provocar a sensação do inquietante ou do estranho 

familiar tanto na vida como na arte. Freud comenta dois textos do escritor do 

romantismo alemão Ernst Theodor Amadeus Hoffmann – O homem de Areia (1816) e O 

Elixir do Diabo (1815) –, que abordam o tema do duplo. A questão do duplo é 

tensionada por Reinaldo Eckenberger quando cria bonecos e quando cinde a figura em 

duas outras idênticas. No tópico 2.6 AMBIENTE BONECAFÔNICO, analisamos a 

exposição em que Reinaldo Eckenberger apresentou, pela primeira vez, ao público os 

seus bonecos de trapos. No contexto baiano e brasileiro do período, não identificamos 

outros artistas com propostas semelhantes. Os bonecos de trapos do artista são 

pensados na trilha aberta pela arte feminista norte- americana da década de 70, que se 

vale de técnicas e materiais artesanais e se volta para questionamentos relacionados 

ao corpo, ao desejo e à sexualidade. A poética de trapos de Reinaldo Eckenberger se 

aproxima da poética da artista franco-americana Louise Bourgeois em diversos 

aspectos, como tentaremos demonstrar. No tópico 2.7 KITSCH, discutimos o especial 

interesse de Reinaldo Eckenberger pelo Kitsch, que se revela na utilização de tecidos 

brilhantes e baratos, tapetes de gosto duvidoso. Abraham Moles explica que 

o Kitsch não deve ser compreendido como um estilo artístico definido, mas como um 

fenômeno muito mais amplo, cultural, que se liga à arte de maneira indissociável. As 

primeiras vanguardas, de acordo com Clement Greemberg, devem ser entendidas 

como uma reação ao kitsch. Na contramão da visão greenberguiana, Rosalind Krauss 

busca demonstrar que o Kitsch não foi estranho aos artistas das vanguardas. A invasão 

do Kitsch estaria implicada com a degradação da verticalidade e, neste sentido, pode 

ser pensado na obra de Reinaldo Eckenberger. No tópico 2.8 CORPO EM EXCESSO, 

partimos de uma operação realizada de forma recorrente pelo surrealista Hans Bellmer, 

a transposição anatômica, para analisar o corpo em Reinaldo Eckenberger. A 

trasposição mais óbvia em Eckenberger é o nariz-falo, mas como a operação implica a 

elevação de todo baixo corporal podemos pensar também na equivalência olho-ânus, 

boca-ânus, símbolos bataillianos de excesso. As transposições anatômicas do artista, 

como tentaremos demonstrar, referenciados no texto Linguagem da Flores, de Georges 

Bataille, apontam para a degradação da verticalidade. No tópico 2.9 
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HORROR, comentamos sobre as conexões  estabelecidas por Georges Bataille entre 

os campos heterogêneos e impuros da decomposição do cadáver, da sexualidade e 

dos excrementos – o horror como princípio do desejo –, para pensar a poética de trapos 

de Reinaldo Eckenberger no contexto da arte contemporânea, ao lado de artistas como 

Kiki Smith, Cindy Sherman e Mike Kelley, que exploraram o corpo morto, danificado, 

secreções corporais, além do corpo materno.  
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1 DO LUXO AO LIXO 

 

  

1.1 ERA DE OURO 

 

          

 

A criatividade irrefreável de Reinaldo Eckenberger encontrou terreno fértil na 

Salvador da década de 60. Para Juarez Paraíso, aquela foi a era de ouro das artes 

plásticas baianas, com a criação do Museu de Arte Moderna da Bahia, a fundação do 

Instituto Cultural Brasil Alemanha e a realização de duas edições da Bienal Nacional de 

Artes Plásticas da Bahia: a primeira em 1966, no Convento do Carmo, e a segunda em 

1968, no Convento da Lapa. Foi também naqueles anos que a chamada segunda 

geração de artistas modernos da Bahia9 firmou-se, e a tradicional Escola de Belas Artes 

(EBA) passou por um movimento de renovação. Propostas artísticas de vanguarda 

também eram experimentadas nas unidades de dança, música e teatro da Universidade 

Federal da Bahia, sob o comando do reitor Edgard Santos.  

 

Fora do âmbito acadêmico, a Galeria Bazarte, do paulistano José Marques 

Castro, agregava diversos artistas, inclusive o recém-chegado argentino Eckenberger, 

tornando-se um dos mais importantes espaços de fomento, discussão e produção 

cultural dos anos 60. Outros artistas e intelectuais estrangeiros haviam aportado na 

Bahia entre as décadas de 50 e 60, entre eles, o também argentino Carybé, os alemães 

Adam Firnekaes e Karl Keinz Hansen, o suíço Walter Smetak, o francês Pierre Verger e 

a arquiteta italiana Lina Bo Bardi, o que tornava a cena cultural baiana do período ainda 

mais interessante.  

 

                                                 
9
 Formada por ex-alunos que se tornaram professores da EBA, como Juarez Paraíso, Riolan Coutinho, 

Zélia Oliveira, Humberto Rocha. De acordo com Pedro Arcanjo da Silva (2010, p.35), também estavam 
ligados ao grupo: João José Rescala, Henrique Oswald, Jacyra Oswald, Adam Firnekaes, Udo Knoff, 
José Maria, Hélio Oliveira, Edízio Coelho, Edison da Luz, Emanoel Araújo, Sônia Castro, Gley Melo, 
Ângelo Roberto, Liana Boise, etc.  
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Foi o especial interesse pelo barroco que trouxe Reinaldo Eckenberger a 

Salvador em 1965. A viagem foi sem volta. Tudo “conspirou” para a permanência 

definitiva do portenho na cidade. Seu Castro, como era conhecido o marchand José 

Marques Castro no meio artístico da época, logo providenciou uma acomodação para o 

artista no mezanino da Galeria Bazarte. Com o apoio de Castro, Eckenberger realizou, 

apenas um ano depois de desembarcar em Salvador, a sua primeira exposição 

individual, Luxo e Lixo, Lixo e Luxo (1966), que marca o início da trajetória profissional 

do artista. Produção alinhada com a arte norte-americana da década de 60, Reinaldo 

Eckenberger foi premiado (1º Prêmio de Pintura Estadual) na I Bienal Nacional da Bahia 

de 1966 com um conjunto de assemblagens. Na reportagem que destaca o nome de 

Lygia Clark, ganhadora do grande prêmio10 na Bienal de 1966, Eckenberger aparece 

cumprimentando Betty King11, artista americana também contemplada pelo evento.  

 

 

Figura 1 – Notícia de premiação de Lygia Clark – Grande Prêmio I Bienal Nacional de 1966.  
Fonte: Jornal da Bahia (1966). 

 

 

A Bahia, nas palavras de Kabá Gaudenzi, se tornou a Meca das artes plásticas 

brasileiras entre os dias 28 de dezembro de 1966 e 28 de fevereiro de 1967. Para cá, 

                                                 
10

 Prêmio de cinco milhões de cruzeiros. (Cf. CATÁLOGO I Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia, 
1966).  
11

 Artista americana radicada na Bahia na década de 50.  
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convergiram, além dos principais expoentes das vanguardas abstracionistas e 

neoconcretas brasileiras, importantes críticos brasileiros, como Mário Schemberg, Mário 

Pedrosa, Mário Barata, Harry Laus e Frederico Moraes. Num contexto cultural 

favorável, a Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia nasceu a partir da vontade 

política do então secretário de Educação e Cultura do Estado da Bahia, Alaor Coutinho, 

durante o governo de Lomanto Júnior. Irmão do artista plástico e professor da EBA 

Riolan Coutinho, Alaor mantinha uma boa relação com os artistas da segunda geração 

moderna baiana. Assim, Juarez Paraíso foi indicado para organizar a mostra na 

condição de secretário geral ao lado de Riolan Coutinho. Clarival do Prado Valladares12 

assina o texto de apresentação da I Bienal de 1966 no qual observa que o evento 

segue os moldes da Bienal Internacional de São Paulo, assim como esta nasceu sob 

inspiração da Bienal de Veneza, criada em 1895. Apesar de reconhecer na Bienal de 

São Paulo o modelo mais próximo, Valladares afirma que outros eventos brasileiros 

serviram de referência para a criação da bienal baiana, como, por exemplo:  

 

[...] a “Semana de Arte Moderna” em fevereiro de 1922, a “Sociedade 
Pro-Arte”, São Paulo, 1932, o “Clube dos Artistas Modernos”, São Paulo, 
1932, os “Salões de Maio”, São Paulo, 1937, 1938, 1939, o Museu de 
Arte Moderna de São Paulo, o “Salão Nacional de Arte Moderna” na 
Guanabara, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, os “Salões 
Baianos de Belas Artes”, o Museu de Arte Contemporânea da Bahia, os 
diversos outros salões estaduais que vêm se realizando nas diversas 
capitais, enfim, tôdas essas experiências e resultados que levam nossos 
artistas à universalidade e à contemporaneidade. (VALLADARES, 1966, 
p.8).  

 

O grupo13 que estava à frente da realização da Bienal ainda decidiu que cada 

edição do evento deveria ser realizada em um local diferente. Caso fosse necessário, o 

espaço seria restaurado, e foi o que aconteceu com o Convento do Carmo, construção 

                                                 
12

 Professor e crítico de arte baiano. 
13

 O presidente de honra da I Bienal era Assis Chateaubriand. Diretoria Executiva: presidente: Hildete 
Lomanto; vice-presidente: Roisle Alaor Metzker Coutinho; secretário: Guilhermino Jatobá; tesoureiro: 
Antônio Loureiro de Souza; Compunham o Conselho Administrativo: Antônio Celestino, Carlos Eduardo 
da Rocha, Clemente Mariani, D. Clemente Nigra, Geraldo Dannemann, Godofredo Filho, Gumercindo 
Dórea, Jorge Amado, Jorge Calmon, João José Rescala, Lelivaldo Brito, Miguel Calmon, Milton Tavares, 
Odorico Tavares. Os secretários gerais eram Juarez Paraíso e Riolan Coutinho, e as assessorias foram 
de Leonardo Alencar, Lúcia Marques, Mercedes Rosa, Mercedes Kruschewsky (Cf. CATÁLOGO I Bienal 
de Artes Plásticas da Bahia, 1966, op. cit.).  
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colonial baiana da segunda metade do século XVI, escolhida para abrigar a I Bienal. 

Valladares ressalta o impacto causado pelas obras avant garde acolhidas num 

ambiente carregado de historicidade e sugere que o visitante do evento confronte a 

produção do escultor brasileiro do século XVII, o Cabra, com as intenções estéticas da 

década de 60:  

 

A validade dos movimentos mais recentes, seja a pop-art, a op-art, a 
arte cinética ou a nova figuração, acha-se em seus vínculos com a 
produção artística da cultura-base de tôdas as eras e de todos os povos, 
e nisto se encontra o seu valor universal humanístico. (VALLADARES, 
1966, p. 9).  

 

 

A segunda edição da Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia, inaugurada 

em dezembro de 1968, deveria seguir até fevereiro do ano seguinte, mas a 

programação foi bruscamente interrompida. Juarez Paraíso, preso durante o episódio, 

conta que a resistência em retirar do evento um conjunto de obras censuradas pela 

ditadura militar teria sido o estopim para o decreto de fechamento da bienal pelo então 

governador Luís Viana Filho14. O arrocho ditatorial após a promulgação do AI-5, em 

1968, abalou a movimentação cultural que se realizava no Estado desde finais da 

década de 50. Inicia-se um dos piores momentos da história artística e cultural baiana, 

época analisada mais profundamente no capítulo seguinte.  

 

Nesse contexto, o Instituto Cultural Brasil Alemanha (ICBA) tornou-se um 

verdadeiro reduto da criatividade. Paraíso chama atenção para as exposições inéditas e 

bastante insólitas realizadas no ICBA já na década de 60 por Eckenberger 

“despontando para a nossa pós-modernidade15” (PARAÍSO, 2012, p.74) e pelo músico 

suíço Walter Smetak. Convidado a participar dos Seminários de Música da Bahia, 

Smetak também se fez presente na realidade baiana daqueles tempos, sendo bastante 

afetado por ela16. Com a cabaça, utensílio nordestino, Smetak – que, àquela altura, era 

                                                 
14

 Cf. SILVA (2010).   
15

 De acordo com Danto (2006), o termo pós-moderno denunciava a fraqueza do termo “contemporâneo” 
como passível de definir um estilo.   
16

 Cf. RISÉRO (1995). 
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também luthier – produziu as chamadas “plásticas sonoras”, híbridos de esculturas e 

instrumentos musicais, que poderiam ser executados por um grupo de pessoas.     

 

 

                                   Figura 2 – Walter Smetak: Pindorama - Plástica Sonora. 
(Cabaças, tubos de plástico, bambu) - 1973. 

Fonte:  <http://www.designpvc.org>. 

 

Com o olhar também voltado para a nossa realidade sociocultural e 

antropológica, a arquiteta e designer italiana Lina Bo Bardi esteve à frente do Museu de 

Arte Moderna da Bahia (MAM) nos primeiros anos da década de 6017. Inaugurado em 

1959, no Foyer do Teatro Castro Alves, a instituição foi transferida para a sua sede 

definitiva, o Solar do Unhão, em 1963, com projeto assinado pela arquiteta. Assim, 

como se sabe, uma escada de madeira que se vale do mesmo sistema de encaixes do 

tradicional carro de boi foi instaurada no espaço museológico. Pesquisadora do design 

popular, Bardi defendia que o artesanato deveria dar as diretrizes para o assentamento 

                                                 
17

 Cf. RISÉRIO (1995). 

http://www.designpvc.org/
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de um desenho industrial brasileiro. Logo, o Museu de Arte Moderna se desdobrou em 

museu de arte popular18. Antônio Risério descreve a visão de Lina Bo Bardi:   

 

Lina é o anti-folclore. Olha para um produto do artesanato popular não 
com o fascínio esnobe pelo frescor, pelo ingênuo ou pelo espontâneo. 
Não é dos que sublimam as imperfeições em “primitivismo”. Nem 
submete à idealização o que está comprometido pela miséria. Com ela, 
o objeto popular é visto em sua inteireza e dignidade. Respeitado como 
trabalho humano e como solução criativa diante de um certo problema e 
a partir de determinados materiais. (RISÉRIO, 1995, p.117).  

 

A emblemática exposição Nordeste, realizada no MAM em 1963, reuniu objetos 

populares feitos de lâmpadas queimadas, recortes de tecidos, latas, caixas e jornais 

velhos. Risério defende a ideia de que o sonho dadaísta-surrealista vibrava em Lina: de 

Lautréamont19 – “A poesia deve ser feita por todos, não por um” –, à arte, Merz20 de 

Kurt Schwitters (1887-1948), artista alemão ligado ao movimento dadaísta. De fato, a 

concepção da exposição Nordeste se aproximava do pensamento de Schwitters e da 

sua arte feita de sobras e precariedade21. O artista, como se verá adiante, é uma 

importante referência para pensarmos as assemblagens de Reinaldo Eckenberger. 

 

                                                 
18

 Cf. RISÉRIO (1995). 
19

 Pseudônimo do poeta Isidore Ducasse, cuja obra Les Chants de Maldoror se tornou uma das principais 
referências para os surrealistas (CHIPP, 1996, p.415).    
20

 Colagens de materiais diversos coletados ao acaso. Marcada pela indiferença o conceito de arte Merz 
também está ligado a uma total abolição dos parâmetros artísticos: “Merz defende a libertação de todo e 
qualquer grilhão, em benefício da criação artística” (SCHWITTERS, 1996, p.389).  
21

 Cf. RISÉRIO (1995).  
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Figura 3 – Exposição Nordeste – 1963. 
Fonte: Risério (1995, p.199). 

 

A contracultural década de 60 – época de inquietações de ordem política, 

econômica, social e comportamental22 – não foi importante apenas para a história das 

artes plásticas baianas. A informação estética de vanguarda que irradiava da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) também alimentava a invenção e o 

experimentalismo nos campos da música e da dança. À frente dos Seminários de 

Música da Bahia, estava o professor e compositor alemão Hans Joachim Koellreutter,  

formado “[...] no contexto serial, atonalista-dodecafônico da Europa central’ (RISÉRIO, 

1995, p.92), e peças de John Cage “feitas de silêncios” (VELOSO, 1995, p.9) eram 

apresentadas no Salão Nobre da Reitoria da UFBA. Saltos, giros e contorções 

corporais estranhas para os padrões estéticos da província também podiam ser vistos 

                                                 
22

 Os movimentos estudantis em Paris, o chamado “maio de 1968”, expressavam idéias revolucionárias 
em relação à política e aos valores socias vigentes. Guerra do Vietnã, regimes totalitários na América 
Latina. O movimento hippie pregava “paz e amor”. Sexo, drogas e rock`n roll eram as palavras de ordem, 
diante da situação mundial opressiva, como escreve Canongia (2005, p.61). Os negros e as mulheres 
protestavam contra a descriminição e exigiam direitos iguais. Na música, os expoentes eram: os Beatles, 
os Rolling Stones, Jimmy Hendrix e Janis Joplin. Cf. CANONGIA (2005).  
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nos palcos daqueles tempos, afirma Risério. A cidade abrigava, desde 1956, a primeira 

Escola de Dança de nível superior do Brasil, inaugurada e dirigida pela dançarina 

polonesa Yanka Rudza, uma das pioneiras da dança moderna no Brasil.   

 

 

                                                 Figura 4 – Yanka Rudzka.  
                                           Fonte: Risério (1995, p.203).  

 

Montagens de Paul Claudel, Bertold Brecht, Tenessee Williams e Albert Camus, 

realizadas na Escola de Teatro, dirigida por Eros Martim Gonçalves, eram assistidas por 

uma juventude inquieta da qual faziam parte Glauber Rocha e Caetano Veloso23. 

Diferente das demais unidades de artes da Universidade, a Escola de Belas Artes, 

fundada em 1877, não nasceu sob os auspícios da modernidade, entretanto, renovou-

se a tempo de embarcar na intensa movimentação cultural daqueles tempos. De acordo 

com Dilson Midlej (2008), a mudança do quadro docente da escola na década de 50, 

durante a gestão de Mendonça Filho, com a contratação de artistas modernos como 

                                                 
23

 O caldo cultural fermentado na Bahia entre as décadas de 50 e 60 foi fundamental para a emergência 
do Cinema Novo e da Tropicália na década de 70, como defende Antônio Risério (1995). 
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Maria Célia Amado, José Rescala, Henrique Oswald, Jacyra Oswald e Mário Cravo 

Júnior, foi fundamental no processo de atualização das práticas pedagógicas da escola. 

Importante, seguindo as coordenadas de Midlej, destacar o nome de Maria Célia 

Amado24 possivelmente responsável pela realização, na cena baiana, das primeiras 

experiências de colagem, técnica amplamente utilizada por Reinaldo Eckenberger nas 

décadas de 60 e 70.  

 

Ligada à Escola de Belas Artes, a segunda geração de artistas modernos da 

Bahia, formada por ex-alunos que se tornaram professores da EBA, como Juarez 

Paraíso, Riolan Coutinho, Zélia Oliveira, Humberto Rocha25, além de estar à frente do 

esforço de realização da Bienal Nacional da Bahia, trabalhou no sentido da 

internacionalização da arte moderna baiana. O grupo queria romper o cordão umbilical 

com as “[...] motivações temáticas de caráter regional e influências da cultura popular, 

da cultura afro, mais especificamente ligadas ao folclore e à religião do candomblé” 

(PARAÍSO, 2012, p.73). Ou seja, ir na contramão do que havia sido o ideário daquela 

que é conhecida como a primeira geração moderna baiana26. Assim, as duas edições 

da Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia privilegiaram as propostas 

abstracionistas e neoconcretas. Expoentes das vanguardas brasileiras participaram do 

evento: Hélio Oiticica, Lygia Clark, Nicolas Vlavianos, Iberê Camargo, Rubem Valentim, 

Ivan Serpa, Franz Krajcberg, Fayga Ostrower. Oiticica traz para a Bienal de 66 a obra 

Manifestação Ambiental nº1.   

 

                                                 
24

 De acordo com a crítica de arte Matilde Matos, Maria Célia Amado e Lygia Sampaio foram algumas das 
poucas mulheres que conseguiram dobrar o preconceito da época e se destacar no cenário artístico da 
década de 50. A Escola de Belas Artes, na época instalada no Solar Jonathas Abbot na Rua 28 de 
Setembro, zona de meretrício, não era considerado um local apropriado para mulheres (MATOS, 2010,. 
p.25). 
25

 De acordo com Pedro Arcanjo Silva (2010, p.35), também estavam ligados ao grupo: João José 
Rescala, Henrique Oswald, Jacyra Oswald, Adam Firnekaes, Udo Knoff, José Maria, Hélio Oliveira, 
Edízio Coelho, Edison da Luz, Emanoel Araújo, Sônia Castro, Gley Melo, Ângelo Roberto, Liana Boise, 
etc.  
26

 Como se sabe, o escultor Mário Cravo Jr., o pintor Carlos Bastos e o tapeceiro Genaro de Carvalho 
eram os principais representantes da primeira geração moderna. 
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          Figura 5 – Hélio Oiticica: Manifestação Ambiental nº1.  
           Fonte: CATÁLOGO da I Bienal da Bahia (1966, p.93).    
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1.2 CONTEXTO BRASILEIRO E INTERNACIONAL 

 

 

Os neoconcretos brasileiros reinventavam a experiência brasileira construtiva 

herdada do construtivismo internacional de Mondrian, Malevich, Albers e Max Bill27, 

que, animados pelo tecnicismo e pelo industrialismo, apostavam na redenção criativa 

da sociedade. Se parte do esforço da tradição abstrato-geométrica internacional, como 

escreve Canongia (2005, p.38), era suprimir os excessos de subjetividade eliminando 

qualquer rastro do eu do artista, os neoconcretos brasileiros encaram “a tarefa heróica 

e paradoxal” de combinar emoção e dramaticidade ao rigor e à impessoalidade da 

geometria28. O que se viu na I Bienal Nacional da Bahia de 1966 é um resultado desse 

esforço de humanizar o construtivismo, “[...] revertê-lo à condição de uma geometria 

sensível” (CANONGIA, 2005, p.38). O visitante do evento era convidado a sair da 

posição de mero espectador para tornar-se um partícipe da obra de Oiticica, que, 

àquela altura, já havia inventado os famosos Parangolés (1964), obras que só faziam 

sentido quando literalmente vestidas. A escultura articulada Abrigo Poético de Lygia 

Clark, vencedora do Grande Prêmio da Bienal, também podia ser manipulada pelo 

visitante patícipe através do deslocamento de placas giratórias.  

 

 

 

 

                                                 
27

 Cf. CANONGIA (2005). 
28

 Cf. CANONGIA (2005). 
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Figura 6 – Lygia Clark: Abrigo Poético (Escultura articulada) -1964. 
Fonte: CATÁLOGO da I Bienal da Bahia (1966, p.80). 

 

Canongia defende que há um sentido duchampiano de aproximação entre arte e 

vida nas propostas neoconcretas29. Os artistas brasileiros das décadas de 50 e 60 não 

passaram ao largo da influência do espírito ready made30, matriz das intervenções 

contemporâneas31 que, àquela altura, já havia contaminado por completo a arte norte-

americana. Andy Warhol e Roy Lichtenstein incorporavam padrões da publicidade, da 

televisão, do cinema e dos HQS. John Cage e Merce Cunningham se valiam de sons e 

movimentos do cotidiano nas músicas e nas coreografias, respectivamente. No mesmo 

sentido de promover uma adesão da prática artística ao mundo real, artistas como 

Robert Rauschenberg, Tom Wesselman, Eduardo Palozzi, George Segal, Jasper Johns 

e Arman colavam objetos do cotidiano, assim como fazia Eckenberger. As três obras do 

artista – Bahia de quase todos os Santos, Homenagem a Cosme e Damião também e 

Silêncio Hospital –, premiadas na I Bienal Nacional da Bahia de 1966, eram colagens 

                                                 
29

 Maria de Fátima Morethy Couto (2005) observa que Hélio Oiticica e Lygia Clark foram mais festejados 
no contexto internacional, justamente porque a obra desses artistas era caracterizada por aspectos – 
aproximação entre arte e vida, recusa dos suportes tradicionais e de uma relação meramente 
contemplativa – relevantes no contexto internacional contemporâneo. Na opinião de Morethy Couto, isso 
acabou obliterando a produção de outros artistas das décadas de 60 e 70, como Volpi, Iberê Camargo, 
Milton da Costa, Sérgio Camargo e Barsotti.  
30

 Objetos do cotidiano apresentados como obras de arte. Como sabemos, A Roda de Bicicleta (1913), 
de Marcel Duchamp, é o primeiro ready made da história da arte.  
31

 O termo arte contemporânea, de acordo com Danto (2006), teria sido utilizado para designar a arte 
moderna feita agora. Entretanto, o termo passou denotar algo mais do que simplesmente a arte do 
momento presente. Um das características do contemporâneo é a falta de qualquer parâmetro artístico. 
Neste sentido, tudo pode ser arte. Outra característica da arte contemporânea é que, diferente da arte 
moderna, ela não alimenta nenhum sentimento de que o passado seja algo de que é preciso se libertar.    
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de santos de gesso combinadas com pintura sobre eucatex32. Reinaldo Eckenberger se 

revelava muito mais em sintonia com a vanguarda norte-americana do que com a 

vanguarda brasileira da década de 60:  

 

[...]Eckenberger inicia a sua produção de artes plásticas já   
completamente comprometido com a vanguarda internacional, o que 
significou uma redução considerável na defasagem que sempre existiu 
entre Salvador e Centros de Produção Artística como Londres, Nova 
York, Paris e Tókio. (PARAÍSO, 1991, p.2). 
 

 

 
Figura 7 – Eckenberger: Bahia de quase todos os Santos – 1966. 

(Pintura e colagem de santos de gesso sobre eucatex) 
Fonte: Paraíso (arquivo pessoal). 

 

É certo que, naqueles tempos, outros artistas brasileiros começavam a se alinhar 

com a produção americana da década de 60. Entretanto, os representantes da 

chamada Nova Figuração absorvem aspectos meramente formais da Pop Art: a figura, 

a iconografia urbana e publicitária, a eloquência cromática. O contexto social e político, 

a ditadura militar, exigiam do artista e do intelectual brasileiro uma postura engajada. Os 

                                                 
32

 A utilização da imaginária baiana – adquirida junto aos antigos santeiros do Taboão – levou críticos 
como José Geraldo Vieira a estabecelerem aproximações entre as assemblages do artista e as talhas 
dos oratórios e altares barrocos, como veremos mais profundamente no segundo capítulo.  
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críticos de arte Ferreira Gullar e Frederico Moraes se mostram comprometidos com a 

luta pela justiça social no País e afirmam a crença no poder revolucionário da arte nos 

países subdesenvolvidos (COUTO, 2005). Os artistas enfatizam questões sociais e 

políticas como a violência urbana e a censura. Na Bahia da década de 60, foi o artista 

paranaense Lênio Braga (1931-1973) que demonstrou um maior compromisso com a 

Nova Figuração. Ícones como “Coca-cola” e personagens de HQS como Zorro foram 

incorporados à composição Monalisa e moneyleague, um das obras premiadas na I 

Bienal da Bahia de 1966. Na II Bienal de 1968, as obras de Lênio Braga assumem um 

tom mais político e estavam entre as que foram censuradas pela ditadura militar, 

estopim para o decreto de fechamento do evento. De acordo com Juarez Paraíso, as 

obras, cujo paradeiro se desconhece, mostravam generais fossilizados e transfigurados 

em gorilas33.  

 

 
 

        Figura 8 – Lênio Braga: Monalisa e Moneyleague  - 1966. 
      (Óleo sobre tela)  

      Fonte: Paraíso (arquivo pessoal).   
 

                                                 
33

 Entrevista concedida por Juarez Paraíso em 28 de outubro de 2012.   
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Foi ainda entre as décadas de 60 e 70 que a teoria do modernismo de Clement 

Greenberg34, fundamentada numa concepção evolutiva e linear da história da arte a 

partir da pintura, começa a ser questionada no cenário internacional. A Pop Art, o 

minimalismo e a arte conceitual feriam princípios como os da “arte pura”35 e da “boa 

arte” regida pelo gosto36. Assim, a validade dos paradigmas greenberguianos é posta 

em xeque37. Na esteira dessa revisão crítica, o surrealismo foi revisitado por críticos 

como Hal Foster e Rosalind Krauss, sobretudo porque o movimento foi expurgado da 

narrativa greenberguiana por representar uma materialização da impureza, ligada aos 

sonhos, ao erotismo e ao inconsciente, “[...] um tipo de regressão estética, uma 

reafirmação de valores da infância da arte, habitada por monstros e ameaças 

assustadoras” (DANTO, 2006, p.12). A psicanálise e o pensamento de Georges Bataille 

foram privilegiados por Krauss e Foster nessa revisão do modernismo e ainda na crítica 

“após o fim da arte”. A partir da déceda de 60, como observam Arthur Danto e Hans 

Belting, não era mais possível pensar a arte no contexto de uma história progressiva e 

desenvolvimentista. Nessa perspectiva, o chamado fim da arte marca o fim de uma 

narrativa e o início de uma nova mentalidade marcada por uma visão pluralista da 

produção e do debate crítico. De acordo com Danto, os artistas da Pop Art e os 

minimalistas demonstraram que não era mais possível determinar como uma obra de 

arte deve ser38.  

                                                 
34

No ensaio “Pintura Modernista”, de 1960, Greenberg define “[...] a essência do modernismo no uso de 
métodos característicos de uma disciplina para criticar a própria disciplina, não para subvertê-la, mas 
para entrincheirá-la mais firmemente em sua área de competência” (GREENBERG, apud DANTO, 2006, 
p.9). Danto ainda afirma que Greenberg absorveu o modelo do pensamento modernista de Immanuel 
Kant.       
35

 Para libertar-se da opressão da representação, a pintura, na perspectiva de Greenberg, buscou 
justificativa para sua existência na busca da própria essência da pintura. E, para ser fiel a essa essência, 
escreve Danto, a obra modernista deveria eliminar “[...] todo e qualquer efeito que pudesse, de modo 
concebível, ser tomado de empréstimo do ou pelo meio de qualquer outra arte” (GREENBERG apud 
DANTO,  2006, p.74). De acordo com Danto (2006, p.74), o conceito de arte pura de Greenberg talvez 
tenha sido tomado de empréstimo da noção de razão pura de Kant, que denominou “modo puro de 
conhecimento” aquele em que não há mistura de coisa de empírico: isto é, quando se trata de um 
conhecimento puro a priori.  
36

 Uma espécie de juiz intemporal perante o qual as obras deveriam ser submetidas e julgadas, como 
observa Maria de Fátima Couto, citando Jean-Pierre Criqui (2005). 
37

 Discípulos de Greenberg como Krauss e Bois e, ainda, Leo Steinberg, acabaram por rebelar-se contra 
a pretensão universalista e o caráter dogmático da interpretação proposta por Greenberg: “O que parecia 
ser um modelo pragmático de ‘boa crítica de arte’, um método ‘que exigia lucidez’ revelou-se, aos olhos 
de alguns, uma teoria normativa e prescritiva” (COUTO, 2005, p.147).      
38

 Para Arthur Danto (2006), com a obra Brillo Box de Andy Warhol, exposta pela primeira vez em 1964, a 
história da arte teria chegado ao fim, no sentido de que passou a ter uma espécie de autoconsciência, 
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    Figura 9 – Andy Warhol: Brillo Box - 1964 
                                                         Fonte: <http://www.pic2fly.com>.  

                                                                  
 

 Agora, retornemos ao solo baiano. Na década de 60, a cena artística ainda está 

bastante presa aos paradigmas modernistas, especialmente às motivações temáticas 

de caráter regional. O experimentalismo e a novidade, verificados na produção de 

artistas como Reinaldo Eckenberger e Walter Smetak, representam apenas uma faceta 

da “era de ouro”. É a primeira geração moderna, formada ainda na década de 40, que 

goza de maior prestígio e visibilidade. Por isso, recuemos no tempo com um breve 

panorama sobre o modernismo baiano.      

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
convertendo-se em sua própria filosofia, um estado de coisas que Hegel previu em sua filosofia da 
história. Era necessário, diz Danto, que o desenvolvimento interno do mundo das artes adquirisse solidez 
suficiente para que a própria filosofia da arte se tornasse uma possibilidade séria. Na arte avançada das 
décadas de 60 e 70, afirma Danto, arte e filosofia estavam prontas uma para a outra. Agora, o problema 
filosófico é explicar por que são obras de arte. 

http://www.pic2fly.com/
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1.3 PRECEDENTES MODERNOS   

 

 

Como se sabe, os ecos da Semana de 22 – quando os artistas brasileiros 

animados pelas ideias transformadoras das vanguardas europeias voltam-se para a 

realidade brasileira (para os temas, histórias e lendas nacionais)39 – só são sentidos na 

tradicional Bahia, ainda presa aos valores da arte acadêmica, duas décadas depois. 

Não há um marco40. Como escreve Mário Cravo Jr. (2002, p.47), um dos principais 

ícones do movimento “[...] eventos ocorrem quando um conjunto de fatores se reúnem”. 

Portanto, diversos episódios e condições favoreceram a emergência, na década de 40, 

da tardia modernidade baiana no campo das artes plásticas. A exposição coletiva do 

escultor Mário Cravo Jr., do pintor Carlos Bastos e do tapeceiro Genaro de Carvalho no 

Salão de Arte Americana do Instituto Brasil - Estados Unidos, em 1944, costuma ser 

citada pela imprensa baiana como uma espécie de “divisor de águas”. Atribui-se ao 

evento uma relevância muito maior do que de fato teve. Sante Scaldaferri (1997, p.66) 

escreve que a tão citada mostra reuniu, além dos artistas já mencionados, “[...] uma 

grande maioria de pintores acadêmicos”. Mais importante, na opinião de Scaldaferri, foi 

a exposição, também em 1944, realizada na Biblioteca Pública do Estado. Organizada 

pelo artista Manoel Martins com o incentivo de Jorge Amado, a mostra reuniu obras de 

artistas como Lazar Segall, Pancetti, Scliar, Tarsila do Amaral, Bonadei, Portinari, Di 

Cavalcanti e Osvaldo Goeldi.  

 

Outros capítulos importantes dessa história41 foram: a criação, em 1948, da 

Revista Caderno da Bahia42, que patrocinou, em 1948, 1949 e 1950, a Exposição dos 

                                                 
39

 Ronaldo Brito, referenciado por Morethy Couto (2005, p.117), coloca em xeque o modernismo 
brasileiro ao apontar o caráter literário do movimento ainda ligado ao primado do tema. Como o 
imperativo era dar uma feição para o Brasil, seria impossível “[...] descer as camadas mais profundas da 
visualidade”, como faziam os modernos europeus. A visão defendida por Brito, ainda segundo Couto 
(2005), é a de que a arte moderna só veio a ser de fato compreendida e praticada no Brasil com a 
vanguarda construtiva da década de 50.     
40

 De acordo com Sante Scaldaferri (1997), um dos acontecimentos importantes para o surgimento da 
arte moderna foi a exposição, em 1932, de José Tertuliano Guimarães no prédio do Jornal A Tarde. O 
artista, vencedor do concurso Prêmio Caminhoá, da Escola de Belas Artes, havia acabado de regressar 
de Paris onde estudou na Academia Julian. A crítica local considera Tertuliano o primeiro pintor moderno 
da Bahia.     
41

 Cf. os textos de Scaldaferri (1997) e de Matilde Matos (2010).  
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Novos, com obras de Lygia Sampaio, Jenner Augusto, Rubem Valentim e Mário Cravo 

Jr., e a inauguração, em 1949, da primeira galeria moderna da cidade, a Oxumaré, de 

Carlos Eduardo da Rocha. Sante Scaldaferri ainda destaca a importância dos Salões da 

ALA (Ala das Letras e das Artes) realizados entre 1937 e 1948 pela Escola de Belas 

Artes, e dos Salões Baianos de Belas Artes, promovidos pela Secretaria de Educação 

comandada por Anísio Teixeira43 durante o governo Octavio Mangabeira. Além da 

dupla, os nomes do jornalista Odorico Tavares – divulgando a modernidade à frente dos 

Diários Associados na Bahia – e do museólogo e crítico de arte José Antônio do Prado 

Valladares não podem ser esquecidos.  

 

Foi na companhia de Prado Valladares que Mário Cravo Jr. adquiriu, no Rio de 

Janeiro, a prensa de gravura44 que serviu a diversos artistas no badalado ateliê de 

Cravo na Barra. O espaço, de vital importância para a consolidação da modernidade 

baiana na década de 50, foi inaugurado no final da década de 40, logo que o artista 

retornou dos EUA, depois de uma formação na Escola de Belas Artes da Siracuse 

University, sob a orientação do escultor iugoslavo Ivan Mestrovic. O ateliê da Barra 

agregou nomes como Jenner Augusto, Carybé, Poty, Hansen Bahia, Lênio Braga, 

Pancetti, Mirabeau Sampaio, Rubem Valentim, animados por “[...] ideais de renovação 

similares e com um imenso entusiasmo de fazer arte” (CRAVO Jr., 2002, p.47). Mário 

Cravo ainda escreve que o uso da expressão conhecida como arte moderna 

determinava o fator básico de congraçamento do grupo. Voltar-se para a cidade era 

“palavra de ordem”:  

   

Naqueles já distantes anos escolhemos esta cidade e o seu contexto 
como nosso barco, carregando sua tradição, sua grandeza, suas 
injustiças e misérias. [...]. Ser artista baiano é tentar ser um artista 
universal. O folclore serve como temática e para mim nunca serviu de 
finalidade. Os artistas que então compuseram este grupo, 

                                                                                                                                                              
42

 De acordo com Sante Scaldaferri (1997) e Matilde Matos (2010), a revista foi criada por Vasconcelos 
Maia, Cláudio Tuiuti e Darwin Brandão.    
43

 Anísio Teixeira também traz a Salvador uma exposição itinerante que estava sendo apresentada nas 
maiores capitais brasileiras, informa Scaldaferri (1997). A exposição, apresentada em 1948 na Biblioteca 
Pública, era acompanhada de uma programação pedagógica que tinha o objetivo de informar sobre as 
poéticas modernas.     
44

 De acordo com Matilde Matos (2010), essa prensa foi levada, em 1953, para Escola de Belas Artes, o 
que contribuiu para a qualidade e o sucesso da gravura baiana na década de 60.  
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transformadores mais ou menos revolucionários, representam uma 
somatória de enriquecimento do nosso contexto cultural e artístico. 
(CRAVO Jr., 2002, p.48).   

 

Além das décadas de 50 e 60 do século XX, o século XVII, com a poesia satírica 

de Gregório de Matos, foi outro importante momento do que Antônio Risério chama de 

dialética do cosmopolita e do antropológico. Processando a linguagem internacional do 

barroco com a realidade baiana de então, Gregório, como expressa Risério (1995, 

p.145), “[...] que bebeu o mel dos engenhos nos lábios grossos das negras”, criou uma 

poesia original em relação à matriz europeia, um barroco popular, “[...] um pé no 

palácio, um pé no puteiro – foi a expressão estética consumada, no século XVII, de 

uma sociedade sincrética que teve o seu ponto de partida histórico na aldeia euro-

tupinambá de Caramuru”. Mestiçagem “genética e simbólica” (RISÉRIO, 1995, p.145), 

maturada em mais de um século de isolamento, deflagrado com a transferência da 

Capital do Brasil para o Rio de Janeiro no século XVIII, formou-se aqui uma cultura 

própria, amalgamada pelas “[...] experiências históricas de lusos, bantos, jejes e 

iorubanos, com um remoto substrato ameríndio” (RISÉRIO, 1995, p.21). E foi 

principalmente nessa fonte ou, ainda, na produção cultural das camadas populares 

negromestiças, “[...] com suas formas e práticas remetendo a experiências ancestrais 

vividas do outro lado do Atlântico Sul” (RISÉRIO, 1995, p.54), que os primeiros 

modernos beberam animados pela música de Dorival Caymmi e pela produção literária 

de Jorge Amado.  
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        Figura 10 – Carybé: Adão e Eva (óleo sobre tela) – 1966. 
     Fonte: CATÁLOGO da I Bienal da Bahia (1966, p.40). 

 
 

O escritor baiano foi um dos grandes incentivadores e divulgadores dos artistas 

plásticos baianos. Alguns ilustraram suas publicações, como Carybé, Calasans Neto, 

Floriano Teixeira. Muitos desfrutaram do seu convívio e prestígio. Encontramos dois 

registros de encontros de Reinaldo Eckenberger com Jorge Amado. O primeiro em 

1966, na casa do escritor, por ocasião da visita de dois jornalistas franceses da Revista 

Vogue à Bahia. A notícia foi publicada no Diário de Notícias do dia 18 de outubro (Cf. 

Anexo A) e lá está Eckenberger ao lado de Zelia Gattai na fotografia estampada pela 

reportagem. O outro registro é de 1988 e mostra Eckenberger num encontro social em 

que também estavam Carybé e Jorge Amado.   
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Figura 11 – Registro de encontro social - 1988. 
Em pé: Reinaldo Eckenberger, Gilson Rodrigues, Carybé, José Pedreira e Jorge Amado. 

Sentados: Leda, Sante Scaldaferri, João Gama e Antonio Mesquita. 
Fonte: Scaldaferri (1997, p.84) 
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1.4 ESTRANGEIRO NA CIDADE 

 

 

Atraídos à Bahia pela literatura de Jorge Amado, o artista plástico argentino 

Carybé e o fotógrafo e etnólogo francês Pierre Verger foram completamente afetados 

pela experiência baiana45. Obá de Xangô do Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, Carybé ainda 

“[...] mergulhou fundo no agito popular, do samba à capoeira” (RISÉRIO, 1995, p.107). 

Também fascinado pelas manifestações negromestiças de Salvador, Verger, como 

relata Risério (1995), foi rebatizado e passou a se chamar Pierre Fatumbi Verger, Oju 

Obá, ministro de Xangô do candomblé baiano. Eckenberger só frequentou terreiros de 

candomblé como mero curioso ou como guia turístico, atividade exercida pelo artista – 

que fala fluentemente espanhol, francês e alemão – durante mais de uma década. 

“Converteu-se” em carnavalesco. Eckenberger desfilou, logo no seu primeiro ano em 

Salvador, na Escola de Samba Diplomatas da Amaralina – na época em que as Escolas 

de Samba ainda faziam o carnaval de Salvador – fantasiado de Visconde de Cairu 

(1756-1835)46. Durante uma década, Ecken vivenciou de perto, de dentro, a folia 

momesca baiana, considerada por Roger Bastide uma expressão do que ele chama de 

“barroco de exteriores” (apud RISÉRIO, 1995). Na década de 70, quando a potência 

sonora dos trios elétricos invadiu a festa, o folião arrumou a mochila e passou a 

frequentar os carnavais de Recife, onde ainda se encantou pelos bonecos 

mamulengos, típicos de Pernambuco. O interesse do artista pelo artesanato nordestino, 

seja em tecido ou cerâmica, é sempre afirmado em entrevistas.  

 

Entre frevos e sambas, a personalidade contida (tímida até), discreta e reservada 

de Reinaldo Eckenberger foi libertando-se de uma formação que parece ter sido 

rigorosa. Filho de alemães, católicos, que imigraram para Buenos Aires pouco antes de 

estourar a Segunda Guerra Mundial, Eckenberger ingressou aos 18 anos na Escola 

Politécnica de Munique, Baviera, para estudar arquitetura. O centro da cultura artística 

mundial não era mais a Europa, mas os EUA, quando Eckenberger viveu na Alemanha. 
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 Cf. RISÉRIO (1995).  
46

 O idealizador da Carta Régia da abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal. 
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Entram em cena, no cenário europeu, as poéticas irracionais, da matéria, dos vestígios, 

dos restos, inspiradas, sobretudo, no existencialismo de Sartre. Ganham destaque 

artistas como Francis Bacon (citado pelo artista em nossas conversas) e Jean Dubuffet 

(sempre referenciado), que pesquisou a produção de indivíduos portadores de 

transtornos mentais e cunhou o termo Art Brut.  

 

 

Figura 12 – Jean Dubuffet trabalhando na série Barbes – 1959. 
Fonte: CATÁLOGO exposição Instituto Tomie Ohtake (2009, p.53). 

 

Autores como Marta Dantas (2009) e Ricardo Aquino (2001) consideram 

inadequada a utilização do termo, assim como a expressão “arte psicopatológica”, já 

que a arte seria uma só e as categorias se prestam apenas para hierarquizar e 

desqualificar a produção dos artistas que não estão inseridos nos circuitos artísticos. 

Sem a pretensão de levar a discussão adiante, o que pretendemos sublinhar aqui é o 

especial interesse de Reinaldo Eckenberger pela alteridade criativa de indivíduos 

excêntricos, marginalizados, supostamente esquizos. O artista, inclusive, possui obras 

de Ema Vale – “uma verdadeira brut”47, diz – em sua coleção particular. A artista baiana 

foi proprietária de uma pensão na Ladeira de Santa Tereza no bairro do Dois de Julho, 

onde Eckenberger viveu por alguns anos. Juarez Paraíso (1991) escreve que o impulso 

                                                 
47

 Entrevista concedida à autora em outubro de 2010.  
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criativo, irrefreável e, de certo modo, irrefletido do artista chegaria a aproximá-lo da Art 

Brut de J. Dubuffet. O museu de Art Brut La Fabuloserie, em Dicy, França, abriga uma 

obra de trapos do artista, que divide espaço com a produção de outro argentino, 

Antônio Berni.  

 

 

Figura 13 – Eckenberger: La Suçaille Orangette.  Figura 14 – Antonio Berni: Le Carnaval de  
                    (Tecidos costurados).                                  Juanito Laguna (Assemblage).   
              Fonte: Ragon (1983, p.120).        Fonte: Ragon (1983, p.112). 

                                                     
 

Reinaldo Eckenberger se reconhece, sobretudo, como artista latino-americano. 

Conhece de perto a produção do colombiano Fernando Botero e do mexicano José Luís 

Cuevas. É bom que se tenha em mente, desde já, que Eckenberger é um artista 

viajante, curioso, culto, que se mantém até hoje, aos 73 anos, informado e interessado. 

Todos os anos, ele passa uma temporada de três meses na Europa, onde visita 

museus, exposições, inclusive a Bienal de Veneza. Reinaldo Eckenberger pode 

parecer, à primeira vista, um outsider, especialmente pela obra “irrefletida”, comparável 

até a Art Brut e pela insistência na figuração, quando o abstracionismo dominava a 

cena artística dos grandes centros. As colocações do artista, o seu ar blasé, podem 

ainda expressar certa indiferença, entretanto Eckenberger sempre esteve, e ainda está, 

completamente conectado ao mundo das artes. Acreditamos que o conhecimento de 
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certas circunstâncias da vida de um artista pode iluminar a compreensão da obra, como 

expressa Pareyson (1997, p.96): “[...] o uso de certos meios expressivos, a afinidade 

com outros artistas, a herança recebida da tradição, as preferências estilísticas”.   

 

 

               Figura 15 – O artista italiano Enrico Baj é uma referência para Eckenberger.         
                                     Enrico Baj: General (Colagem sobre tela) – 1963. 
                                              Fonte: <http://www.polizzifineart.com>.  

 
 

De volta à Argentina depois da temporada na Alemanha, Reinaldo Eckenberger 

ingressa no curso superior de arquitetura da Universidade de Buenos Aires, mas a falta 

de aptidão para a matemática faz com que o jovem desista da formação, mesmo 

dominando o desenho técnico e artístico. O interesse pela arquitetura, especialmente 

pelas construções barrocas, persistiria, determinando, na opinião de alguns críticos, 

como veremos melhor no segundo capítulo, alguns aspectos estilísticos na obra do 

artista. Os cursos livres de desenho e pintura na Escola Superior Ernesto de La 

Cárcova em Buenos Aires também foram importantes na formação de Reinaldo 

Eckenberger, que ainda destaca a experiência no Colón. No célebre teatro de Buenos 

Aires, Eckenberger fez cursos de cenografia e figurino para óperas, o que acabou 

http://www.polizzifineart.com/
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conferindo ao artista um amplo conhecimento do repertório operístico ocidental, 

inclusive das óperas barrocas, expressão máxima do período cultural barroco48.  

 

Essa aproximação com o mundo das óperas se revela em algumas obras de 

modo óbvio. Teatrinho Canecófilo, por exemplo, recria um teatro onde os atores – 

figuras híbridas feitas de canecos e cerâmica – parecem encenar uma tragicomédia. 

Nunca faltou humor a Eckenberger. Humor negro, ironia fina, mordaz, riso, assombro, 

seja na criação dos títulos49, na ridicularização da figura humana, na crítica ao 

comportamento ou nas composições absurdas. Vale lembrar que o humor negro, tal 

como aparece na obra de Lautréamont, foi um recurso bastante explorado pelos 

surrealistas50.  

 

 

Figura 16 – Eckenberger: Teatrinho canecófilo – 1995. 
(Assemblagem, cerâmica e madeira)  

Fonte: Eckenberger (2008, p.33). 
 

 

Foi com essa bagagem que Reinaldo Eckenberger chegou a Salvador na década 

de 60 e logo se integrou à vida cultural, que pulsava forte na cidade. Aproximou-se dos 

                                                 
48

 Cf. MARAVALL (2009).  
49

 “Operação de uma tênia- eclesias”, “Condessa bucha vom bu”, “Cafondessa com cachorro”.  
50

 No segundo capítulo, estudaremos mais profundamente Lautréamont. 
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artistas, frequentou eventos na Escola de Belas Artes51, realizou exposições. De fato, 

Eckenberger não ficou de camarote. Interessado pelas manifestações da cidade, 

misturou-se ao carnaval. Andou por ladeiras e ruelas de onde os personagens de Jorge 

Amado aos poucos se ausentavam, dando lugar a personagens reais demais. O artista 

é um habitué do centro de Salvador. Viveu no Politeama de Cima, no Dois de Julho e, 

desde a década de 80, instalou ateliê e residência no bairro do Carmo, localizado no 

centro histórico da cidade. Retina inundada pela arquitetura barroca dos casarões e das 

igrejas coloniais, Eckenberger transitou pela zona do baixo meretrício do Maciel, do 

Pelourinho, assistiu à reforma que agrediu o patrimônio histórico e arquitetônico local, e 

hoje, em suas caminhadas matinais, cruza quase diariamente com as ruínas do Cine 

Jandaia. “Cidade devastada pela alegria” 52. A Baixa dos Sapateiros cantada por Ary 

Barroso abriga outras memoráveis construções transformadas em cine pornô, igreja 

evangélica, além de uma infinidade de “bibocas” empoeiradas e apinhadas de 

quinquilharias, produtos Made in China, balaios de roupas por R$ 1,00. É exaustivo só 

pensar, mas é aí que Eckenberger garimpa algumas das “matérias-primas” para sua 

produção, que, seguindo as coordenadas de Merleau-Ponty (2004), deve ser pensada 

como uma resposta àquilo que foi dado ao artista de destino corporal, de aventuras 

pessoais, vivências, paisagens. Na opinião de Paraíso, Reinaldo Eckenberger tornou-se 

um artista baiano, que “[...] reflete a Bahia no seu rítimo barroco, orgânico, sensual e 

mágico” (PARAÍSO, 1991, p.1). Agora, vamos conhecer um pouco mais a Galeria 

Bazarte, de José Marques Castro, já que, como afirma Eckenberger, “Se fiquei 

realmente na Bahia, devo a ele”53.   
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 Como, por exemplo, o ciclo de estudos da arte brasileira realizado em 1967 (Cf. Anexo B).   
52

 É assim que o fotógrafo e curador da pinacoteca do Estado de São Paulo Diógenes Moura se refere a 
Salvador. Moura critica a indústria da chamada axé music.  
53

 Entrevista conceida à autora no dia 10 de outubro de 2010.  
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1.5 GALERIA BAZARTE 

 

  

Em uma das duas acomodações da Galeria Bazarte, feitas para abrigar artistas 

visitantes, Reinaldo Eckenberger morou por mais de um ano, desde que chegou a 

Salvador em 1965. Permanecer na cidade teria sido inviável sem o apoio do galerista 

José Marques Castro. As primeiras criações de Eckenberger, nos primórdios da sua 

trajetória artística profissional, aquarelas de fachadas de casarios e igrejas barrocas, 

foram comercializadas na Bazarte.  

 

 

Figura 17 – Eckenberger - Sem Título (aquarela) – 1966. 
Fonte: Arquivo do artista.  

 

Atento não apenas ao negócio, o galerista estimulou e orientou Reinaldo 

Eckenberger na realização da sua primeira exposição individual, Luxo e Lixo, Lixo e 



 54 

Luxo (1966), na Galeria do U.S.I.S. (United States Information Service) que reuniu, 

como veremos melhor adiante, obras de difícil ou quase impossível comercialização. 

Jamison Pedra, que realizou a primeira individual na Bazarte em 1963 e a segunda no 

U.S.I.S. em 1964, relata que Castro matinha boas relações com o então diretor da 

instituição cultural americana, o que facilitava bastante a realização de exposições dos 

artistas da Bazarte no espaço. Foi ainda com o incentivo de Seu Castro que Jamison 

Pedra, Reinaldo Eckenberger, Carlos Estivallet e Edison da Luz participaram da IX 

Bienal Nacional de São Paulo em 1967. Outros importantes nomes das artes plásticas 

baianas, como Emanoel Araújo, atual diretor do Museu Afro Brasil de São Paulo, 

contaram com o apoio, a orientação e o estímulo de Seu Castro. Entre os mais 

chegados também estavam Sônia Castro, Eurico Luís, Edson Calmon e o artista 

performático, queer54, Edy Star.  

 

 

Figura 18 – Edy Star nos anos 70. 
Fonte: <http://sete8comunicacao.blogspot.com.br>. 

 

Edson Calmon55 conta que Castro dava condições para o artista trabalhar, e, 

caso fosse preciso – e este foi o caso de Calmon que não contava com o apoio da 

família –, disponibilizava espaço de trabalho e fornecia materiais: tintas, pincéis, papel, 
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 Eve Sedgwick (apud SALIH, 2012) caracteriza o queer como indistinguível, indefinível, instável. 
Sedgwick e Judith Butler são as principais representantes da chamada teoria queer, que surge na década 
de 80 nos EUA em resposta à cultura hetero, que via a AIDS como uma espécie de praga gay.    
55

 Entrevista concedida à autora no dia 02 de outubro de 2012. 



 55 

formão, madeira. Havia dias em que se podia chegar à Bazarte, relata Gaudenzi (1996), 

e encontrar vários artistas trabalhando entre prensas e cavaletes. Domingos Terciliano 

Jr. afirma que o galerista orientava o artista em todos os aspectos, da técnica à 

composição, passando pela gestão da carreira, “ele dava o caminho das pedras ”56. A 

sugestão do nome artístico Terciliano também foi dada por Castro, que vendeu a 

primeira obra do artista ao escritor Jorge Amado.  

 

 

Figura 19 – Casa onde funcionava a Galeria Bazarte. 
(Rua Renato Medrado, Politeama de Cima, nº 34) 

Fonte: <http://www.edsoncalmon.com.br>. 

 

A intensa programação cultural da Bazarte, que incluía exposições, saraus, 

ensaios abertos e apresentações teatrais, foi acompanhada por diferentes levas 

geracionais de intelectuais e artistas baianos do teatro, da música, das letras e do 

cinema57. Assíduos ou esporádicos, artistas plásticos de diversas gerações e 
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 Entrevista concedida à autora no dia 18 de agosto de .2012. 
57

 Mário Gusmão, João Augusto, Fernando da Rocha Peres, Romano Galeffi, Manoel Lopes Pontes, 
Carlos Petrovich, Ildásio Tavares, Mario Gadelha, Wilson Rocha, Nilda Spencer, Silvio Robatto, Walter 
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tendências frequentaram a Bazarte: Sônia Rangel, Jaime Hora, Angelo Hodick, 

Raimundo de Oliveira, Chico Diabo, Sante Scaldaferri, Edsoleda, Manoel Bonfim, Lygia 

Milton, Kennedy Bahia, Genaro de Carvalho, Carlos Bastos, Henrique Oswald, Juarez 

Paraíso. Gaudenzi nos conta que a Galeria também era visitada por artistas mais 

antigos e mestres da Escola de Belas Artes como Emídio Magalhães, Alberto Valença, 

Nilton Silva, Carlos Sepúlveda, Raimundo Aguiar, Udo Knoff e José Rescala. Destaque 

também para a intensa movimentação no campo da música:  

 

No pátio, músicos no início de suas atividades profissionais se reuniam 
para o papo, para buscar e levar novidades. Lá se podia encontrar 
Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Pitti, Tuzé de 
Abreu, Alcivando Luz, Perna Fróes, Moacir, Perinho, Djalma Corrêa, Tuti 
Moreno, Fernando Lona, Tom Zé, Judy Spencer e outros nomes do meio 
musical baiano, embora já de expressiva grandeza, fazendo acontecer 
palcos importantes, como do Vila Velha em suas memoráveis noites que 
já começavam a ressoar no Sul do País. (GAUDENZI, 1996).  
 

 
Paulistano do Brás, José Marques Castro era administrador de empresas. Com 

experiência em grandes lojas de São Paulo, chegou a Salvador possivelmente na 

segunda metade da década de 40 onde inaugurou um comércio de roupas58. O ponto 

do Seu Castro ficava na Av. Joana Angélica. Autodidata, quando o assunto era artes 

plásticas, o comerciante – um intuitivo acima de tudo, concordam as fontes – procurava 

se informar através de publicações e chegou a montar uma significativa biblioteca na 

Galeria Bazarte. Era encantado pela arte sacra barroca e, nas horas vagas, gostava de 

restaurar imagens antigas e pintar, embora não compartilhasse as suas criações nem 

com os mais próximos. Edison da Luz59 – no tom polêmico e provocativo que lhe é 

peculiar – diz que Castro era um artista frustrado. Jamison Pedra – sempre com 

parcimônia – afirma que o galerista se realizava através da convivência com os artistas.  

 

De fato, Castro chegou a idealizar e construir, embora o projeto não tenha sido 

totalmente concluído, uma vila só para artistas na Estrada do Coco, nas imediações da 
                                                                                                                                                              
Smetak, Pierre Verger: os nomes foram fornecidos por: Kabá Gaudenzi, Jamison Pedra, Edsom da Luz, 
Edson Calmon, Terciliano, em entrevistas concedidas à autora nos dias 8, 9 e 10 outubro de 2012.   
58

 Maria de Fátima Costa, ex-mulher de Castro. Entrevista concedida à autora no dia 26 de janeiro de 
2013. 
59

 Entrevista concedida à autora no dia 18 de agosto de 2012. 
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praia de Jauá. Algumas casas foram vendidas a preço de custo ou simplesmente 

doadas para alguns artistas, entre eles, o próprio Eckenberger, Carlos Estivallet, 

Jamison Pedra e Leonardo Alencar. Matilde Matos60, uma das contempladas, nos relata 

que algumas das mais importantes obras e ações do grupo Etsedron – do qual ela fazia 

parte – foram realizadas na vila de Castro. Portanto, o projeto que nos pareceu um 

tanto “utópico” à primeira vista, chegou a vingar e render ótimos frutos. De acordo com 

Walter Mariano (2005), a proposta do Etsedron Projeto Ambiental I, selecionada e 

premiada61 na XII Bienal Internacional de São Paulo, foi gestada na vila localizada no 

litoral norte. Assim, Castro apoiou o que viria a ser uma das mais relevantes e 

significativas realizações baianas da década de 70 no campo das artes visuais.  

 

Foi principalmente a interessante personalidade de Castro, carismático, bom de 

papo, que atraiu tantos artistas, estudantes, curiosos, boêmios e jornalistas à Galeria 

Bazarte nos primeiros anos da década de 6062. O nome Bazarte vem de bazar. De fato, 

era possível encontrar de tudo na galeria: dos “primitivos” (que Castro tanto apreciava) 

aos modernos, passando pelo artesanato em cerâmica de maragojipinho. Como em um 

bazar que se preza, os preços também eram mais em conta. Diferente de outras 

galerias comerciais que funcionavam em Salvador na década 60 – Galeria Querino, 

Galeria 13, Galeria Convivium, Galeria Oxumaré63 –, a Bazarte possuía um aspecto 

simples e uma estrutura improvisada. As acomodações, por exemplo, eram separadas 

por folhas de compensado e, se já estivessem lotadas, era possível ver artistas 

dormirem no chão do mezanino equipado com “um piano sofrido” (GAUDENZI, 1996) e 

com algumas poltronas de plástico oriundas do antigo Cine Capri. Os frequentadores da 

Bazarte estavam mais interessados nos encontros, nas trocas e nas calorosas 

discussões sobre assuntos diversos ligados à arte. Castro não queria simplesmente 

vender obras de arte, embora vendesse muito, diz Gaudenzi (1996): 

 

                                                 
60

 Entrevista concedida à autora no dia 23 de setembro de 2012. 
61

 Prêmio Estado de São Paulo.    
62

 Não dispomos de informação precisas sobre o ano de inauguração da galeria, que não foi registrada 
de acordo com as normas municipais.  
63

 Jamison Pedra: entrevista concedida em 8 de outubro de 2012.   
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Uma galeria era muito pouco para ele; uma galeria sem vida, sem 
vibração, não completava seu desejo. Já àquela época, Castro falava 
em Espaço Cultural Bazarte. Castro queria uma oficina de criação, uma 
força viva, um centro de pesquisa e vanguarda dentro das artes 
plásticas. (GAUDENZI, 1996). 

 

A Bazarte foi ainda um dos mais importantes polos de produção de gravura da 

década de 60. Riolan Coutinho destaca alguns fatores e eventos que contribuíram para 

o fortalecimento da gravura no meio baiano, como as raízes populares da técnica “[...] 

comprovadas nas ilustrações da literatura de cordel” (COUTINHO, 1966, p.31), além 

dos baixos custos de produção. As passagens de Lazzarotto Poty e Osvaldo Goeldi por 

Salvador, no final da década de 40, também foram importantes para despertar no meio 

baiano um maior interesse pela gravura. A técnica ainda representou uma alternativa de 

vanguarda para as gerações modernas baianas, já que a pintura e a escultura pareciam 

estar muito comprometidas com o espírito acadêmico. Outro capítulo importante foi a 

criação do curso de gravura na Escola de Belas Artes sob a orientação de Mário Cravo 

Jr. e, posteriormente, de Henrique Oswald. Com a saída de Oswald, a cadeira de 

gravura foi ocupada pelo alemão Karl Keinz Hansen, que ainda assumiu a oficina de 

gravura do ICBA na década de 60, com a morte de Adam Firnekaes.  

 

Por tudo isso, conclui Riolan Coutinho, é possível falar de uma “Escola Bahiana 

de Gravura”. Muitos dos artistas citados por Coutinho como representantes dessa 

tradição64 estavam umbilicalmente ligados à Bazarte, como Leonardo Alencar, Emanoel 

Araújo, Edison da Luz e Sônia Castro. Karl Keinz Hansen, que chegou à Bahia em 1955 

e aqui passou atender por Hansen Bahia, também frequentou a Bazarte levando 

preciosas informações sobre xilogravura65. O xilógrafo, “representante do 

expressionismo alemão” (PARAÍSO, 2012, p.76), estabeleceu uma relação muito 

próxima com Reinaldo Eckenberger, que, como já sabemos, é filho de alemães. Não é 

de se estranhar, portanto, um certo “vocabulário” expressionista na obra de 

Eckenberger.  

 

                                                 
64

 Riolan Coutinho também cita os nomes de Calazans Neto, José Maria, Marians Chiaverini, Helio 
Oliveira, Juarez Paraiso, Edízio Coelho e Adam Firnekaes (Cf. CATÁLOGO da I Bienal da Bahia, 1966). 
65

 Kabá Gaudenzi: entrevista concedida em 9 de outubro de 2012. 
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Seis álbuns de xilogravuras, as chamadas Edições Bazarte, foram lançadas pela 

galeria com a colaboração de Hildegardes Vianna e “[...] vendidas a preços baixos em 

edições muito procuradas e rapidamente esgotadas” (GAUDENZI, 1996). No editorial 

do Álbum n. 466 dedicado ao São João na Bahia – única edição completa a que tivemos 

acesso, mesmo assim uma fotocópia –, percebemos o especial interesse de Castro 

pelas motivações temáticas de caráter regional. O que inferimos, a partir disso, é que o 

galerista estava ao mesmo tempo atento à vanguarda – o que se verifica no incentivo 

dado a Eckenberger – e à tradição – certamente com maior valor de mercado –, firmada 

na arte baiana desde a década de 40 com os primeiros modernos:  

 
A Bahia é realmente uma terra encantadora, uma fonte de inspiração e 
quatro séculos de belezas para serem admirados. Imprecisa aos olhos 
do observador apressado, mas toda ela cheia de encantos para âqueles 
que procuram pesquisar a sua história, o seu folclore e sua tradição [...]. 
Podemos dizer que o cenário plástico da Bahia transfere para o artista 
um mundo inteiro de inspiração para serem transformados em obra de 
arte. Dêste modo, vai aqui uma promessa para o Nordeste e para a 
Bahia – ESTAMOS TRABALHANDO E PESQUISANDO – (EDITORIAL, 
1966, p.3). 

 
 

Tivemos acesso, durante a pesquisa, a seis gravuras originais das Edições 

Bazarte. Do total, três estão voltadas para temas regionais: Vaqueiro e Armação, de 

Carlos Estivallet, e Composição, de Jamison Pedra. Kabá Gaudenzi, com a obra O 

povo, o alvo, se mostra mais atento a questões políticas. De Gley Mello, localizamos  

duas gravuras abstratas intituladas de Heteroformos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66

 O Álbum n. 4 reúne textos e melodias de nove escritores: Adroaldo Ribeiro Costa, Edivaldo Souza, 
Hildegardes Vianna, Magda Alzira Enderlein, Maria Edisa, Marieta Alves, Plínio de Almeida, Vasconcelos 
Maia, Wanda K. Vianna Monte. As gravuras são assinadas pelos artistas plásticos: Edison Luz, Edivaldo 
Souza, Estivallet, Laurentino Reis, Licídio Lopes, Sônia Castro, Thereza e Vivaldo Santos.  
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     Figura 20 – Carlos Estivallet.                                               Figura 21 – Gley Mello.                              
Fonte: Kabá Gaudenzi (arquivo pessoal).                  Fonte: Kabá Gaudenzi (arquivo pessoal)67. 

 

Para nossa sorte, encontramos duas gravuras de Reinaldo Eckenberger no 

conjunto: Família da Condessa e Mulher Mágica. Nesta última, identificamos a presença 

da figura que logo irá tomar a cena principal das composições e preocupações de 

Eckenberger.  

 

                                                 
67

 As gravuras não estão datadas. 
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            Figura 23 – Eckenberger: Mulher Mágica (Gravura). 
       Fonte: Kabá Gaudenzi (arquivo pessoal). 

 

O crítico Leo Steinberg escreve sobre o furor causado na cena nova-iorquina da 

década de 50, imersa no expressionismo abstrato, quando Willem de Kooning 

apresentou seis pinturas sobre o tema da mulher. Steinberg (2008, p.308) se esforça 

em pensar como a figura, “[...] desavergonhada e inocente, ainda fêmea demais para 

ser feminina, parte bruxa, parte filha de lavrador, parte mãe e parte prostituta”, pôde 

surgir a partir da pintura abstrata do artista: “[...] assim como o feto ocorre no pulular de 

células amontodas. Os mundos agigantados das telas abstratas de De Kooning eram 

cenas de germinação” (STEINBERG, 2008, p. 310).  
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Figura 22 – Willem de Kooning: Mulher (Pintura) – 1954-1955. 
Fonte: <http://mvm-iso100.blogspot.com.br>. 

  

A figura, que nasce a partir desta espécie de regressão à figuração, não possui 

contornos sólidos, diz Steinberg, assim como a figura de Reinaldo Eckenberger. Chama 

atenção, desde já, que o tratamento dispensado pelo artista ao fundo e à figura são 

praticamente os mesmos. O resultado é uma atmosfera fusional onde não há distinção 

ou separação entre interior e exterior, dentro e fora.               

 

 
 

 

 

http://mvm-iso100.blogspot.com.br/
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Figura 24 – Eckenberger: Família da Condessa (Gravura). 
                                            Fonte: Kabá Gaudenzi (arquivo pessoal)68.    

 

Foi em agosto de 1966, a bordo da embarcação Venceslau Guimarães, 

navegando pelas águas do Rio São Francisco, que Reinaldo Eckenberger rascunhou 

pela primeira vez a figura. O artista tinha acabado de estar na romaria de Bom Jesus de 

Lapa, no município baiano do mesmo nome, onde acontece todos os anos uma das 

mais fervorosas festas católicas do Brasil. Eckenberger não faz nenhuma relação 

consciente entre os dois fatos, mas, durante a entrevista, fez questão de pontuar em 

que circunstâncias nasceu a figura que, ao longo da trajetória do artista, sofrerá 

diversas metamorfoses. Já aqui, nestes primeiros rascunhos, percebemos a clara 

intenção do artista em subverter os princípios do antropomorfismo, seja deformando, 

desfigurando ou fazendo disjunções que afetam a integridade dos corpos.   

 

                                                 
68

 As gravuras não são datadas. 
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Figuras 25/26/27 – Eckenberger: Rascunhos – 1966. 

Fonte: Arquivo do artista. 
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1.6 CONTEXTO LATINO-AMERICANO 

 

 

É válido pensar a figura de Reinaldo Eckenberger no contexto latino-americano, 

confrontando a obra do nosso argentino-baiano com outros artistas da cena. Os 

argentinos Antonio Berni (1905-1981) e Ana Eckell (1948-), o mexicano José Luís 

Cuevas (1934-) e o colombiano Fernando Botero (1932-) mantiveram o interesse pela 

figuração, mesmo quando o abstracionismo e a arte conceitual dominavam a cena 

artística dos grandes centros. A produção desses artistas, contemporâneos de 

Eckenberger, ainda demonstra que a pintura (combinada ou não com a colagem), 

seguiu mesmo depois do anúncio da sua morte na década de 8069. Botero, por 

exemplo, manteve-se fiel às suas inquietações mesmo diante das críticas70, que 

qualificavam a obra do artista colombiano de demasiadamente acadêmica.  

 

                                                 
69

 De acordo com Danto (2006, p.5), na década de 80, alguns teóricos radicais defendiam o tema da 
morte na pintura, “[...] baseando o seu julgamento na alegação de que a pintura moderna parecia 
apresentar todos os sinais de esgotamento interno, ou pelo menos de limites demarcados para além dos 
quais não era possível avançar”.  
70

 De acordo com Hanstein (2004, p.40), a revista americana Art News chegou a qualificar o trabalho de 
Botero de “Kitsch barroco provinciano”.    
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Figura 28 – Botero: Cena familiar (Óleo sobre tela) –1969. 

Fonte: Hanstein (2004, p.34). 
 

 

 

Figura 29 – Eckenberger: A Hora da Novela (cena familiar) – 1989. 
(Desenho a nanquim). 

Fonte: Eckenberger (2008, p.48). 
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As figuras de Botero, apesar da voluptuosidade do corpo, são desprovidas de 

erotismo, são tímidas, pudicas; já as de Eckenberger expressam lascívia, desejo, 

emoções agudas. Os volumes exagerados de Botero, que possui uma predileção formal 

pelos valores plásticos da arte clássica71, criam uma realidade flutuante, sem rudeza, 

maldade ou extremismo, leve em certo sentido, observa Mariana Hanstein (2004). Já a 

opulência formal de Eckenberger contribui para a criação de uma atmosfera densa, 

pesada. Em algumas obras, esta carga é relativizada, percebemos certa pureza que 

dialoga com Botero, mas em Eckenberger essa qualidade está em constante tensão 

com certa crueldade. Na pintura abaixo, as inocentes figuras do artista protagonizam 

um filme pornô. Vermelho e rosa, combinações cromáticas inusitadas72, contrastes 

entre tons quentes e frios, reforçam a tensão pureza x crueldade.  

 

 

  Figura 30 – Eckenberger: Filmagem de um pornô (pintura acrílica) – 1989. 
       Fonte: Eckenberger (2008, p.46). 

 

 

                                                 
71

 Parte da formação do artista colombiano foi na Europa, especialmente na renascentista Florença. O 
que busca o artista ao deformar a realidade, de acordo com Mariana Hanstein (2004, p.49), é o “[...] 
desejo de acentuar a sensualidade das suas imagens”. Botero ainda buscou, na imperfeição ingênua da 
pintura colonial da América Latina, uma importante referência para sua obra.  
72

 Paraíso observa outras combinações cromáticas inusitadas, “[...] com ocres, vermelhos, laranjas, 
amarelos, azuis e cor de rosa, esmaecidos e subordinados a misteriosas gradações de luz e sombra” 
(PARAÍSO, 1991, p.3).   



 68 

Em paralelo às experiências tridimensionais em diversos materiais – foco do 

nosso estudo –, Eckenberger sempre pintou, desenhou e gravou. Nos desenhos73, 

Juarez Paraíso observa que as figuras se interpenetram gerando limites lineares 

comuns, o que nos faz lembrar a configuração de um quebra-cabeça. O princípio das 

metamorfoses, que alimentou o imaginário surrealista, configura a relação figura-fundo, 

diz Paraíso. Assim, novas formas são constantemente geradas. A figura pode 

converter-se em fundo, ou vice-versa.  

 

 
Figura 31 – Eckenberger: Concurso Miss parindo (Desenho a nanquim e colagem) – 1972. 

Fonte: Eckenberger (2008, p.47). 
 
 

Semelhante dinâmica observamos na obra de Ana Eckell que, de acordo com 

Mariano Bilik (1996, p.9), nos oferece múltiplas facetas dos dramas do cotidiano a partir 

de uma perspectiva frenética e vertiginosa. Bilik escreve que são as hostilidades do 

entorno, “o olhar malicioso do outro, o preconceito”, que dissolvem os limites entre 

figura e fundo na pintura da artista argentina. Eckell, assim como Eckenberger, faz 

sátira social, e “[...] suas personagens se contorcem de alegria e de dor, caminham, 

                                                 
73

 Paraíso (1991) observa que o desenho é suporte de criação do artista.  
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saltam e se movem em espaços diversos. Animais e objetos acompanham os seres em 

suas cabriolas” (BILIK, 1996, p.9)74.  

 

 
Figura 32 – Ana Eckell: Óleo e desenhos colados sobre tela. 

Fonte: <http://www.kunstinargentinien.com>. 

 

A obra do colombiano Fernando Botero também pode ser pensada em termos de 

uma sátira social. Entretanto, apesar do riso que Botero, Eckell e Eckenberger podem 

provocar, acreditamos que as obras desses artistas latino-americanos não são tão 

divertidas quanto podem parecer a primeira vista. O crítico de arte Gottfried Sello fala 

de uma brutalidade irônica na obra de Botero, que pinta figuras e cabeças exageradas, 

inchadas, monstros monumentais, infantis e ridículos:  

 
As criações de Botero são uma mistura abissal assustadora de 
ingenuidade e Maneirismo, idílio e pesadelo. Será que ridiculariza a 
religião e a Igreja? Títulos como O Papa, São Sebastião e mesmo Jesus 
Cristo para algumas das suas criaturas obesas de cabeça esférica 
parecem sugeri-lo. No entanto, tudo permanece em várias camadas e 
codificado, talvez apenas um motivo quase irônico, ao estilo sul-
americano. (SELLO, apud HANSTEIN, 2004, p.40). 

                                                 
74

 Os trechos do texto de Bilik aqui transcritos foram por mim traduzidos para fins deste trabalho.  
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Figura 33 – Botero: Mulher a Vestir o Soutien – 1976. 

(Óleo sobre tela) 
Fonte: Hanstein (2004, p.51). 

 

 

Foi em suas raízes latino-americanas que Fernando Botero buscou a coerência 

em sua obra. O artista colombiano, que se assumiu como artista nacional, pintou “[...] 

todo o espectro da sociedade de classe media do seu continente” (HANSTEIN, 2004, 

p.85), inclusive símbolos do seu país75. Hanstein ainda observa, nos volumes 

exagerados do artista colombiano, expressão do espírito latino-americano. Neste 

sentido, podemos até inferir que as figuras corpulentas de Reinaldo Eckenberger, cuja 

origem portenha não aparece de forma tão óbvia, são tributárias da sua condição de 

artista latino-americano:  

 
[...] tratando-se de um povo cujo espírito se alimenta de mitos e lendas, 
que adora símbolos e alegorias, possui também as qualidades criativas 
do exagero, da extravagância e do excesso. A austeridade não se 
enquadra neste espírito; e sim, o luxuoso, o esplêndido, o elaborado. 
(HANSTEIN, 2004, p.54). 

             

                                                 
75

 Bananas, cordilheiras.  
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Os comentários do escritor italiano Alberto Moravia nos trazem interessantes 

contribuições para pensarmos as figuras corpulentas de Botero, Eckenberger e também 

do mexicano José Luís Cuevas no contexto latino-americano. O mundo agigantado 

povoado por monstros inchados exprimiria um sentido trágico e obscuro, um sofrimento 

muito especial, sem dor e simultaneamente paralisado:   

 

A revolução de Rivera e Orozco, a declaração de guerra à pobreza e 
injustiça, à ditadura e à violência. Moravia vê tudo isto “amansado até à 
morte” no mundo de imagens de Botero. Um pesadelo: a vida agora é 
pacífica, mas letárgica. Segundo Moravia, este mundo tinha-se tornado 
“bastante gordo e complacente”. (HANSTEIN, 2004, p. 58).  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 34 – José Luís Cuevas   Figura 35 – Fernando Botero ao lado 
            em frente a sua  escultura La Gitana     de suas esculturas monumentais.  
            Fonte: http://www.codigosnews.com             Fonte: Hanstein (2004, p.95). 

 
                                             

 

 

http://www.codigosnews.com/
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Gigantes, monstros, e toda sorte de deformações da figura humana povoam o 

imaginário do artista mexicano José Luís Cuevas. Elena Poniatowska aponta para uma 

aproximação da obra de Cuevas com o feio76 e o grotesco77, que sem muito esforço 

podem ser observado em Reinaldo Eckenberger. Se hoje a relatividade dos valores 

estéticos coloca em questão a oposição belo-feio isso não impede, defende Eco (2007), 

o reconhecimento do feio no horror do espetáculo cotidiano, nos dramas humanos que 

Poniatowska (2003, p.15) pensa a partir da obra de Cuevas:  

  

Se és corcunda ou tem uma má formação congênita, se és vesgo, surdo, 
presidiário, cadáver, prostituta ou psicopata, se acaba de sair do manicômio, se 
tens sífilis ou gonorréia, se assassinou a sua mãe, se nasceste com paralisia 
cerebral ou síndrome de Down, se andas em uma cadeira de rodas, se usas 
muletas, se babas, se seus cabelos caem, se teu irmão ou melhor amigo quis se 
suicidar, se vê os políticos como os horríveis monstros que são, se desconfias, 
se tens insônia, se estás a ponto de render-se, então José Luis Cuevas fará um 

rascunho da tua alma. (PONIATOWSKA, 2003, p.15)78.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76

 De acordo com Umberto Eco (2007), o “feio” e o “belo” são conceitos relativos que variam no tempo e 
nas diversas culturas. Mesmo assim, tentou-se, desde sempre, “[...] vê-los como padrões definidos em 
relação a um modelo estável (ECO, 2007, p.15). No “belo” – de acordo com Nietzsche, citado por Eco –, 
o ser humano se coloca como medida da perfeição. O declínio do tipo, nessa perspectiva, suscitaria o 
juizo de valor “feio”. Já Tomás de Aquino – também referenciado por Eco – nos fala da relação do feio 
com a falta de integridade e a desproporção. Indecente, grotesco, sujo e obsceno são outras palavras 
associados ao feio no texto de Eco.   
77

 A etimologia da palavra grotesco, grota-esco, está relacionada com um evento histórico, cultural, uma 
escavação que respresentou um dos mais importantes resgates da cultura romana na Itália 
renascentista. Na escavação, foram encontrados estranhos e misteriosos desenhos, “[...] em que 
vegetais e partes do corpo humano e de animais se combinavam em formas intricadas, mescladas e 
fantásticas” (RUSSO, 2000, p.15).  
78

 Os trechos do texto de Poniatowska aqui transcritos foram por mim traduzidos para fins deste trabalho.  
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Figura 36 – Cuevas - Sem Título (Tinta) – 1961. 
                          Fonte: Cuevas (2003, p.19).  

 

 
Georges Bataille nos oferece uma perspectiva interessante, que voltaremos ao 

longo de todo trabalho, para pensarmos a deformação da figura humana no imaginário 

moderno. A desfiguração incessante responderia à violência e ao impulso destrutivo 

que constituem o próprio sentido do sagrado batailliano79. Assim, o autor faz 

aproximações entre a pintura moderna e a imagem sacrificial. Na imolação da vítima, a 

contuidade do ser é revelada aos que participam do rito de morte de um ser 

descontínuo80. O sentido da continuidade81 é o próprio sagrado, a transgressão82 o 

                                                 
79

 O comentador Luiz Borges (2011, p.28) faz relações entre o sagrado batailliano e o dionisíaco 
nietzschiano: “Celebrando o deus dilacerado e renascido, revivendo as formas que o pathos expressa 
nas relações do erotismo com a morte, os corpos se consomem numa experiência de continuidade, na 
base da qual emana, no dizer de Nietzsche, ‘uma vontade para o trágico’”.   
80

 Somos descontínuos não só porque morremos, explica Bataille, mas porque existe entre nós e os 
outros um abismo, uma descontinuidade.  
81

 O sentido da continuidade, afirma Borges (2011), é experimentado quando somos arrancados do plano 
da consciência onde se forjam os nossos limites de “sujeito”, de “indivíduo”, de ser íntegro.       
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fundamenta. Nas experiências heterogêneas83 - o erotismo, o riso, a poesia - buscamos 

uma espécie de resgate do sagrado. A nostalgia se justifica porque a descontuidade é 

inusportável. O ser busca a continuidade que, paradoxalmente, tem o mesmo sentido 

da morte. Na experiência84, a consciência que forja os nossos limites de sujeito é 

suspensa, as formas constituídas se dissolvem, abrindo caminho para o jogo das 

deformações e metamorfoses. Na erótica batailliana, o violento encontro entre os 

amantes, entre sujeito (não-saber) e objeto (desconhecido), gera fusão, “animal insólito” 

(LUNA, 2005, p.11)85, anatomia impossível, como podemos observar em algumas 

esculturas eróticas de José Luís Cuevas, e nas esculturas de trapos de Reinaldo 

Eckenberger, como veremos melhor no capítulo seguinte.  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 37 – Cuevas: Siameses - 2004            Figura 38 – Cuevas: Animal Marinho - 2002  
                                (Bronze)                   (Bronze) 
               Fonte: Cuevas (2005, p.23).                                Fonte: Cuevas (2005,p.26) 
                   

 

É o carater sagrado do erotismo que Bataille (2004) evidencia. O cristianismo, na 

opinião do autor, teria reduzido o sagrado ao divino, a figura de um Deus descontínuo 

                                                                                                                                                              
82

 A partir do momento em que o homem estabelece os interditos e consitui as trangressões, conciliando-
se com a sua própria animalidade, entramos no mundo sagrado. Se as interdições afastam o homem do 
animal, as transgressões o reaproximam. 
83

 Voltaremos a abordar este conceito com mais profundidade ao longo do trabalho. Por enquanto, é 
importante reter que Bataille faz uma distinção entre o mundo homogêneo – que seria essencialmente o 
mundo do trabalho e da razão – e mundo heterogêneo do sagrado, das experiências heterogêneas do 
sacrifício, do êxtase, do erotismo, do riso e da poesia. 
84

 Bataille opõe a experiência ao discurso, a experiência interior à experiência científica. De acordo com 
Moraes (1995, p.23), por descartar o distanciamento que caracteriza a ciência, a experiência “[...] só pode 
ser abordada na vitalidade do próprio ato, na pulsação do presente, no momento fugaz da dança”.      
85

 O trecho de Luna aqui transcrito foi por mim traduzidoo para fins deste trabalho.  
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que responde ao sentimento mais deletério de continuidade. O sagrado, no estágio 

pagão da religião, era fundado pela transgressão e impregnado pela impureza da 

morte86. A continuidade era dada na experiência. No mundo sagrado elaborado pelo 

cristianismo, o divino tornou-se a própria essência da continuidade, os elementos 

impuros, inclusive o erotismo (rotulado de pecado), foram expurgados, a transgressão 

excluída. Sem a possibilidade de transgredir que anuncia “[...] na angústia, a superação 

da angústia e a alegria” (BATAILLE, 2004, p.214), só resta a via da degradação, uma 

degradação cada vez mais profunda. Na opinião de Bataille, o fenômeno social do 

baixo meretrício estaria completamente imbricado com a moral cristã. As figuras 

degradadas, obscenas, maquiladas e enfeitadas com exagero, de Reinaldo 

Eckenberger – que aparecem, sobretudo, na fase dos bonecos de trapos, como 

veremos melhor adiante –, podem ser pensadas no contexto social do baixo meretrício 

do Maciel, do Pelourinho, que funcionava a todo vapor na década de 80, quando o 

artista instalou ateliê e residência nas imediações.  

 

 

Figura 39 – Eckenberger - Sem Título (Panos estofados) – 200087. 
Fonte: Autoria própria (2012). 

 

                                                 
86

 Para Georges Bataille (2004), o sagrado e o impuro estariam imbricados, como tentaremos demonstrar 
ao logo do trabalho. 
87

 O artista não sabe extamente o ano da obra.  



 76 

Elizabeth Roudinesco (2008) confirma que a degradação do corpo carnal possui 

uma estreita relação com a tradição judaico-cristã88. Flagelando, torturando e 

oferecendo o corpo à putrefação, os mártires cristãos almejavam o acesso a uma além-

consciência, a santidade. Essa relação especial com a carne deve-se ao fato de o 

cristianismo ser a única religião em que Deus assumiu a forma de um corpo humano, 

argumenta Roudinesco. Foucault nos chama atenção de que a concepção da carne 

cristã, como a própria “[...] sexualidade presa no interior dessa subjetividade” 

(FOUCAULT, 2012, p.70), surge como mecanismo de poder89 introduzido pelo 

cristianismo, através do pastorado, no mundo romano. Por meio da “[...] confissão 

exaustiva e permanente”90 (FOUCAULT, 2012, p.68), ou seja, por meio de um saber91 

sobre a sexualidade, a carne cristã instituiu um modo de sujeição do indíviduo a ele 

mesmo92. Somente através do conhecimento de uma suposta verdade93 interior, a 

verdade do sexo, da carne, fonte de tentação e queda permanentes, a salvação 

obrigatória poderia ser alcançada. Como atingir esta verdade interior, subjetiva, sem 

degradar o próprio corpo carnal?  

 

                                                 
88

 De acordo com Roudinesco (2008), foi a experiência de Jó que abriu caminho para as práticas dos 
mártires cristãos. Subitamente doente e tendo perdido bens e filhos, Jó deita-se no meio dos 
excrementos. Assim, Deus lhe restitui fortuna e saúde.    
89

 Para Foucault o poder é algo que circula: “Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de 

alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas 
suas malhas os indivíduos não só circulam mas estão sempre em posição de excercer este poder e de 
sofrer sua ação” (FOUCAULT, 1979, p.183). Mais a frente, no mesmo texto, Foucault conclui: “O poder 
passa através do indíviduo que ele constituiu” (FOUCAULT, 1979, p.184).     
90

 Foucault aproxima a confissão do método clínico da psicanálise. Nos dois casos, o objetivo seria a 
“normalização” dos sujeitos.     
91

 Foucault pensa a história da sexualidade a partir do que a motivou e impulsionou e não do que a 

proibiu. Na contramão da hipótese repressiva, Foucault afirma que o cristianismo – que costuma ser 
responsabilizado por uma série de interditos, desqualificações e limitações da sexualidade – colocou em 
ação um mecanismo de poder e controle, o pastorado, que era ao mesmo tempo: “um mecanismo de 
saber, de saber dos indivíduos, de saber sobre os indivíduos, mas também de saber dos indivíduos sobre 
eles próprios e em realção a eles próprios” (FOUCAULT, 2012, p.70).    
92

 Cf. FOUCAULT (2012, p.70).  
93

 Foucault chama atenção em a Microfísica do Poder que o poder produz efeitos e discursos de verdade: 
“[...]somos obrigados pelo poder a produzir a verdade, somos obrigados ou condenados a confessar a 
verdadade ou a encontrá-la” (FOUCAULT, 1979, p.180). 
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    Figura 40 – Eckenberger: Miséria Ululante - detalhe   

              (Panos estofados) – 1995. 
             Fonte: Autoria própria (2012). 

 

 Não duvidamos de que as bonecas de trapos de Reinaldo Eckenberger, 

produzidas no contexto da América Católica, possam refletir tais condições, entretanto, 

o artista faz questão de deixar claro que não faz denúncia social nos moldes do 

também argentino Antonio Berni (1905-1981). Na opinião de Mariano Bilik, Berni se 

inscreve na tradição do realismo crítico argentino do qual fazem parte outros nomes 

como Carlos Alonso94. Com seus personagens, prostitutas, catadores de lixo - “Juanita 

Laguna” e “Ramona Montiel” - Berni põe claramente em manifesto sua intenção de 

denunciar a desigualdade social, o drama dos marginalizados, assim como suas 

estratégias de sobrevivência. Para isso, o artista vale-se de uma “estética da pobreza” 

(BILIK, 1996, p.7), que Eckenberger parece também adotar quando utiliza trapos, 

restos, lixo.  

 

                                                 
94

 (1929-).  
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Figura 41 – Antonio Berni (Pintura e colagem sobre tela). 
Fonte: <http://mostraolixo.wordpress.com>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mostraolixo.wordpress.com/
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1.7 LUXO E LIXO, LIXO E LUXO 

 

  

Cadeiras quebradas, puxadores de cortina empoeirados, molduras velhas, 

fotografias antigas, recortes de foto-novela, bonecos de plástico, um manequim, figuras 

de gesso, a carcaça de um piano – objetos adquiridos por Reinaldo Eckenberger nos 

apinhados e empoeirados antiquários do Centro de Salvador 95 ou encontrados ao 

acaso nas ruas da cidade, de uma forma ou de outra, restos – compunham as 

assemblagens daquela que é considerada por Juarez Paraíso (1991, p.2) “[...] a 

primeira exposição de arte ‘pop’ realizada na Bahia”. 

  

 

Figura 42 – Eckenberger: Exposição Luxo e Lixo, Lixo e Luxo – 1966. 
Fonte: Arquivo do artista. 

  

Uma nota no Jornal da Bahia (1965) deu a notícia, destacando o ineditismo da 

exposição:  

 
A Galeria de Arte do USIS [...] apresenta agora um passo a frente na 
vanguarda das artes plásticas na Bahia com a apresentação de 
Eckenberger, um jovem pintor argentino que apresenta ao público com 
um ângulo inédito entre nós de uma arte compósita que com certa 

                                                 
95

 O antiquário mais frequentado por Eckenberger na década de 60 era o Senta Sé.  
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elasticidade do estilo poderíamos aceitar chamar Pop-art. É que não é 
bem Pop-Art como se estila nos Estados Unidos. (JORNAL DA BAHIA, 
1965).  
 

 
Juarez Paraíso também pondera, já que não tivemos no Brasil, muito menos na 

Bahia, uma arte pop propriamente: “Eckenberger não é atraído pelos elementos da era 

tecnológica dos nossos dias, dos grandes centros urbanos, distanciando-se da ‘POP’ 

internacional” (PARAÍSO, 1991, p.1). De fato, o que se viu na exposição Luxo e Lixo, 

Lixo e Luxo não foram imagens congeladas, sem vitalidade, inflamadas pelas cores 

publicitárias, muito menos ícones da chamada mass media. O artista também não se 

valia do recurso da repetição, norma da indústria que revelava, principalmente através 

da obra Andy Warhol, um vazio asfixiante – sintoma de um trauma como prefere Hal 

Foster96. Impotentes para fazer oposição à industria e aos meios de comunicação, os 

pop’s adotaram os mesmos padrões da publicidade, da televisão, do cinema e dos 

quadrinhos. Pretendiam ser omissos, neutros, indiferentes – anular o sujeito criador –, 

produzindo imagens que se deveriam confundir com as imagens do mundo, instaurando 

“[...] a obra como sintoma de um suicídio” (CANONGIA, 2005, p.44).  

 

Não descartamos que Reinaldo Eckenberger tenha assumido na exposição Lixo 

e Luxo, Luxo e Lixo o tom pessimista, indiferente, irônico97, dos pop´s, mesmo 

considerando que o interesse do artista era concentrado nos produtos e objetos de uso 

doméstico – “[...] não raro relacionados com a imaginária e imagística baiana” 

(PARAÍSO, 1991, p.1) – que um dia povoaram o universo privado das famílias baianas. 

A particularidade, que torna inteligível para nós a própria trajetória do artista, cada vez 

mais voltado para o íntimo, não impede que façamos associações com a produção 

norte-americana da década de 60. Eckenberger adota o procedimento do bricoleur98 e 

explora as possibilidades da assemblagem, assim como faziam naqueles tempos: 

Eduardo Palozzi, George Segal, Arman, Jasper Johns e Robert Rauschenberg.  

                                                 
96

 Discutiremos esta questão adiante. 
97

 Paraíso chama atenção para o bom humor da exposição Luxo e Lixo, Lixo e Luxo: “[...] esta exposição 
foi um exemplo para os artistas emergentes e, acima de tudo, uma festa, um verdadeiro show de 
imaginação e bom humor, uma notável contrapartida para a sisuda produção de arte moderna local” 
(PARAÍSO, 1991, p.2). Bom humor em Eckenberger é indissociável da ironia.  
98

 Artista que coleta objetos diversos.   
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Figura 43 – Robert Rauschenberg:  Canyon – 1959. 
          Combine painting (Pintura e colagem) 
              Fonte: <http://hyperallergic.com>. 

 

Elegemos Robert Rauschenberg para um confronto mais cuidadoso com 

Reinaldo Eckenberger. Canongia (2005) considera Rauschenberg um precursor da 

Pop99 e identifica, na obra do artista norte-americano, tanto a pulsão gestual do 

expressionismo abstrato e da pintura de ação como o espírito ready made, que se 

revela na colagem de objetos do cotidiano. Assim como Rauschenberg em suas 

combine-paintings (combinações de pintura e colagem), Eckenberger se vale de uma 

superfície bidimensional para pintar - o emprego da tinta e de texturas garante certa 

unidade cromática ao conjunto - e colar figuras, fotos, objetos do cotidiano. Em algumas 

obras, “[...] a invasão do fundo pela figura torna-se incontida e já não existe mais uma 

simples e tradicional relação figura-fundo” (PARAÍSO, 1991, p.4). Muitas vezes, o 

quadro, como ainda observa Paraíso, não é suficiente para conter o artista e a 

composição extrapola seus limites.      

                                                 
99

 Embora outras publicações, como a Taschen, incluam Rauschenberg entre os artistas da Pop Art.  
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Figuras 44/45 – Eckenberger (Assemblagem) – 1966. 

Fonte: Arquivo do artista. 
 

 

Danto (2006, p.112) observa que, desde o expressionismo abstrato, a pintura 

“sumosa, viscosa, gotejante e gorda” havia violado o maior imperativo do modernismo 

greenberguiano, de que cada linguagem deve permanecer restrita às limitações de seu 

próprio meio. Com a acumulação de matéria pictórica na superfície da tela, a pintura 

havia conquistado a tridimensionalidade, se tornado escultura em certo sentido, “[..] 

poderíamos dizer que ela se tornou real” (DANTO, 2006, p.113). A exigência de 

Greenberg de uma história autônoma para a pintura entra definitivamente em colapso 

com a geração que se seguiu, do qual fazem parte artistas como Robert Rauschenberg, 

“[...] que buscou trazer a arte de volta para o contato com a realidade e com a vida” 

(DANTO, 2006, p.114).   

 

Em busca de novos critérios para compreender a arte pós-década de 60, Leo 

Steinberg (2008) se vale do termo Flatbed (uma placa horizontal sobre a qual se apoia 

uma superfície horizontal de impressão). O plano de quadro tipo Flatbed, explica 

Steinberg, faz alusão a superfícies duras, como tampos de mesa, chão de ateliê, 

quadros de aviso: “[...] qualquer superfície receptora em que são espalhados objetos, 
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em que se inserem dados, em que informações podem ser recebidas, impressas, 

estampadas, de maneira coerente ou confusa”. (STEINBERG, 2008, p.117). Embora 

reconheça alguns precursores é especialmente na obra de Robert Rauschenberg que 

Steinberg observa esta mudança de orientação para o plano horizontal (flatbed), 

mesmo que possamos pendurar os seus quadros, verticalmente, na parede, como 

fazemos com mapas e plantas de arquitetura, esclarece o autor. As superfícies pintadas 

e incrustadas por volumes, de Rauschenberg, não fazem alusão ao mundo natural, à 

experiência visual do homem do Renascimento que olha através da janela, o que “[...] 

evoca dados sensíveis que são experimentados na postura ereta” (STEINBERG, 2008, 

p.117). A horizontalização operada em Rauschenberg – uma passagem da natureza à 

cultura – permite a entrada do mundo e reflete uma “[..] consciência imersa no cérebro 

da cidade” (STEINBERG, 2008, p.122).  

 

 
Figura 46 – Rauschenberg - Sem Título – 1963. 

(Óleo, serigrafia metal e plástico sobre tela) 
Fonte: Osterwold (2007, p.53). 

 

A partir do conceito flatbed podemos aventar a hipótese de uma rotação no plano 

das obras expostas na Luxo e Lixo, Lixo e Luxo. Entretanto, independente da aplicação 
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da ferramenta, a hipótese é verdadeira se observarmos a obra abaixo. A cadeira, que 

serve como uma espécie de quadro ou suporte em que o Eckenberger incrusta outros 

objetos, apesar de presa na parede, na postura vertical, se refere ao plano horizontal 

sobre o qual caminhamos e vivemos. Procedimento semelhante foi adotado por 

Rauschenberg quando fixou a sua própria cama, verticalmente, na parede.  

 

 

 

 

 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 

         
     Figura 47 – Eckenberger: Exposição  
           Luxo e Lixo, Lixo e Luxo – 1966. 
            Fonte: Arquivo do artista. 

                                                            
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Figura 48 – Rauschenberg: Cama  – 1955. 
                                           Fonte: Argan (1992, p.576) 
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Além disso, não podemos deixar de observar que Reinaldo Eckenberger mantém 

o suporte ou quadro no chão, na horizontal, enquanto trabalha. Rosalind Krauss e Yve-

Alain Bois chamam atenção que Jackson Pollock100 foi o primeiro artista a sublinhar a 

horizontalidade do suporte como essencial, delegando “[...] parte do seu processo à 

própria matéria” (BOIS; KRAUSS, 1997, p.28). As reflexões de Krauss e Bois sobre a 

horizontalidade101 são feitas no contexto de uma crítica a um dos principais postulados 

da teoria modernista de Clement Greenberg, “o puramente visual”, que pressupõe que 

a pintura dirige-se à visão do homem na posição ereta, vertical. De acordo com essa 

perspectiva102 “[...] a arte é uma atividade sublimatória que separa o fruidor do seu 

corpo” (BOIS; KRAUSS, 1997, p.25). Irrupção do carnal e da energia libidinal, a 

horizontalidade ainda implicaria rebaixamento, um retorno ao eixo horizontal que rege a 

vida animal, defendem os autores referenciados no pensamento de Georges Bataille, 

principalmente nas polarizações103 vertical/horizontal, alto/baixo propostas em diversos 

textos publicados no dicionário crítico da revista Documents104, “[...] um dos mais 

eficazes atos de sabotagem de Bataille contra o mundo acadêmico e o espírito do 

sistema” (BOIS, 1997, p.16).  

 

No verbete Dedão Bataille afirma que, para os macacos, o dedão do pé possui 

uma função, mantê-los agarrados aos galhos das árvores. Já no corpo humano, o 

                                                 
100

 Leo Steinberg discorda da horizontalidade em Pollock e explica que, apesar de o artista trabalhar com 
as telas estendidas, “Convivia com a pintura em seu estado vertical, como um mundo confrontando sua 
postura humana. É nesse sentido, acredito, que os expressionistas abstratos ainda eram pintores da 
natureza” (STEINBERG, 2008, p.116).  
101

 A horizontalidade ao lado de outras três outras operações ou fundamentos (baixo materialismo, 
pulsação e entropia) são utilizadas por Bois e Krauss (1997) para destilar o conceito de informe de 
Georges Bataille e reinterpretar algumas obras modernas que passaram ao largo da narrativa 
greenberguiana. Esses vetores apontariam, mas não definiriam o informe que possui uma taxonomia 
volátil 
102

 Teorização feita no Renascimento a partir da concepção da pintura como uma janela aberta para o 
mundo e da demarcação entre o puramente visual (a verticalidade do campo visual) e o carnal (o espaço 
que nosso corpo ocupa).  
103

 Os comentadores concordam que as polarizações propostas por Bataille devem ser pensadas como 
uma reação crítica ao pensamento de Hegel e um alinhamento ao antiidealismo nietzschiano. Em 
Bataille, as oposições e contradições não encontram uma resolução, permanecem em constante tensão 
e movimento, “[...] é uma postura claramente antidialética” (ALCANTUD, 2003, p.4).    
104

 O primeiro número da Documents foi publicado em abril de 1929. A revista teve quinze números em 
dois anos de circulação. Entre os principais colaboradores, estavam: Georges Bataille (1897-1962), 
Georges Henri-Rivière (1897-1985) e Carl Einstein (1885-1940). Alguns dissidentes surrealistas e outros 
colaboradores também compunham o grupo: Michel Leires, Marcel Mauss, Hans Arp, Georges Braque, 
Marcel Duchamp, André Massin, Alberto Giacometti, Pablo Picasso (MORAES, 2005).        
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dedão perdeu esta função e se presta apenas para dar firmeza à postura ereta105 de 

que o homem tanto se orgulha, ou seja, alimentar o idealismo da vida humana como 

uma elevação: “Com os pés na lama e com a cabeça perto da luz, os homens imaginam 

obstinadamente um fluxo que os eleva sem retorno ao espaço puro” (BATAILLE, 2003 

a, p.23)106. Entretanto, escreve Bataille, o sangue flui no corpo em igual quantidade de 

baixo para cima e de cima para baixo, a vida humana se trata, portanto, “[...] de um 

movimento de vai-e-vem, do lixo ao ideal e do ideal para o lixo” (BATAILLE, 2003 a, 

p.23).  

 

Se a verticalidade imposta pelo processo civilizatório e os mais altos ideais 

humanos obscurecem a visão de tudo que há de mais baixo, desprezível e 

heterogêneo, Bataille propõe uma inversão. Evidencia o mais baixo e inobre107 - que 

“[...] não tem direitos em sentido algum e se faz esmagar em toda parte como uma 

aranha ou um verme”  (BATAILLE, 2003 c, p.26) - e ataca o alto, a ordem 

arquitetônica108 que se eleva como expressão da própria ordem humana. O projeto de 

Bataille consiste em arruinar toda pretensão edificante109 “mediante uma 

desestruturação do sentido” (ALCANTUD, 2003, p.3)110.  

 

                                                 
105

 Para Bataille a postura ereta é fundada num repressão e resultado de um longo processo de 
educação e sublimação.  
106

 Os trechos da obra de Bataille aqui transcritos foram por mim traduzidos para fins deste trabalho.  
107

 É o chamado baixo materialismo ou materialismo de base pensado por Georges Bataille, outro vetor 
que, na opinião de Rosalind Krauss e Yve-Alain Bois, apontaria para o informe. De acordo com 
Bois(1997), Bataille critica o idealismo do materialismo dialético, afirmando um materialismo radical, cujas 
características são as reivindicações do “baixo” e a crítica de toda elevação sublimatória do alto. Na 
elaboração do baixo materialismo, Bataille vai na contramão da concepção clássica de que a forma 
determina a matéria e a torna inteligível, reconhecível pela razão. Nessa perspectiva, a forma oprime a 
matéria, atribuindo-lhe um papel passivo, critica o autor, que vai buscar na Gnose outro estatuto para a 
matéria. Para o Gnosticismo, a matéria é um princípio ativo, autônomo e eterno, alheio aos ideais 
humanos. Assim, Georges Bataille é de opinião que a matéria não deve ser ontologizada, o que implica 
que a matéria não deve se deixar pôr na forma, “[...] não pode ser absorvida pela imagem” (BOIS, 1997, 
p.29).      
108

 A arquitetura para Bataille é o espaço geral da representação, a forma geral da inteligibilidade, templo 
do sentido. A arquitetura se produz como modelo, não imita uma ordem, a consitui, excluindo toda 
exterioridade e alteridade (ALCANTUD, 2003).    
109

 O projeto batailliano deve ser mais uma vez pensado em oposição ao projeto de Hegel, de edificar um 
sistema (MORAES, 2005).   
110

 Os trechos do texto de Alcantud aqui transcritos foram por mim traduzidos para fins deste trabalho.  



 87 

Do luxo ao lixo, do lixo ao luxo, a degradação da verticalidade em Reinaldo 

Eckenberger implica irrupção do carnal, que põe em funcionamento as forças 

heterogêneas da experiência. O erotismo torna-se, daqui para a frente, central na obra 

do artista. A transposição anatômica com a elevação do baixo corporal – como veremos 

melhor no capítulo seguinte – é uma operação realizada de forma recorrente por 

Eckenberger, que evidencia o baixo, o lixo, o impuro e o heterogêneo, precipitando um 

movimento de puro gasto e perda cujo efeito nos corpos é a própria degenerescência. 

Em Eckenberger, o corpo excede a razão:   

  

O mundo do trabalho e da razão é a base da vida humana, mas o 
trabalho não nos absorve inteiramente, e se a razão é que manda, 
nossa obediência tem limites. Por meio de sua atividade, o homem 
construiu o mundo racional, mas nele subsiste um fundo de violência. A 
própria natureza é violenta e, por mais razoáveis que tenhamos nos 
tornado, uma violência que não é nada além da violência natural pode 
nos dominar novamente – que é a violência de um ser racional, que 
tentou obedecer, mas sucumbe ao movimento que em si próprio não 

pode reduzir à razão. (BATAILLE, 2004, p. 60-61).   
 

Um outro conceito batailliano que será explorado ao longo do trabalho já esboça-

se aqui: a heterologia, que de acordo com Yve-Alain Bois não tem atecendentes na 

filosofia111. É no texto O valor de uso de D.A.F. de Sade que Bataille propõe pela 

primeira vez o termo, definido como ciência do que é eternamente outro:  

 
O heterogêneo está fora do alcance do conhecimento científico, que só 
se aplica aos elementos homogêneos. A heterologia se opõe a qualquer 
representação homogênea do mundo. (BATAILLE, 1970, p.97)112.  

 

Estabelecendo nexos entre os processos orgânicos/fisiológicos e os fenômenos 

da vida social, Bataille defende que as sociedades humanas de organizam a partir de 

                                                 
111

 Victor Alcantud escreve que o heterogêneo está fora do alcance do conhecimento científico que só se 

aplica aos elementos homogêneos. “A heterologia retoma o momento terminal do processo intelectual 
depois que este se desfaz de seu elemento heterogêneo escremencial. Elemento indefinível que só 
poderá ser fixado por um trabalho de negação” (ALCANTUD, 2003, p.7). 
112 Os trechos do texto de Bataille aqui transcritos foram por mim traduzidos para fins deste trabalho.  
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dois impulsos: apropriação e excreção113. O último, se revelaria em momentos que o 

corpo social, a fim de ultrapassar os seus próprios limites, vivencia a experiência da 

alteridade, da desordem, da violência, que vão de encontro aos interesses de uma 

sociedade em estado de estacionamento, caracterizado pela homogeneidade. O 

pensamento subversivo de Bataille se volta para o excremencial – isto inclui elementos 

residuais do corpo humano, elementos tabu, interditados, sagrados -, para um “resto 

obscuro” da vida social que não pode ser sistematizado nem assimilado, para os 

fenômenos sociais caracterizados pela despesa e desprovidos de utilidade prática: a 

violência, a festa, o jogo, o sacrafício, o erotismo, o riso, a poesia. Tais condutas 

movidas pelo excesso114 exigem um movimento de puro gasto e perda e, por isso, 

Bataille também as considera soberanas115, já que respodem apenas à autoridade da 

experiência. Irredutível ao discurso, a experiência coloca o homem inteiramente em 

questão.  

 

                                                 
113

 O processo de apropriação se caracterizaria pela homogeneidade enquanto a excreção se 
apresentaria como resultado de uma heterogeneidade: “[...] e pode se mover na direção de uma 
heterogeneidade maior, liberando impulsos em que a ambivalência é cada vez mais mais pronunciada” 
(BATAILLE, 1970, p.95). De acordo com Bataille, nas sociedades modernas, prevaleceria a fase 
excretória, que o autor identifica com a produção, afima Marcelo Jacques de Moraes (2005). Entretanto, o 
processo capitalista de produção contribuiria para o estabelecimento da homogeneidade do mundo ao 
substituir o valor de uso improdutivo do excremento pelo seu valor de troca, como ideia ou mercadoria. O 
consumo sacrificial, ao contrário, não destruiria o caráter heterogêneo do objeto da excreção: “[...] que 
impulsionaria por sua vez uma nova excreção do objeto, fazendo-o circular em sua hetorogeneidade” 
(MORAES, 2005, p.133). Em sua nostalgia do sagrado, o que Bataille defende é a sustentação do caráter 
improdutivo do dejeto, ou seja, a manutenção do dejeto como dimensão de corpo estranho ao sujeito, 
como irrealidade, sem convertê-lo em ideia, forma acabada, sem dispô-lo ao consumo racional 
(MORAES, 2005). O que inferimos é que a sustentação do que é eternamente outro, da diferença, da 
dessemelhança, do heterogêno, do que causa atração e repulsa, salvaguardaria as próprias fronteiras do 
humano dos perigos de uma formação abjeta.  
114

 Luiz Borges (2011, p.11) ressalta que o excesso “[...] é perpétuo devir. Nenhum discurso o contém, 
nenhum saber o detém [...]. Se há um limite para o excesso, existe sempre a possibilidade de um 
excesso ainda maior poder suplantá-lo”. Em A Parte Maldita, afirma Borges, Georges Bataille expõe a 
sua visão do mundo, do homem, da natureza, da economia e da história a partir da noção de excesso. 
Como concordam diversos comentadores, a principal referência para Bataille em suas reflexões sobre 
excesso é o Ensaio sobre a Dádiva de Marcel Mauss, que estudou a prática do Potlatch em comunidades 
tribais. O Potlatch é um princípio de economia e soberania marcado pelo excesso, “[...] pelo meio do qual 
tribos rivais se sucediam em depredações contínuas de seus bens que também eram dados de presente 
de modo a se exibirem, se medirem e se superarem mutuamente” (BORGES, 2011, p.15)   
115

 O caráter soberano da conduta humana é marcado pelo gasto, pela despesa, pela dilapidação e pela 
potência do excesso, “[...] por meio das quais se consomem seres e coisas num âmbito de morte e ruína” 
(BORGES, 2011, p.14). O comentador ainda afirma que a soberania em Bataille se distingue de seu 
emprego na política, “[...] sendo até sua recusa, ela afirma outro tipo de autoridade: a da experiência” 
(BORGES, 2011, p.104). .       
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 Figura 49 – Eckenberger: Piano, piano, va Lontano ( Assemblagem)  1966. 
     Fonte: Arquivo do artista. 

 

 

O que Reinaldo Eckenberger apresentou na Luxo e Lixo, Lixo e Luxo – embora 

em nossa opinião não possa ser rotulado de arte pop – era de fato inédito na Bahia. 

Como já foi comentado, algumas práticas de colagem para fins pedagógicos já haviam 

sido experimentadas na Escola de Belas Artes da Bahia, na década de 50, pela 

professora Maria Célia Amado. Na década de 60, Adam Firnekaes também explorou 

bastante as potencialidades da técnica, enrugando papéis sobre tela. Entretanto nem 

Amado nem Firnekaes utilizavam volumes nas suas experiências com colagens, como 

confirma Paraíso116.   

 

                                                 
116

 Entrevista concedida à autora em outubro de 2012. 
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Figura 50 – Firnekaes: Frutos da Bahia I (Óleo e colagem) – 1966. 
                  Fonte: CATÁLOGO I Bienal da Bahia (1966, p.25). 

 

Tudo indica que Eckenberger, ao lado do artista paranaense Lênio Braga117, 

eram os únicos artistas que se dedicavam à colagem de objetos do cotidiano na cena 

baiana da década de 60. A novidade justificou até um esclarecimento, e, por ocasião da 

realização da exposição Luxo e Lixo, Lixo e Luxo, Adam Firnekaes realizou no ICBA 

uma oportuna palestra sobre o Movimento Dada. De fato, era impossível fruir de forma 

plena a proposta de Eckenberger sem compreender algumas proposições e 

procedimentos das vanguardas europeias do período entre guerras. As colagens 

dadaístas e surrealistas refletiam uma era de integridade perdida em que o mundo só 

podia revelar-se aos pedaços, como observa Moraes (2012).  

 

 

 

 

 

                                                 
117

 Na I Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia de 1966, Lênio Braga apresenta, além da pintura 
Monalisa Moneyleague, que já vimos, uma assemblage tridimensional Pede-se tocar. (Cf. CATÀLOGO I 
Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia, 1966)  
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1.8 MODERNIDADE E FRAGMENTAÇÃO 

 

 

Fragmentação é palavra-chave para pensarmos a modernidade, Era de 

integridade perdida em meio a ruínas, cadáveres. Os artistas118 que criaram o 

Movimento Dada119 simultaneamente em Zurique e nos EUA, por volta de 1916, viam a 

guerra como uma consequência lógica do progresso cientifico e tecnológico120. A 

civilização, acreditavam, tinha tomado a direção errada, “[...] era preciso negar toda 

história passada e qualquer projeto de uma história futura, e voltar ao ponto zero” 

(ARGAN, 1992, p.356). Estabelecendo nexos entre o desenvolvimento do indivíduo e 

dos grupos sociais121, Freud (2010 e) argumenta, em “O Mal-estar na Civilização”, de 

1930, que a insatisfação com o estado civilizacional do seu tempo relacionava-se com o 

próprio mecanismo das neuroses122. Assim como o próprio sujeito, a civilização é 

construída sob o recalque dos desejos impondo restrições à sexualidade e aos 

instintos123 agressivos e destrutivos do homem. Na perspectiva freudiana, era o poder 

desagregador de Tanatos que naqueles tempos ameaçava o projeto de civilização 

ocidental, pretensamente racional, coerente, íntegro.  

  

                                                 
118

 Argan (1992) cita os nomes de Arp, Tzara, Ball, Duchamp, Picabia, Stieglitz e May Ray.   
119

 O próprio nome Dada é casual, lembra Argan (1992), foi escolhido abrindo-se um dicionário ao acaso.  
120

 A razão voltada para a finalidade produtiva também era alvo das críticas surrealistas. Se a civilização 
moderna havia orientado todo agir humano para o esforço progressista, econômico-tecnológico da 
industrialização, a arte deveria caminhar no sentido contrário, ser antifuncional, contraproducente. O 
surrealismo se desenvolve em oposição ao programa racionalista para a arquitetura e o desenho 
industrial, na contramão das correntes construtivistas e funcionalistas daqueles tempos que apostavam 
“[...]na redenção criativa da sociedade” (ARGAN, 1992, p. 371). A arte surrealista não almeja a revolução 
e sim o escândalo. É no máximo subversiva ao revelar a falta de sentido e a futilidade da sociedade 
burguesa responsável, na visão dos artistas, pela Primeira Guerra Mundial e suas terríveis 
consequências.  
121

 A hipótese de Freud é que a ontogênese (desenvolvimento do indivíduo) repete a filogênese 
(desenvolvimento da espécie), assim, a compreensão de aspectos da personalidade humana levou Freud 
a estabelecer nexos entre os indivíduos e os grupos sociais, a tecer associações entre o 
desenvolvimento do indivíduo e da civilização, o que aparece em textos como “Totem e Tabu” (1913), 
“Psicologia das Massas e Análise do Eu” (1921) e o “Mal-estar na Civilização” (1930).   
122

 De acordo com Freud, nenhum dos pressupostos da teoria psicanalítica gerou tantas críticas e 
resistências como a consideração de que as neuroses são expressões de transtornos na vida sexual. 
Esses conflitos se dão entre os instintos sexuais e os desejos e tendências do restante do Eu.   
123

 De acordo com Freud, duas espécies de instintos atuam na vida psíquica que correspondem aos 
processos opostos de desintegração e construção do organismo: os instintos de destruição ou de morte 
(Tanatos) e os instintos libidinais, sexuais ou de vida (Eros).  
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Agora, acredito, o sentido da evolução cultural já não é obscuro para 
nós. Ela nos apresenta a luta entre Eros e morte, instinto de vida e 
instinto de destruição, tal como se desenrola na espécie humana. [...]. E 
é esse combate de gigantes que nossas babás querem amortecer com a 
“canção de ninar falando do céu”! (FREUD, 2010 e, p.90-91). 

 

O sujeito, para a psicanálise, é produto de uma interdição. O tabu do incesto (na 

perspectiva lacaniana, a lei do pai coincide com o próprio acesso da criança à 

linguagem, a ordem simbólica) inaugura uma existência caracterizada pela falta e pela 

perda. O repositório dos anseios e desejos proibidos seria o inconsciente. A partir daí, o 

sujeito não é mais quem ele pensa que é. A emergente psicanálise desfere o primeiro 

grande golpe contra a soberania do “sujeito cartesiano”, centrado, unificado, 

homogêneo, racional, consciente, reflexivo (SILVA, 2000). A questão do 

descentramento do sujeito moderno no registro do inconsciente, problematizada na 

pós-modernidade pela teoria pós-estruturalista124, não é nosso foco. O seu 

desenvolvimento implicaria um esforço que excede o objetivo desta dissertação. O que 

nos interessa aqui é sublinhar que o modernismo, como escreve Eliane Robert Moraes 

(2012, p.59), teve como base um princípio que seus exegetas diagnosticaram em 

uníssono como “[...] fragmentação do espírito moderno, remetendo à consciência de um 

passado em ruínas e da instantaneidade do presente”. Para grande parte dos artistas e 

intelectuais do período, completa Moraes, a sensibilidade era de transição:   

 
Mas não chegava a lugar nenhum: o espírito moderno concentrava-se 
nos pontos de passagem e, paradoxalmente, fixava-se num estado de 
permanente suspensão. Destruídos os velhos modelos e descartada 
qualquer ambição de criar obras duradouras, o que restou foi a dinâmica 
acelerada da mutação: uma sensação de fluxo  [...] As formas de sentir e 
pensar submetiam-se à dinâmica do instantâneo e do efêmero. 
(MORAES, 2012, p.56).  
 

 

                                                 
124

 De acordo com Tomaz Tadeu da Silva (2000), com a chamada “teoria pós-estruturalista”, a teoria do 
sujeito ou filosofia do sujeito cartesiano tornou-se insustentável. Para Foucault, o sujeito não passa de 
um efeito das práticas linguísticas e discursivas. Com Derrida, a subjetividade dissolve-se na pura 
textualidade. O sujeito, se é que ele existe, não passa de simples inscrição: ele é pura exterioridade. Já 
Deleuze e Guatarri, “[...] desenvolvem toda uma pragmática da subjetividade na qual desaparecem 
qualquer referência a “sujeitos” como entidade ou substâncias concebidas como centros ou origens da 
ação humana. Para começar, o mundo é concebido como sendo constituído de ‘máquinas’ que se 
definem não por qualquer caráter essencial mas simplesmente porque produzem” (SILVA, 2000, p. 16-
17).     



 93 

A fragmentação da consciência correspondeu à imediata fragmentação da figura 

humana. A estética moderna elege os pilares do humanismo e do realismo para demolir 

(MORAES, 2012). O cubismo destrona as convenções do passado, alimentando a 

revolução artística do século XX (ARGAN, 1992). Em Les Demoiselles d`Avignon 

(1907), Picasso decompõe e deforma cinco mulheres nuas, revelando aspectos 

polimorfos e ambíguos da figura humana.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51 – Picasso: Les demoiselles d`Avignon – 1907. 
Fonte: Argan (1992, p.425). 

 

Abrindo caminho para a colagem moderna, os papieres-collés de Picasso e 

Braque colocavam uma realidade em questão até desfigurá-la, revelando a violência 

das suas contradições. Os dadaístas, ao contrário, já partem de uma realidade 

completamente estilhaçada. O alemão Kurt Schwitter – uma referência importante para 

pensarmos as assemblagens apresentadas por Reinaldo Eckenberger na exposição 

Luxo e Lixo, Lixo e Luxo (1966) – escreve que começou a colar, juntar e pregar 

pedaços velhos e quebrados no período entre guerras. De qualquer sorte, diz, estava 

tudo arrebentado.  
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Figura 52 – Schwitters: Merzbau – 1923-1932. 

(Construído no decorrer de dez anos no ateliê do artista em Hanover. A obra foi destruída por 
uma bomba durante a Segunda Guerra Mundial) 

Fonte: Argan (1992, p.359). 

 

O artista adota o procedimento do bricoleur e, durante dez anos, coleta objetos 

diversos: “[...] o material é tão pouco importante quanto eu mesmo” (SCHWITTER, 

1996, p.388). Latas velhas, pedaços de móveis, brinquedos, aparelhos quebrados, 

entradas de teatro, rolhas, jornais, são colados, transformando o próprio ateliê do artista 

em Hanover numa grande assemblagem. Argan faz uma interessante associação entre 

as obra Merzbau, de Kurt Schwitter, e Ulisses, de James Joyce, em que as coisas 

tomadas da realidade tornam-se “[...] testemunhos breves, truncados, dissociados de 

uma crônica cotidiana amorfa, opaca, desordenada”. (ARGAN, 1992, p. 360).  
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Figura 53 – Schwitters: Merz, Konstruktion  – 1921. 
(Assemblage) 

Fonte: Argan (1992, p.359). 
 

O procedimento de Kurt Schwitter de coletar e colar “qualquer coisa” é referência 

fundamental, não só para Eckenberger, mas para todos os pop´s: “A visão de mundo 

que decorre deste tipo de criação eu chamo de Merz” (SCHWITTER, 1996, p.389). Se o 

“Dada não é nada” (TZARA, 1996, p.389), inútil assim “como tudo na vida” (TZARA, 

1996, p.389), o conceito de arte Merz não se distanciava muito dessa violenta 

indiferença demolidora de todo e qualquer parâmetro, inclusive da própria noção de 

objeto artístico:   

 
A palavra “Merz” não tinha qualquer significado quando a inventei. Agora 
ela tem o significado que lhe dei. O significado do conceito Merz muda à 
medida que muda o conhecimento daqueles que continuam a trabalhar 
com ele. Merz defende a libertação de todo e qualquer grilhão, em 
benefício da criação artística. (SCHWITTER, 1996, p.389). 
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1.9 O MARAVILHOSO SURREAL X EXCREMENCIAL BATAILLIANO 

 

 

Foi evocando a poesia de Ducasse, que escreve sobre o encontro fortuito de um 

máquina de costura e um guarda-chuva sobre uma mesa de dissecação, que Max Ernst 

encontrou os caminhos para colagem surrealista125. Como se sabe, Les Chants de 

Maldoror, escrito no século XIX pelo Conde de Lautréamont, pseudônimo do poeta 

francês Isidore Ducasse, se tornou uma referência obrigatória para os surrealistas126. A 

colagem é, para Ernst (1996, p.433), o “[...] acoplamento de duas realidades 

aparentemente inacopláveis sobre um plano que aparentemente não lhes convém”. O 

objeto deslocado e aproximado de uma outra realidade num contexto inesperado:  

 

[...] escapará por isso mesmo à sua distinção ingênua e à sua 
identidade; passará de seu falso absoluto, por uma série de valores 
relativos, para um absoluto novo, verdadeiro e poético: guarda-chuva e 
máquina de costura farão amor (ERNST, 1996, p.432).  

 
A aproximação entre experiência poética e encontro amoroso feita por Ernst 

serve de ponto de partida para as associações de Moraes entre a erótica surrealista e a 

erótica bataillliana. No primeiro caso, a fusão dos amantes ou a combinação de signos 

produzem um novo sentido ou revelam um sentido oculto, “[...] os meus mais secretos 

desejos” (ERNST, 1996, p.433). A reunião de elementos díspares também poderia 

resultar em termos de representação na disjunção da integridade física dos corpos e 

das coisas127, como podemos observar em diversas imagens surrealistas. A mesa de 

dissecação “[...] que repousa no horizonte da consciência surreal” (MORAES, 2012, 

p.50) ainda nos remete às próprias técnicas de cortar, retalhar, “[...] examinar por dentro 

materiais de toda a espécie” (MORAES, 2012, p.49).  

                                                 
125

 Ernst escreve sobre suas primeiras experiências com colagens em um dia chuvoso de 1919 quando 
foi atingido por uma forte obsessão ao olhar as páginas de um catálogo onde figuravam “[...] uma 
sucessão alucinante de imagens contraditórias” (ERNST, 1996, p.433).  
126

 Cf. BRETON, André (1996). Que é surrealismo? (1934). A concepção bretoniana de colagem também 
é tributária do poeta Reverdy para quem a imagem – pura criação do espírito – não pode surgir da 
comparação, mas da reunião de elementos distantes. Há uma divergência de informações entre duas 
publicações. Em Surrealismo, de Fiona Bradley, encontramos o nome Paul Reverdy e, em Corpo 
Impossível, Eliane Robert Moraes se refere ao poeta pelo nome Pierre Reverdy.  
127

 Peñuela Cañizal apud Moraes (2012).     
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Figura 54 – Salvador Dali: O fenômeno do êxtase – 1933. 
           Fonte : Moraes (2012, p.73).    
 

 

Já para Georges Bataille, a fusão implica dissolução, já que toda realização 

erótica tem por princípio a “[...] destruição da estrutura do ser fechado” (BATAILLE, 

2004, p.29). Na experiência heterogênea – não apenas do erotismo –, o ser 

descontínuo experimenta a continuidade que paradoxalmente tem o mesmo sentido da 

morte. “Do erotismo, é possível dizer que ele é a aprovação da vida até na morte” 

(BATAILLE, 2004, p.19). Uma mesa de sacrifícios seria o objeto emblemático da erótica 

de Bataille, cuja concepção de antropomorfismo está ligada ao imaginário do 

dilaceramento (MORAES, 2012), o que nos faz pensar em um maior alinhamento de 

Eckenberger com o sentido do erotismo, pensando por Bataille, como tentaremos 

demonstrar no capítulo seguinte.  
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Figuras 55/56 – Eckenberger: Miséria Ululante – detalhe - 1995 
(Panos estofados)  

Fonte: Autoria própria (2012). 
 

Outros aspectos apontam para as divergências ideológicas entre a corrente 

surrealista liderada por André Breton e o grupo que orbitava em torno de Georges 

Bataille128. Para os surrealistas, a colagem, a frottage e outros métodos conduzidos 

pelo acaso ou pelo fluxo da consciência, o chamado automatismo psíquico, eram uma 

via de acesso ao inconsciente, aquilo que eles chamavam de merveilleux, o 

maravilhoso129: “[...] o maravilhoso é sempre belo, qualquer maravilhoso é belo, só 

mesmo o maravilhoso é belo” (BRETON, 2001, p.45). Na perspectiva batailliana, o 

maravilhoso e o idealismo poético bretoniano dissimulavam a carnificina da guerra e 

toda a bestialidade de uma geração (ALCANTUD, 2003). Já para Breton, Bataille era o 

“filósofo do excremento” que só considerava no mundo o que havia de mais baixo, vil, 

desalentador e corrompido130.  

 

 

 

 

                                                 
128

 O confronto era travado através de textos e artigos publicados nas revistas Minotaure (ligada à 
corrente surrealista liderada por André Breton), Documents e Acéphale. As duas últimas agregavam, em 
torno de Bataille, dissidentes do surrealismo e outros colaboradores: Alejo Carpentier, Robert Desnos, 
Marcel Griaule, Michel Leiris, Marcel Mauss, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Hans Arp, Jacques-
André Boiffard, Georges Braque, Marcel Duchamp, André Masson, Alberto Giacometti, Pablo Picasso.  
129

 Esperava-se que o maravilhoso sobreviesse espontaneamente, “[...] nos espaços ainda não 
perpassados pelos cursos da razão; na infância, na loucura, na insônia, na alucinação provocada pelas 
drogas [...], e acima de tudo, nos sonhos” (BRADLEY, 2001, p.9). No Manifesto de 1924, é clara a visão 
bretoniana do surrealismo como um caminho rumo a um mundo mental de infinitas possibilidades. 
130

 Cf. ALCANTUD (2003).  
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         Figura 57 – Capa Revista Acéphale.  
              Fonte: Revista Acéphale, 2005. 

 

Os comentadores concordam que Georges Bataille foi um dos poucos 

pensadores da primeira metade do século XX a dar conta da barbárie radical que foi a 

Segunda Guerra Mundial. Na perspectiva batailliana, o mundo homogêneo da razão e 

do trabalho gera um excedente de energia – a parte maldita131 – que não pode ser 

reaproveitada nos sistemas de produção. O excesso, que é um modo ser da 

violência132, irrompe nas experiências heterogêneas, inclusive da guerra. A imagem do 

acéfalo133 evocada por Georges Bataille e pelo grupo fundador134 da Revista Acéphale 

em 1936, representa uma das críticas mais contundentes da modernidade. Ferida 

aberta pela decapitação, resto de homem, o sujeito batailliano é aquilo que lhe falta, 

não podendo ser determinado, como observa Borges (2011), já que, na experiência 

heterogênea e soberana do gasto, não há sujeito, apenas corpo em pura perda 

consumindo-se no excesso.  

                                                 
131

 É justamente o excedente que não pode ser absorvido pelo mundo do trabalho e da razão. Não 
apenas os sistemas produtivos, na concepção de Bataille, geram excesso. A própria natureza, pródiga, 
produz um excedente de energia. Os corpos também são dotados de muito mais energia do que 
necessitam para a atividade produtiva.   
132

 Cf. BORGES (2011). 
133

 O acéfalo de Bataille, escreve Borges, se aproxima do homem dionisíaco de Nietzsche, são “[...] seres 
afins, que em suas condutas soberanas excedem as práticas propriamente racionais do mundo 
homogêneo” (BORGES, 2011, p.99).     
134

 Georges Bataille, André Masson e Pierre Klossowski fundaram a revista em 1936.  
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2 DO LIXO AO LUXO 

 

  

2.1 ERA DE ESTAGNAÇÃO 

 

       

 

O recrudescimento da censura e das perseguições políticas – exílios, torturas e 

assassinatos –, após a promulgação do AI-5 em 13 de dezembro de 1968, abalaram a 

movimentação cultural que se realizava na Bahia desde finais da década de 50. Juarez 

Paraíso, preso durante o episódio de fechamento da Bienal Nacional da Bahia em 

1968, conta que, a partir dali, houve uma significativa retração do apoio prestado aos 

artistas pelos órgãos de cultura do Estado. A cena artística baiana ingressa numa era 

de estagnação com o abandono estatal e a carência de estímulos para criação, 

produção e divulgação135. Sheldon Williams e Matilde Matos também expressam 

desencanto ao escrever sobre o período cultural no Jornal da Bahia. A defasagem em 

relação aos grandes centros do País e a evasão de artistas, provocada por uma política 

cultural considerada equivocada, são os principais problemas apontados. 

 

Reinaldo Eckenberger não fica indiferente ao marasmo e parte em busca de 

novos estímulos e oportunidades. Se, desde a segunda metade da década de 60, o 

artista já transitava no eixo Rio-São Paulo e na cena europeia, é sobretudo na década 

seguinte que Eckenberger investe na carreira nacional e internacional, realizando 

diversas mostras e participando de eventos, como a Feira Internacional de Basileia, na 

Suíça onde “[...] se vê tudo: naïve, body art, conceitual, tudo. Arte acadêmica, não. O 

que se vê muito é surrealismo e arte fantástica. Está na moda”(ECKENBERGER, 1976).    

                                                 
135

 Cf. PARAÍSO (2012).  
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Figura 58 – Reinaldo Eckenberger ao lado da obra Noiva Virgem 
(Colagem com plásticos) – Década de 70136 

Fonte: Arquivo do artista. 

 

Na Europa, o artista expõe na Galeria Bimba Harmes, Madrid (1969); na Sala del 

Arte Moderno, Barcelona (1970); na Galeria Der Turm – Bonn, Alemanha (1970); no 

Taller de Picasso, Barcelona (1973) e no Atelier Jacob, em Paris (1975). A badalada 

Galeria Atrium, de São Paulo – que, naqueles tempos, divulgava outros nomes 

reconhecidos no cenário nacional como Nelson Leirner 137 – abriga uma exposição 

individual de Reinaldo Eckenberger em 1967. Em 1968 e em 1972, o artista realiza 

duas individuais na Galeria Bonino do Rio de Janeiro. Por onde passa, Reinaldo 

Eckenberger atrai a atenção da crítica. José Roberto Teixeira Leite (1968) do Jornal O 

Globo, do Rio de Janeiro escreve: “Em minha opinião é Reinaldo Eckenberger um dos 

mais talentosos artistas de sua geração, senhor, ao mesmo tempo, de vasta 

imaginação, originalidade e rigor artesanal”. Por ocasião da exposição na Galeria Der 

Turm – Bonn, na Alemanha (1970), elogiosos comentários também são publicados:  
 

Trabalhos que despertam interêsse e surpresa e surpresa porque, 
apesar de sua autonomia e estranha singularidade, se deixam conceber 

                                                 
136

 O artista não lembra exatamente qual o ano da obra nem o local em que estava, mas garante que o 

registro e a obra são da década de 70.  
137

 São Paulo, SP, 1932-.  
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como criações estéticas. Aqui o moderno não é palhaçada nem anti-arte 
como insulto ao público. (ANZEIRGER, 1970).  

 

Sobre a penetração de Reinaldo Eckenberger na cena internacional, o Jornal da 

Bahia dos dias 7 e 8 de junho de 1970 (Cf. Anexo C), publica a reportagem 

“Eckenberger tem obras pelo mundo”. Na matéria, Eckenberger declara ao repórter que 

não existe um mercado de arte na Bahia, o que leva muitos artistas a migrarem para o 

Sul do País. Reinaldo Eckenberger opta pela Europa, onde vive durante dois anos, 

entre Paris e Barcelona. Daqui, Matilde Matos (Cf. Anexo D) acompanha a 

movimentação do artista e escreve com apreensão:  

 

Será que este artista voltará à Bahia? Já definitivamente radicados em 
S. Paulo (e muito bem radicados) o gravador Emanoel Araujo e o pintor 
M. Campelo. Outros irão, para o sul e para o exterior, enquanto persistir 
aqui a política de reconhecer oficialmente uns 5 ou 6 nomes, e aos 
outros o desprezo. (MATOS, 1973).    

   

Matos se mostra totalmente desapontada com a política cultural da época que 

adota, na opinião da crítica, critérios pouco transparentes ao eleger os artistas 

encarregados das principais obras públicas da cidade. O desabafo de Matos merece 

ser transcrito quase na íntegra:  

 

São coisas ... O que chamo reconhecer oficialmente é dar de mão 
beijada qualquer trabalho em edifício do governo, pago pelo povo, com o 
dinheiro do povo. Está a nossa sede administrativa para comprovar, com 
muita gente por demais conhecida trabalhando na surdina. Deviam 
quando nada divulgar quem está fazendo o que, mas na hora em que 
indagamos, ninguém está fazendo nada, todo mundo sai de banda. Por 
que o silêncio? É claro que estes artistas e estes trabalhos tinham que 
ser escolhidos publicamente, através de um salão ou exposição feita 
para este fim, e selecionados por críticos de preferência de fora daqui. 
Todos que quisessem apresentariam trabalhos e os selecionados se 
encarregariam da execução dos mesmos. Da maneira como vem sendo 
feito, escolhidos ao bel prazer de A e B com ou sem credenciais para 
fazê-lo, em boa coisa não pode dar. (MATOS, 1973).     
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Pedro Arcanjo Silva (2010) confirma as informações publicadas por Matilde 

Matos. De fato na década de 70 a primeira geração de modernos138 monopoliza a 

realização das obras públicas da cidade e muitos intelectuais migram para o Sudeste 

do País. A segunda geração moderna139 se entrincheira na Escola de Belas Artes da 

UFBA onde realiza diversos eventos sem repercussão pública (SILVA, 2010). Além da 

EBA, permanecem em Salvador poucos espaços de resistência cultural, entres eles, o 

Teatro Vila Velha e o Instituto Cultural Brasil Alemanha (ICBA), onde Reinaldo 

Eckenberger realiza duas importantes exposições na década de 70: Poparrocolagens 

(1970) e Ambiente Bonecafônico (1976).  

 

 

Figura 59 – Exposição Reinaldo Eckenberger no Atelier Jacob, Paris – 1981. 
Fonte: Arquivo do artista. 

 
A originalidade da obra de Eckenberger é destacada como uma exceção na 

crítica “Nada de novo na Arte Baiana” publicada na Coluna Página Quente dos dias 22 

e 23/10/1972 (Cf. Anexo E). No texto, Matilde Matos comenta que, em São Paulo, a 

exposição de Cícero Dias, apesar de marcada por um impressionismo romântico do 

princípio do século, divide espaço com mostras de outros artistas que fazem uma arte 

                                                 
138

 Mário Cravo Júnior, Genaro de Carvalho, Carlos Bastos, Jenner Augusto, Carybé e Floriano Texeira 
estão entre os artistas da chamada primeira geração.  
139

 Juarez Paraíso, Riolan Coutinho, Ângelo Roberto, Emanuel Araújo, Sônia Castro, Calazans Neto, 
Sante Scaldaferri são alguns dos artistas da segunda geração moderna.  
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atual, como Maria Bonomi, Toyota, Weissmann e Spindola. Já na Bahia, diz a crítica, a 

arte estagnou com os artistas da geração 40, ou seja, com a primeira geração moderna, 

encabeçada por Carlos Bastos, Genaro de Carvalho e Mário Cravo Júnior. Este último, 

elogia Matilde Matos, continua sempre pesquisando e produz uma arte atual:  

 

Não se exige e nem se quer que os de 40 façam a arte de 70 (a não ser 
quando ele mesmo opta por isso, como é o caso de Mário Cravo), mas é 
triste ver os novos terem de sair daqui pra fazer uma arte mais 
avançada, ou pior, ainda, passarem a fazer eles próprios o que tanto 
condenavam nos outros, acharem que estão fazendo arte de primeira 
qualidade quando estão copiando os artistas da década de 40. (MATOS, 
1972).  
 
 

A crítica sobre a obra de cinco artistas140 – Renot, Luiz Fernando Pinto, Gervásio 

Teixeira, Rubico e Lygia Milton –, que expunham na cidade naquela semana, revela o 

quanto a cena artística baiana da década de 70 ainda estava presa aos paradigmas 

modernistas. Sheldon Williams, em texto publicado no Jornal da Bahia dos dias 11/12 

de abril de 1971 (Cf. Anexo F), expressa percepção semelhante ao escrever sobre a 

coletiva Exposição Baiana 71, na Galeria do ICBA. A mostra que tinha como propósito 

falar do primeiro ano da década em termos visuais, reuniu obras de dez artistas: Helena 

de Magalhães, Rita Moraes, Mirabeau Sampaio, Jamison Pedra, Lygia Milton, Gilson 

Matos, Palmiro Cruz, Edison da Luz, Mario Cravo Neto e Reinaldo Eckenberger. Os três 

últimos são os únicos destacados por Williams pela inspiração e originalidade, por “[...] 

oferecerem um mergulho mais profundo na visão independente que é ao mesmo tempo 

não qualificadamente moderno” (WILLIAMS, 1971).  

 

A arte baiana abre-se lentamente para o novo através de artistas da geração 

70141 como Mario Cravo Neto, Reinaldo Eckenberger e Edison da Luz, um dos 

principais líderes do Etsedron. O grupo, que, como sugere Maria Helena Flexor, deu um 

                                                 
140

 Os três primeiros, como fica subentendido, seriam os que copiam os artistas da década de 40. Sobre 
Lygia Milton a critica escreve: “[...] dá gosto de olhar, entretanto, a impressão que LM nos dá é de que 
tem medo de perder o estilo e a técnica se soltar a imaginação”. (MATOS, 1972).  
141

 Matilde Matos inclui, entre os artistas da geração 70: Bel Borba, Guache Marques, Murilo, Sérgio 
Rabinovitz, Gilson Rodrigues, J. Cunha, Babalu, Zivé Giudice, César Romero, Viga Gordilho, Maria Adair, 
Sonia Rangel, Graça Ramos, Justino Marinho. Reinaldo Eckenberger aparece entre os artistas da 
geração 60, do qual fazem parte: Juarez Paraíso, Juraci Dórea, Zu campos, Calasans Neto, Lygia Milton, 
Jamison Pedra, Emanoel Araújo, Chico Liberato, Sante Scaldaferri (MATOS, 2010, p.25).  
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grande passo no contexto baiano rumo ao que se entendia naquele momento como 

pós-modernidade (apud MARIANO, 2005), foi um dos grandes expoentes da árida cena 

artística baiana da década de 70. O Etsedron (anagrama na palavra Nordeste), 

composto ainda pela crítica de arte Matilde Matos, pelos artistas Palmiro Cruz, Joel 

Estácio, Chico Diabo e Negreiros142, buscava a legitimação da identidade cultural 

sertaneja, “[...] menosprezada pelo circuito oficial da arte, submisso aos modelos 

europeu e norte-americano” (MARIANO, 2005, p.87).  

 

 

Figura 60 – Etsedron (Escultura cipó) – 1975. 
Fonte: Mariano (2005). 

 

Os projetos de intervenção ambiental do Etsedron agregavam diversas mídias e 

linguagens (literatura, música, dança, cinema), tendo como eixo as artes visuais. Os 

materiais privilegiados eram colhidos na própria natureza: o cipó caboclo, galhos de 

árvores, palhas e argila143. Com representações dramáticas e dilaceradas da vida 

humana, proposições polêmicas e uma postura política engajada, conforme relata 

                                                 
142

 Walter Mariano (2005) informa que outros artistas e profissionais de diversas áreas (medicina, direito, 
comunicação, ciências políticas e sociais, arqueologia, estudos etnográficos) se aproximaram do grupo: 
Lygia Milton, Almandrade, Milton Sampaio, Fernando Carvalho Luz, Geraldo Milton da Silveira, Durval 
Benício da Luz, José Maria, Valentin Caderón, Maria Célia Mella, Grimaldi Bonfim, Carlos Ramón 
Sanchez, Fernando Pereira da Silva, Hamilton Luz, José Olavo, Antoneto, Luís Tourinho, Márcio 
Meirelles, Maria Eugenia Millet, Rita Matos, Djalma da Silva Luz, Carlos Sampaio, Eduardo Cheade, 
Cláudia Wudmuller, Durval Benício da Luz, Célia Maria da Luz, Tibúrcio Barreiros, Altamirando Luz, 
Carlos Alberto Parracho, Manuel Ribeiro Carneiro, Vera Lúcia de Paula, Felipe Benício da Luz.     
143

 Cf. MARIANO (2005). 
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Walter Mariano (2005), o Etsedron chama atenção da crítica nacional. Em 1974, o 

grupo recebe o grande prêmio na II Bienal Nacional de São Paulo e ainda participa de 

três edições da Bienal Internacional de São Paulo: a XII, em 1973, a XIII, em 1975 e a 

XIV, em 1977. Nesta última edição, Reinaldo Eckenberger também expõe a obra 

Homnibus, como veremos melhor adiante.  

 

A década de 70 chega ao final com dois acontecimentos, envolvendo 

Eckenberger e o Etsedron, bastante emblemáticos do clima daqueles tempos. De volta 

a Salvador, depois do reconhecimento na Bienal de 1977, o Etsedron não obtém apoio 

para expor na própria cidade. Descontentes com tanta indiferença e descaso, o grupo 

começa a perder força e decide queimar as obras em um ritual. As cinzas, de acordo 

com Matilde Matos, são colocadas num caixão funerário que, junto com um manifesto 

participa, sob o título A Morte do Mito, da Bienal da América Latina de 1978. No mesmo 

ano, a exposição apresentada por Reinaldo Eckenberger na capela do Solar do Unhão 

MAM-BA144 sofre “uma censura ridícula” (ECKENBERGER)145, e uma das obras é 

retirada. O motivo? A cena erótica de uma figura feminina asseando-se em um bidê 

escandalizou uma visitante. Sem comentar o fato, Antônio Celestino (1978) escreve 

sobre a mostra que reuniu desenhos, bonecos de trapos, inclusive alguns dos que 

estiveram na XIV Bienal de São Paulo em 1977. Entretanto, o crítico não deixa de 

observar que a intenção do artista com seus bonecos provocadores e agressivos é 

chocar e se divertir (Cf. Anexo G). Foi no Instituto Cultural Brasil Alemanha, em 1976, 

que Eckenberger apresentou pela primeira vez ao público baiano os seus provocadores 

bonecos de trapos. Seis anos antes, em 1970, o artista havia realizado outra importante  

exposição no espaço, a Poparrocolagens. Por isso, vamos conhecer mais 

profundamente a atuação do ICBA na década de 70.  

 

 

 

                                                 
144

 O então diretor do MAM-BA, Silvio Robatto, de acordo com Arcanjo, se opôs à censura (SILVA, 2010). 
145

 Entrevista concedida em 8 de setembro de 2012. 
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Figura 61 – Eckenberger: Molambofilia (Panos estofados) – 2001. 
Fonte: Eckenberger (2008, p.63). 
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2.2 INSTITUTO CULTURAL BRASIL ALEMANHA 

 

  

Com o arrocho ditatorial pós AI-5, o Instituto Cultural Brasil Alemanha, sob a 

direção de Roland Schaffner, se tornou um espaço de resistência artística, cultural e 

política, como atesta Juarez Paraíso. Promover e divulgar a cultura alemã não eram os 

únicos objetos do ICBA, que deu um exemplo de cooperação internacional “[...] sem o 

jugo do colonialismo cultural. Sem falácia de pretensas superioridades nas áreas da 

criatividade e da estética” (PARAÍSO, 2012, p.80). A imunidade diplomática da 

instituição ainda inibiu as ações de censura e repressão no espaço, e o ICBA “[...] foi 

capaz de estimular e reacender a nossa criatividade amordaçada, assim como de 

promover concretamente a realização de novas proposições estéticas” (PARAISO, 

2012, p.79). Desde a década de 60, o ICBA já apostava especialmente em propostas 

de vanguarda, como as exposições de Walter Smetak e Reinaldo Eckenberger “[...] já 

despontando para a nossa pós-modernidade” (PARAÍSO, 2012, p.74). O curso de 

Pintura Experimental para Leigos, iniciado em 1963 pelo músico e pintor alemão Adam 

Firnekaes146, foi importante, na opinião de Paraíso, para superar os últimos entraves do 

ensino acadêmico-realista na Bahia, desenvolvendo “[...] princípios da teoria e da cor, 

com exemplos de artistas educadores como Wassily Kandisnky e Paul Klee” 

(PARAÍSO, 2012, p.72). Em 1964, a primeira exposição coletiva de artistas abstratos da 

Bahia foi realizada no ICBA e reuniu a abstração lírica e gestual de Riolan Coutinho, as 

paisagens abstratas e surreais de Calazans Neto, o expressionismo abstrato de 

Firnekaes e as paisagens cósmicas de Juarez Paraíso.  

 

                                                 
146

 Lembremos que Firnekaes também realizou, em 28/03/1966, no ICBA uma palestra sobre o 
movimento Dada, por ocasião da exposição Luxo e Lixo, Lixo e Luxo, de Reinaldo Eckenberger, na 
Galeria U.S.I.S. 
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Figura 62 – Juarez Paraíso: Mural do Hospital Roberto Santos  - detalhe – 1979. 
Fonte: Paraíso (2006, p.78). 

 

Na década de 70, o ICBA continua atento à novidade. Schaffner abre espaço 

para grupos criativos, “[...] comprometidos com a arte experimental e de vanguarda” 

(PARAÍSO, 2012, p.80). As primeiras edições da Jornada de Cinema da Bahia, um 

evento que hoje faz parte da agenda cultural da cidade, foram realizadas no ICBA. O 

Instituto ainda foi palco da emergente dança contemporânea baiana, ao sediar os 

eventos Seminário de Dança Contemporânea, Interarte e Intercena, comandados, 

respectivamente, pelas dançarinas Dulce Aquino, Lia Robatto e Carmem Paternostro. 

No espírito da contemporaneidade, as propostas interdisciplinares integravam e 

rompiam limites entre linguagens, assim como faziam naqueles tempos, no cenário 

nacional, os tropicalistas, que se valiam de diversas mídias (inclusive da chamada mass 

midia) e linguagens (música, teatro, poesia e artes visuais), fazendo a “antropofagia da 

antropofagia” (CANONGIA, 2005, p.54). Bem ao espírito das colagens dadaístas, como 

escreve Canongia, os tropicalistas uniam referências e faziam citações diversas: poesia 

concreta, bossa nova, Guimarães Rosa, Ezra Pound, Beatles, John Cage, etc. Não 

existia mais pureza, como declarou Hélio Oiticica na apresentação da obra Tropicália 

(1967), que deu nome ao movimento. No cenário internacional, o grupo Fluxus (1962-

1978), formado por artistas de diversas nacionalidades – como Joseph Beuys, John 

Cage, Yoko Ono, Nam June Paik, Ben Vautier, Wolf Vostell, George Maciunas, entre 



 110 

outros –, também estava empenhado em integrar linguagens, romper limites entre arte 

e vida, envolver de forma direta o espectador e, em última instância, a sociedade. 

 

 

Figura 63 – Grupo Intercena – Década de 70. 
Fonte: Revista Muito (2012, p.35). 
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2.3 POPARROCOLAGENS 

 

 

Foi neste clima de experimentalismo e abertura para o novo que Reinaldo 

Eckenberger realizou, a convite do próprio Rolland Schaffner, a exposição 

Poparrocolagens, em 1970, no ICBA. As obras – colagens de relevos combinados com 

pintura e assemblagens tridimensionais – se valem da mesma tônica da produção do 

artista na década anterior, mas, diferente do que vimos na exposição Luxo e Lixo, Lixo 

e Luxo (1965), a figura não comparece tão timidamente em meio à caoticidade das 

coisas. Agora ela se faz cada vez mais presente, ocupando um lugar destaque nas 

composições. Coisas diversas compõem as partes do corpo da figura, talvez porque o 

homem obedeça ao mesmo regime do objeto, como afirmou Giorgio de Chirico (1996).  

 

 

Figura 64 – Eckenberger (Colagem de plásticos) – Década de 70147. 
Fonte: Arquivo do artista. 

 

                                                 
147

 O artista não recorda o ano exato da obra nem o título.  
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Eckenberger se distancia da concepção Merz de colagem, de Kurt Schwitters, já 

que são objetos cada vez mais específicos, apropriados “[...] num nível consciente de 

intencionalidade plástica” (PARAÍSO, 1991, p.1), que passam a interessar ao artista: 

lixo plástico148 – resto inassimilável, lixo heterogêneo, como prefere Yve-Alain Bois – e 

santos de gesso que, adquiridos junto aos antigos santeiros do Taboão e da Cidade 

Nova149, passam a compor criações que se assemelham a altares, oratórios, e fachadas 

barrocas, como a obra Bahia de quase todos os santos, contemplada na I Bienal 

Nacional da Bahia de 1966 (ver Figura 7):  

 

[...] fachadas de igrejas baianas com janelas vasadas e transformadas 
em nichos cavados para dentro do suporte das pinturas, contendo 
santos tridimensioais, anjos e detalhes os mais variados. A matéria 
pictórica é abundante e o grafismo em rêlevo intensifica o caráter 
barroco do conjunto. (PARAÍSO, 1991, p.1).     
 
 
 

  

                                                 
148

 Os plásticos foram bastante utilizados pelo artista italiano Alberto Burri (1915-1995). Burri costumava 
queimar os plásticos para colá-los. O procedimento não é adotado por Reinaldo Eckenberger.

  

149
 De acordo com Paraíso (1991) não existem mais estas fábricas de santos de gesso em Salvador.   
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         Figura 65 – Eckenberger: Sobrado do Sonho Criancicado – 1975. 
(Técnica mista: pintura e colagem com gesso sobre eucatex) 

Fonte: Eckenberger (2008, p.39). 

 

Se, como nos ensinaram os surrealistas, a colagem de elementos díspares 

resultaria “[...] no absoluto novo, verdadeiro e poético” (ERNST, 1996, p.432), a 

aproximação de duas linguagens separadas por mais de três séculos de história – a 

pop arte e o barroco – também poderia render resultados estimulantes. Essa foi a 

absurda intenção de Reinaldo Eckenberger, reafirmando o seu especial interesse pelo 

barroco e alinhando-se às proposições e procedimentos dos artistas atuantes na cena 

americana da década de 60, que, com já vimos, dedicaram-se à colagem de objetos do 

cotidiano. Romano Galeffi (1970) escreve em sua coluna no Jornal A Tarde (Cf. Anexo 

H) que Poparrocolagens é um pleonasmo, já que os três conceitos empíricos que visa 

sugerir (o de arte pop, o de barroco e o de colagem), estão implicitamente presentes na 

poética da pop arte:   

 
[...] a chamada arte “pop” – assim como tôda espécie de assemblage – 
veicula ou exprime, via de regra, o gosto do “horror vacui” característico 
dos sarcófagos e das colunas comemorativas da Roma Imperial, como 
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também superfetação formal à base de elementos hauridos na fauna e 
na flora que é característica do barroco. (GALEFFI, 1970 a).  

 

Nessa perspectiva, o horror vacui que caracteriza a arte da assemblagem seria o 

aspecto que aproximaria empiricamente a obra de Eckenberger da arquitetura barroca. 

O chamado horror ao vazio também foi observado na obra de Reinaldo Eckenberger 

por Juarez Paraíso, que afirma o princípio da acumulação como uma característica 

definitiva na obra do artista: “[...] persiste nos seus desenhos, pinturas, assemblagens, 

objetos, esculturas, cerâmica, de 1965 aos dias atuais, numa verdadeira demonstração 

de horror vacui” (PARAÍSO, 1991, p.1). Este suposto “barroquismo” em Eckenberger, 

“[...] feliz vítima da antropofagia osvaldandradina” (VIEIRA, 1997), também foi 

comentando pelo crítico José Geraldo Vieira :  

 

Eckenberger veio acrescentar ao Salvador outro maneirismo barroco, 
maneirismo esse que lembra analogicamente o trabalho de talha dos 
oratórios e dos altares, mas é um barroco profano. (VEIRA, 1967).   

 
 

De fato, pensar a produção de Reinaldo Eckenberger em nosso contexto cultural, 

cuja sensibilidade afro-barroca fez aflorar o barroco satírico e popular de Gregório de 

Matos150, pode ser um empreendimento interessante e válido. Entretanto, para além 

dos velhos clichês, o tão alardeado diálogo da obra de Eckenberger com o barroco 

merece um estudo muito mais cuidadoso e responsável, sobretudo porque o barroco, 

seguindo as coordenadas do historiador das mentalidades, José Antônio Maravall, não 

deve ser compreendido estritamente como uma disposição morfológica ou estilística e, 

sim, como um fenômeno muito mais amplo, cultural.   

 

                                                 
150

 Cf. RISÉRIO (1995). 
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                    Figura 66 – Eckenberger – Década de 70. 
           (Técnica mista: pintura e colagem com gesso sobre eucatex). 

 Fonte: Arquivo do artista. 

  
Nem barroca, nem pop, a colagem absurda revelava o fazer único de Reinaldo 

Eckenberger, um sentimento estético autêntico, sem tradição ou precedentes na 

história da arte. Demonstrando alinhamento com o pensamento de vanguarda – já que, 

de acordo com Argan a partir das décadas de 50 e 60, o conceito de poética, de Poiéin, 

de simplesmente fazer, prevalece sobre a teoria –, Galeffi defende, ao se referir à obra 

de Reinaldo Eckenberger, que falar em termos de poética seria mais adequado. As 

chamadas poéticas, conforme a denominação de Paul Valery, podem multiplicar-se ao 

infinito, “[...] mas nunca com direito a se tornarem normativas e que nada conferem per 

si e nada tiram ao concreto valor estético de cada criação” (GALEFFI, 1970 a). O então 

professor da Escola de Belas Artes é didático durante todo o texto, como se desejasse 

explicar ao desavisado público baiano o que estava sendo apresentado na exposição 
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Poparrocolagens. Mais uma vez, as proposições de Eckenberger são marcadas pelo 

signo do ineditismo no contexto artístico baiano.  

 

 

Figura 67 – Eckenberger: A Maculada Conceição - 1967 
(Assemblagem de plástico e gesso)  
Fonte: Eckenberger (2008, p.36). 

 
Duas assemblagens tridimensionais ainda são apresentadas por Reinaldo 

Eckenberger na mostra: A Maculada Conceição, que integra atualmente o acervo do 

Museu de Arte Moderna da Bahia, e Gramofonismato. Esta última pode ser incluída 

numa vertente específica de objetos, que conhecemos como caixas. Neste caso, o 

“recipiente” utilizado pelo artista para acumular diversas coisas foi um antigo 

gramofone. As caixas de Eckenberger participaram de um concurso nacional, realizado 

em 1967 pela Petite Galérie do Rio de Janeiro. Artistas como Carlos Vergara, Farnese 

de Andrade e Nicolas Vlavianos entraram na disputa151.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
151

 Cf. PARAÍSO (1991). 
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                          Figuras 68/69/70 – Eckenberger: Gramofonismato – 1970. 
                                                       Fonte: Autoria própria (2013). 

 

Caixas e recipientes diversos – oratórios, caixas de souvenires, caixas de 

madeira, caixas de relógio, canoas, gamelas – foram os suportes privilegiados por 

Farnese de Andrade. A aproximação entre Farnese e Eckenberger parece exceder a 

mera coincidência do suporte, já que os antiquários foram espaços privilegiados pelos 

artistas para garimpar objetos. A fragmentação do corpo da figura – quase sempre um 

menino – também é recorrente na obra de ambos. A leitura de algumas críticas nos leva 

a pensar em outros pontos de convergência. A heterogeneidade farnesiana é 

ressaltada por Frederico Moraes:   

 

[...] a linguagem de Farnese é uterina, placentária, abissal: o dentro do 
dentro, a caixa na caixa. A transparência de alguns materiais e objetos, 
acentua o jogo abismal, desnunda os sentimentos mais recônditos, o 
fundo da mina e da alma, o final do veio, Narciso e Anunciação. 
(MOARES, apud SULGER, 2011, p.5)  
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Figura 71 – Farnese de Andrade: Você, Ele e Eu – s.d. 
                               (Assemblagem – oratório, pedaços de boneca resinada). 

Fonte: Andrade (2011, p.31).   

 

Walmir Ayala observa as afinidades e as divergências entre as linguagens de 

Eckenberger e Farnese:   

 
No Rio temos Farnese, vasculhador de antiquários (resíduos de 
mineiridade), vigilante do mar e seus dejetos, recolhendo nas praias as 
partes de bonecas incrustadas de mariscos, feridas da profunda 
envolvência das algas e das corrosões oceânicas. Da Bahia nos chega 
Eckenberger, na mesma linha, e absolutamente pessoal. Sem pensar 
nas caixas e nos oratórios, que são na verdade os suportes do onirismo 
farnesiano, Eckenberger se compraz na montagem do objeto em si, 
composto de vários elementos, como um organismo do qual brotassem 
cabeças, nádegas, forma mecânicas, arabescos de filigrana e renda. 
Tudo rudemente argamassado de uma cor oleosa e turva, obtendo uma 
unidade cromática que recusa o efeito superficial e enfatiza a 
dramaticidade do material camuflado.  (AYALA, 1972).  

 
 

Chama bastante atenção outro trecho da crítica, focada agora apenas na obra de 

Reinaldo Eckenberger, em que Ayala escreve que as assemblagens do artista são 

forradas por uma espécie de lava vulcânica. Feita de papel machê e cola branca, a 

massa serve para colar os objetos e preencher os espaços vazios (PARAÍSO, 1991). 
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Para além da mera função, a massa informe confere às grandes assemblagens de 

Eckenberger um aspecto sujo, violento, catastrófico:  

 
Os objetos de Eckenberger são corpos soturnos, altares aquitetônicos, 
maquetes de cidades fantásticas e íntimas, para a circulação de povos 
possivelmente sobreviventes de uma era de todas as pompas e 
misérias. A nossa era. Corpos habitáveis de um mundo sem luz, de um 
momento de gemido e agonia, depois da catástrofe. A memória nestas 
montagens é de germinação subterrânea, fecundação, erotismo e 
ascensão. (AYALA, 1972).  

 

Vulcão, sol, ânus e olho são signos de excesso na obra de Georges Bataille. A 

parte maldita, heterogênea, não é gerada apenas pelos sistemas de produção do 

mundo homogêneo da razão e do trabalho. A própria natureza, pródiga, 

superabundante, gera um excesso de energia que encontraria no sol o signo máximo. 

No texto Ânus Solar, Bataille descreve as erupções vulcânicas como excedente 

expelido pelos orifícios anais da terra (BORGES, 2011). A alegoria batailliana da lava 

heterogênea, escatológica, impura, que não respeita limites, atravessa e invade com 

violência o mundo homogêneo, nos presta especialmente para pensar a obra de 

Eckenberger. Explosão, gemido, agonia. De fato, há algo de profundamente catastrófico 

na obra do artista, testemunho do apocalipse prometido, como bem escreve Paraíso.  
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Figura 72 – Eckenberger: Cefalocoideo (Assemblagem de plásticos) – 1972 

Fonte: Eckenberger (2008, p.35). 
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2.4 METAMORFOSES 

 

  

Violência, excesso, perpétuo devir; nas poparrocolagens de Reinaldo 

Eckenberger as transfigurações são incessantes, dando acesso a um mundo povoado 

por engrenagens e mecanismos, seres-objetos, objetos-seres, bonecos, brinquedos, 

máquinas. As fronteiras entre o humano e o inumano, entre o orgânico e o maquínico 

são postas em questão:  

 
Suas colagens instauram uma paisagem orgânica de um mundo 
de sonho onde o homem se vê confundido com os elementos da 
máquina que criou, onde as formas são colhidas no cotidiano 
inutilizado pelo uso e pela natureza.  (AYALA, 1968). .  

 

 
Figura 73 – Eckenberger  (Colagem de plásticos) – Década de 70152.   

Fonte: Arquivo do artista.  
 

 

É quando abandona a superfície bidimensional que a imaginação e a criatividade 

de Eckenberger se mostram irrefreáveis. Surgem máquinas de aspecto ameaçador, 

monstruoso. Paraíso observa o processo do artista na construção destas incríveis 

assemblagens de grandes dimensões. As composições tridimensionais possuem uma 

                                                 
152

 O artista não recorda o ano exato da obra nem o título.  
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periferia dominante normalmente em forma de máquina. A cor e as texturas – o artista 

se vale de tinta óleo e verniz153 para envelhecer os tons – conferem unidade visual à 

estrutura. Na obra velocidâmetro, a carcaça de um velocípede, “transformada numa 

carruagem surreal” (PARAÍSO, 1991, p.4), dá contornos à obra:  

 
[...] continente de um mundo de fragmentos humanos fundidos e 
associados com a própria máquina, objetos e animais. As vezes 
parecem peças de arqueologia, testemunho do apocalipse prometido. 
(PARAÍSO, 1991).   

 

 
Figura 74 – Eckenberger (Grande assemblagem) – Década de 70154  

Fonte: Arquivo do artista. 
 

 

                                                 
153

 Copal ou nogueira (PARAÍSO, 1991).  
154

 O artista não recorda o ano exato da obra nem o título, mas garante que o trabalho foi produzido na 

década de 70. A obra integra o acervo do Museu de Art Brut La Fabuloserie – Dicy – França.  
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A instabilidade das formas em Eckenberger nos remete ao princípio das 

metamorfoses, que, pensado por Ducasse e Bataille155, se encontra na base da 

sensibilidade modernista e revela uma preocupação em demarcar as próprias fronteiras 

do humano, como escreve Moraes. Como se sabe, foi principalmente a poesia 

agressiva e nervosa de Ducasse, marcada pelo “frenesi” da metamorfose156, que 

alimentou o imaginário surrealista:  

 

A metamorfose nunca surgiu aos meus olhos se não como a alta e 
magnífica retumbância de uma felicidade perfeita que eu há muito 
esperava. Esta surgiu, finalmente, no dia em que eu fui um porco. Afiava 
os dentes na casca das árvores e contemplava com delícia o meu 
focinho. (BACHERLARD, apud DUCASSE, 1989, p.15). 
 

 

É o complexo da vida animal que empresta a obra de Ducasse toda a sua 

energia, defende Bachelard: “é por dentro que a animalidade é observada em flagrante 

no seu gesto atroz, irremediável, nascido de uma vontade pura” (BACHERLARD, 1989, 

p.13). O ser ducassiano não digere, morde, e esta violência pura não é humana, 

“atribuir-lhe formas humanas seria atrasá-la, retardá-la, torná-la razoável” 

(BACHELARD, 1989, p.13). Em Ducasse a animalidade – que vive no coração do 

homem - é sinal de riqueza, de mobilidade dos impulsos subjetivos, e é este excesso de 

querer-viver que deforma os seres e determina as metamorfoses: “nunca se sabe onde 

o desejo vai encontrar a pata ou o dente, o chifre ou a garra” (BACHELARD, 1989, 

p.21). A metamorfose em Ducasse é sempre um movimento no sentido de uma 

alargamento das fronteiras humanas em busca de novos psiquismos: “O homem, dada 

a sua natureza múltipla e complexa, não ignora os meios de alargar ainda mais as 

(suas) fronteiras da animalidade” (DUCASSE, apud BACHELARD, 1989, p.21).    

.  

 
 

                                                 
155

 E ainda por Kafka, Breton, Sade.  
156

 Cf. BACHELARD (1989, p.14).  
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Figura 75 – Max Ernst - Ilustração para Une Semaine de Bonté – 1934. 

Fonte: Moraes (2012, p.116) 

 
Ducasse e Kafka nos oferecem pontos de vista divergentes para pensar a 

metamorfose moderna, defende Bachelard (1989). Na lenta transformação de Gregor 

Samsa, as formas se empobrecem porque o querer-viver vai-se esgotando, já nas 

múltiplas, urgentes e vigorosas transformações de Maldoror157, as formas se 

multiplicam porque o querer-viver se exalta. Nessa perspectiva, Reinaldo Eckenberger 

dialoga mais com o sentido ducassiano de metamorfose. O movimento e a 

transfiguração incessante e vigorosa são necessidades poéticas fundamentais em 

Eckenberger. 

  

                                                 
157

 Personagem de Les Chants de Maldoror de Lautreámont.  
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                   Figura 76 –Eckenberger (Assemblagem plásticos) – Década de 70158  
                                                       Fonte: Arquivo do artista.  

 
 

Em um dos verbetes do dicionário crítico159 da Documents, Georges Bataille 

escreve:  

 
Podemos definir a obsessão pela metamorfose como uma necessidade 
violenta, que se confunde com cada uma das necessidades animais, 
que levam o homem a afastar-se dos gestos e atitudes exigidos pela 
natureza. (BATAILLE, 2003 d, p.26)160.  

  

O trabalho, ao lado das interdições ligadas à reprodução161 e à morte162 são os 

primeiros movimentos no sentido de um afastamento da violência da natureza. 

Entretanto, as interdições não podem suprimir as atividades que a vida necessita, “[...] 

mas ela pode lhes dar o sentido da transgressão religiosa” (BATAILLE, 2004, p.115). A 

caça, de acordo com Bataille, era sentida como uma transgressão e por isso foi 

revestida de um caráter religioso, assim como as próprias pinturas pré-históricas:   

                                                 
158

 O artista não sabe informar extamente o ano da obra, nem o título. 
159

 A partir do segundo número da revista Documents, foi introduzida uma seção intitulada de Dicionário 
Crítico. O dicionário não tinha nada de sistemático e os verbetes nem mesmo se ordenavam por ordem 
alfabética. Lembrava, como afirma Marcelo Moraes, um empreendimento dadaísta, completamente 
arbitrário (MORAES, 2005).  
160Os trechos da obra de Bataille aqui transcritos foram por mim traduzidos para fins deste trabalho.  
161

 Interdição da liberdade sexual da vida animal (BATAILLE, 2004).   
162

 Que se revela na atitude do homem ao enterrar os seus mortos (BATAILLE, 2004).   
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As imagens das cavernas teriam tido por objetivo figurar o momento em 
que o animal aparecia e sua morte se mostrava necessária e, ao mesmo 
tempo, condenável, o que revela a ambigüidade religiosa da vida; da 
vida que o homem angustiado recusa, no entanto a realiza na 
maravilhosa superação de sua recusa. (BATAILLE, 2004, p.116)  

  

O homem deixou abundantes e maravilhosas imagens dos animais, escreve 

Bataille, mas ele se representou muito raramente, e, quando o fez, deformou a própria 

imagem ou se disfarçou sob “[...] os traços de algum animal do qual ele usava a 

máscara sobre o rosto” (BATAILLE, 2004, p.130). O homem viu no animal – primeira 

divindade humana – o que não se submete à interdição, o que permanece aberto à 

violência, ao excesso, que comanda o mundo heterogêneo da morte e da reprodução. 

Se as interdições afastavam o homem do animal, as transgressões o reaproximavam. A 

partir do momento em que o homem estabelece os interditos e constituiu as 

transgressões, conciliando-se com a sua própria animalidade, entramos no mundo 

sagrado. Na heterogênea experiência do sagrado, as formas constituídas se dissolvem, 

e a continuidade do ser é revelada, como podemos compreender no relato de um 

sacrifício religioso:   

 
A vítima morre, então os assistentes participam de um elemento que 
revela sua morte. Esse elemento é o que é possível nomear, juntamente 
com os historiadores das religiões, de sagrado. O sagrado é justamente 
a continuidade do ser relevado aos que fixam sua atenção, em um rito 
solene, sobre a morte de um ser descontínuo. (BATAILLE, 2004, p.128) 

 

O impulso destrutivo e a violência estariam no coração do sagrado e ainda na 

origem do ato criativo que submete a figura humana a um incessante jogo de 

deformações e metamorfoses. Entretanto nunca se chega a um termo final, o que 

Bataille afirma é “[...] a impossibilidade de fixar a figura humana, de confiná-la numa 

forma definitiva ou destruí-la por completo” (MORAES, 2012, p.163). A própria morte, 

sempre no horizonte do pensamento do autor, “[...] recoloca em circulação as 

substâncias necessárias à incessante vinda ao mundo de novos seres” (BATAILLE, 

2004, p.85). Formas instáveis, em permanente dissolução e transmutação, constituem o 

sentido batailliano da metamorfose.     
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Figura 77– Eckenberger (Assemblagem plásticos) – Década de 70163 

Fonte: Arquivo do artista.. 

 
 

Se, para Lautréamont, a metamorfose “[...] não encontra sua razão de ser na 

mera destruição do objeto e sim na conquista de novas formas” (MORAES, p.86), para 

Bataille, a metamorfose implica destruição, o que não significa aniquilamento, mas 

alteração permanente164. Em a História do Olho (2003 e) – ficção batailliana marcada 

pelo horror e pelo obsceno que não deixa nada a dever a Sade –, o olho migra de 

imagem metamorfoseando-se em alguns objetos substitutos, todos esféricos: prato, 

ovo, testículo, sol165, em meio a uma inundação de líquidos e excrementos corporais: 

leite, lágrimas, urina, sangue e vômito. Na orgia final, o olho desce ao ânus numa “[...] 

apoteose em que se conjugam três maneiras de excesso: delírio sexual, frenesi 

blasfemo e furor homicida” (LEIRES, 2003, p.104). Os personagens de Bataille cada 

vez menos comandados pela consciência, entregam-se, na compreensão de Moraes, à 

convulsão da carne. Os rostos, os traços psicológicos, apagam-se, fica o olho, tão 

                                                 
163

 O artista não sabe informar extamente o ano da obra, nem o título. 
164

 Cf. MORAES (2012). 
165

 A metáfora do olho. ROLAND BARTHES(2003).    
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somente resto material “[...] que passa pela derradeira metamorfose” (MORAES, 2003, 

p.19), assumindo uma forma indeterminada, suscetível ao apodrecimento. Começamos 

a tangenciar o conceito de informe, proposto por Georges Bataille em um dos verbetes 

do dicionário crítico da Documents: 

 

Um dicionário começaria a partir do momento em que não 
fornecesse mais o sentido, mas as tarefas das palavras. Assim, o 
informe não é apenas um adjetivo tendo tal ou tal sentido, mas um 
termo que serve para desclassificar, exigindo geralmente que 
cada coisa tenha sua forma. O que ele designa não tem direitos 
em sentido algum e se faz esmagar em toda parte como uma 
aranha ou um verme. Seria preciso, com efeito, para que os 
homens acadêmicos ficassem contentes, que o universo tomasse 
forma. A filosofia inteira não tem outra meta: trata-se de dar um 
redingote ao que é, um redingote matemático. Em compensação, 
dizer que o universo não se assemelha a nada e que ele é só 
informe equivale a dizer que o universo é algo como uma aranha 
ou um escarro.  (BATAILLE, 2003 c, p.26)166. 

 

Rosalind Krauss e Yve-Alain Bois (1997) chamam atenção para o caráter 

performativo do informe, já que Bataille privilegia a “tarefa” e não o “sentido” das 

palavras. A tarefa ou função do informe – que não deve ser entendido como um 

adjetivo, como o contrário da forma, nem como uma substância – é desclassificar uma 

forma indentificada como tal. A leitura de diversos comentadores167 mostra que Bataille 

estava interessado em atacar o idealismo implícito na própria noção de forma, que, na 

concepção clássica, determina a matéria, a torna inteligível, reconhecível pela razão. 

Se a forma está implicada com a fixação de um sentido dado pela palavra que a 

designa – o que atende à aspiração da filosofia e dos homens acadêmicos –, o que 

interessa a Bataille é o caráter instável da forma (o escarro com sua inconsistência, 

seus contornos indefinidos); da forma como formação168, da forma que se abre para 

sua própria dessemelhança, diferença, heterogeneidade, para o seu informe, 

                                                 
166

 Os trechos da obra de Bataille aqui transcritos foram por mim traduzidos para fins deste trabalho.  
167

 Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Marcelo Jacques de Moraes, Eliane Robert Moraes, Victoriano 
Alcantud, Luiz Augusto Contador Borges.   
168

 Marcelo Jacques Moraes (2004) afirma que “formação” em Bataille não está longe do sentido 
metapsicológico freudiano do termo “formação”, ou seja, como sintoma: “[...] como expressão material de 
um conflito, de latências, como eixo de um jogo de forças entre representações anacrônicas, como 
movimento mal resolvido de homogeneização do heterogêneo” (MORAES, 2004, p.111).  
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denunciando, através desta abertura, o caráter sintomático da percepção e do 

idealismo humanos.   

 

Tudo nos leva a crer, como tentaremos demonstrar até o final desta escrita, que 

o informe opera em Reinaldo Eckenberger. Entretanto, não se pode negar totalmente 

um diálogo do artista com o sentido surrealista da metamorfose, expresso na obra de 

Lautréamont, já que, nos dois casos, a metamorfose implica devir-animal, projeção do 

ser para fora de si (LEIRIS, apud MORAES, 2012, p.134). Assim, no imaginário 

modernista, a figura do homem é confrontada não apenas com as formas do mundo 

natural, produzindo um vasto bestiário de criaturas, monstros e híbridos; a aproximação 

estende-se aos objetos inanimados, já que a metamorfose, na perspectiva bretoniana, 

seria um intenso e interminável processo de dispersão do Eu no objeto exterior 

(MORAES, 2012, p.133). Devir-coisa; o boneco, o manequim, o brinquedo e a máquina 

foram os objetos privilegiados pelos artistas das vanguardas – Marcel Duchamp, 

Francis Picabia, Hans Bellmer, Giorgio de Chirico, Man Ray169 – para indagar os 

próprios contornos do homem, que, além de coisificado, é exposto em toda sua 

inutilidade e artificialidade como uma “engrenagem do nada”170.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
169

 Cf. MORAES (2012). 
170

 Termo proposto por Annie Le Brun (apud MORAES, 2012, p.128)  
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 Figura 78 – Francis Picabia                                      Figura 79 –  Eckenberger (Assemblagem)  
 Parade Amoureuse – 1917.                                      Década de 70171                                      
 Fonte: Moraes (2012, p.142) .                                   Fonte:Arquivo do artista.  

 
 

                                                 
171

 O artista não sabe informar extamente o ano da obra, nem o título. 
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2.5 UNHEINMLICHE 

 

 

Há registros da fabricação de artefatos que podem funcionar sem a intervenção 

humana desde a Idade Média, entretanto, foi o escritor do romantismo alemão Ernst 

Theodor Amadeus Hoffmann que transformou o autômato num motivo Unheinmliche. 

No conto O homem de Areia (1816) Natanael se apaixona por Olímpia, uma moça 

belíssima que, na verdade, não é um ser humano, e sim um boneco de madeira com 

engrenagens mecânicas172. No conhecido ensaio “Unheinmliche” (1919), Freud aborda 

diversas situações que podem provocar a sensação do inquietante ou do estranho 

familiar173, tanto na vida como na arte174. Uma delas é quando bonecos inanimados 

adquirem vida, afirma Freud, ao comentar o conto de Hoffman175. O Unheinmliche, 

neste caso, relaciona-se a uma conhecida crença infantil. A criança, nas suas primeiras 

brincadeiras, não distingue os objetos vivos e inanimados e chega a tratar a sua boneca 

como um ser vivo. Uma paciente de Freud relata que estava certa de que suas bonecas 

podiam adquirir vida se “[...] as olhasse de determinada forma, o mais intensamente 

possível” (FREUD, [1919]2010 d, p.350). Não descartamos que a obra de Eckenberger 

possa suscitar estranheza por essa via, afinal de contas, é ao mundo infantil que o 

artista nos remete ao criar bonecos, brinquedos.   

 

                                                 
172

 Cf. ECO (2007).  
173

 Paulo César de Souza – tradutor baiano das obras de Freud – traduz Unheinmliche por inquietante, 
mas adverte sobre a insuficiência da tradução do termo para o português. Muitas traduções optam pela 
palavra “estranho” para traduzir Unheinmliche. O próprio Freud afirma que muitas línguas não têm uma 
palavra para essa nuance do que é assustador (FREUD, [1919]2010 d).   
174

 Freud chama atenção de que a suscetibilidade para esse sentimento varia bastante de pessoa para 
pessoa (FREUD, [1919]2010 d).  
175

 Para Freud, Hoffman, seria o inigualável mestre do inquietante.  
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Figura 80 – Eckenberger: Sem título (Panos estofados) – década de 80. 

                                                          Fonte: Autoria própria (2012).  

 

Freud faz uma longa investigação da etimologia da palavra alemã e acaba 

adotando a definição do dicionário Schelling, que define o unheinmliche como tudo o 

que deveria permanecer oculto mas apareceu, algo familiar à psique que mediante o 

processo de repressão alheou-se dela, ou seja, um estranho ao mesmo tempo 

familiar176. Freud comenta o ensaio Psychologie des Unheinmliche(1906) de Ernst 

Jentsch que define o inquietante como algo inusitado que provoca incerteza 

intelectual177. A suspeita é sem dúvida a grande tônica do Unheinmliche em O homem 

de Areia (1816), mas a dúvida não recai sobre o autômato, e sim sobre a figura humana 

ao ser confrontada com a imagem de um corpo desprovido de qualquer subjetividade 

(MORAES, 2012). Os motivos da sombra, do espectro e do autômato são evocados no 

romantismo alemão do século XIX para abordar o tema do duplo178, que na perspectiva 

de Moraes (2012), abre caminho para a deformação e para a fragmentação da figura 

                                                 
176

 Na opinião de Freud, a ameaça de castração seria a grande tônica do Unheinmliche em O homem de 
Areia (1816).  O personagem que dá nome ao texto arranca os olhos das crianças e é associado no 
ensaio freudiano ao temido pai, “[...] de cujas mãos se espera que venha a castração” (FREUD, 
[1919]2010 d, p.348). 
177

 Umberto Eco também dedica um dos seus capítulos da História da Feiura para abordar o estranho 
familiar ou inquietante, porque em sua opinião uma história do feio deve incluir o que ele chama de feio 
de situação. Neste caso o que nos angustia e assusta é algo que acontece como não deveria acontecer, 
princípio das histórias de fantasmas e outros eventos sobrenaturais. Eco (2007) dá exemplos de vários 
autores cujas obras podem ser qualificadas de inquietantes, entre eles, Franz Kafka, Edgar Allan Poe e 
Fiodor Dostoievski.    
178

 Cf. MORAES (2012). 
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humana no imaginário moderno. Além de precipitar o fim da estética da representação, 

o duplo, na qualidade de um outro “[...] que lança a figura humana à indeterminação de 

sua própria imagem” (MORAES, 2012, p.127), põe em questão a identidade do homem.  

 

O motivo do duplo aparece em outro romance de Hoffman – O Elixir do Diabo 

(1815) –, também comentado no ensaio freudiano. O duplo possui ligações com a 

imagem no espelho, a sombra, o temor da morte, a crença na alma e no espírito 

protetor. O duplo, portanto, relaciona-se com a defesa contra o aniquilamento do eu, 

mas é também o inquietante mensageiro da morte, afirma Freud179. Ainda de acordo 

com o pai da psicanálise, ao abordarmos a questão do duplo, ingressamos no terreno 

do narcisismo primário180 que domina a vida psíquica do homem primitivo e das 

crianças181. Entretanto, a ideia do duplo não desaparece necessariamente com este 

narcisismo inicial, podendo retornar nos chamados “Distúrbios do Eu”, caracterizados 

por um recuo a determinadas fases do desenvolvimento psíquico em que o Eu ainda se 

delimitava em relação ao outro e ao mundo exterior.  

 

                                                 
179

 Freud ([1919]2010 d) faz tais afirmações amparado em um estudo de Otto Rank. Gustavo Henrique 

Dionísio (2010, p.351) também chama atenção para o fato de que, na época da escrita de Unheimliche, 
Freud estava concentrado na construção da sua primeira tópica. O duplo também pode ser pensado 
como uma oposição consciente-inconsciente, o outro de nós mesmos.    
180

 Toda abordagem freudiana sobre o narcisismo corresponde no pensamento de Lacan ao imaginário, 
um dos três registros que constituem o aparelho psíquico: o real, o simbólico, o imaginário.  
181

 De acordo com Freud, em “O inquietante” ([1919]2010 d), os mundos primitivo e infantil são regidos 
por antigas crenças animistas e pelo que ele chama de onipotência dos pensamentos. As crenças 
animistas se caracterizam “[...] por preencher o mundo com espíritos humanos, pela superestimação 
narcísica dos próprios processos psíquicos [...], todas as criações com que o ilimitado narcisismo daquela 
etapa de desenvolvimento defendia-se da inequívoca objeção da realidade” (FREUD, [1919]2010 d, 
p.359). Já a expressão onipotência do pensamento, Freud a adotou de um paciente neurótico obsessivo. 
Ele criou a expressão para explicar todos os estranhos e misteriosos acontecimentos pelos quais parecia 
ser perseguido. Se, por exemplo, pensava em alguém, tinha certeza de que, logo depois, encontraria 
essa pessoa.         
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     Figura 81 – Eckenberger: Sem título (Panos estofados) – década de 80. 
                                                           Fonte: Autoria própria (2012).  

 

O problema do duplo – o outro de mim mesmo que me lança na indeterminação 

da minha própria imagem - é tencionado por Reinaldo Eckenberger não apenas quando 

cria bonecos, máquinas, brinquedos – que nos colocam diante da evidência da nossa 

própria condição de objeto, como afirmou o surrealista Giorgio de Chirico (1996) –, mas 

também quando cinde ou duplica a figura em duas outras idênticas. Além da 

duplicação, divisão e permutação do Eu, Freud também constata sua recorrência, a 

repetição de traços fisionômicos, de caráter ou acontecimentos como fonte de 

Unheinmliche. Esse aspecto pode suscitar um estranhamento diante da obra de 

Reinaldo Eckenberger.  
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Figura 82 – Ateliê Reinaldo Eckenberger – 2012.  
   Fonte: Autoria própria (2012). 

 

Quem já visitou o ateliê de Eckenberger e se deparou com as mais de seiscentas 

peças que integram o acervo do artista pode concordar com o que defendemos. 

Embora cada obra seja única, é a mesma figura que se repete e nos espreita por todos 

os lados, com seus olhos grandes, severos e vigilantes. As referências ao duplo 

aparecem nas obras de Franz Kafka, Edgar Allan Poe e Fiodor Dostoievski. Elegemos o 

fotógrafo americano Joel-Peter Witkin (1939-), que ainda transita pelo universo da 

abjeção, dos fricks, e do horror, para um confronto com Eckenberger.   
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Figuras 83/84 (lado esquerdo) – Joel-Peter Witkin – Fotografia – Fonte:                  
<http://jordinpaige.wordpress.com>.  

 
      Figuras 85/86 (lado direito) -  Eckenberger: Homnibus (Panos estofados) - 1977   
      Fonte: Arquivo do artista. 
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2.6 AMBIENTE BONECAFÔNICO 

 

 

Foi na galeria do ICBA, no dia 18 de maio de 1976182 – mesmo ano em que foi 

formada a banda Sex Pistols, que marcaria a cultura pop interncaional com a estética 

punk183 -, que Reinaldo Eckenberger apresentou pela primeira vez ao público os seus 

inquietantes e estranhos bonecos de trapos. Cinco dias depois, a notícia foi publicada 

na “Página Quente”, de Matilde Matos (Cf. Anexo I) que aponta para uma aproximação 

da obra de Eckenberger com a arte bruta. Matos ainda escreve que o espírito da mostra 

é dadaísta e que os bonecos “[...] dentro dos moldes da deformação expressionista são 

o retrato fiel dos produtos estratificados que uma moral hipócrita criou” (MATOS, 1976). 

Há, entretanto, mil aspectos sociais que o artista poderia ter abordado, diz Matos, com 

o cuidado de não limitar a interpretação da obra a uma única chave:  

 

Fiel à sua linha, são as falsas aparências que ironiza, ressaltando a 
hipocrisia em torno do sexo. Na janela, nos retratos de família, nas 
reuniões, os veludos, as sedas e rendas antigas compondo o retrato 
padronizado das bonecas [...], com veneno mordaz e pontaria infalível, o 
que o artista devassa é o “boudoir” de cada um.  (MATOS, 1976)   
 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
182

 Ano em que se inicia a ditadura militar argentina, considerada a mais violenta da América Latina. 
Questinado sobre a questão, o artista diz não existir relação entre a obra e o evento, já que estava fora 
da Argentina no período.  
183

 Marcado pela agressividade e pela anarquia, o movimento punk tinha como bandeira o protesto 
ofensivo ao sistema burguês, “que pretendia substituir pelo caos e pela desordem” (CANONGIA, 2005, 
p.63).    
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                         Figura 87 –Eckenberger: Mãe Difícil (Panos estofados) – Década de 80. 
                                                            Fonte: Arquivo do artista. 

 
Reinaldo Eckenberger declara a Matilde Matos que começou a trabalhar com 

panos – veludos, cetins, além de borlas, rendas – na Europa, movido pelo desejo de 

experimentar um material que lhe oferecesse novas possibilidades. Durante o 

desenvolvimento da pesquisa, não identificamos na cena baiana do período estudado 

nenhum outro artista que se valesse de tecidos, panos, molambos. No cenário nacional, 

pinçamos os nomes de Hélio Oiticica e do cearense José Leonilson184, que trabalharam 

com tecidos em propostas bastante distintas das de Eckenberger, que demonstra, mais 

uma vez, um maior alinhamento com a arte internacional do seu tempo. Com a arte 

feminista da década de 70185, tecidos, rendas, bordados, patchworks, apliques, crochês, 

                                                 
184

 Celeste Wanner observa que a obra de José Leonilson, desenho e bordado ao mesmo tempo, é 
autobiográfica. O corpo, especialmente o coração, está presente através de “[...] palavras, frases, 
imagens, formas, pequenos objetos, tecidos com padrões e texturas diversas, etc.” (WANNER, 2010, 
p.218).  
185

 De acordo com Talita Trizoli (2008), as primeiras performances de caráter e influência feminista são 
realizadas por Yoko Ono e Carole Schneemann no final da década de 60. Na década de 70, foi criado o 
primeiro programa acadêmico de arte feminista, o Feminist Art Program, de Judy Chicago e Miriam 
Schapiro no California Institute of Art.       
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tecelagens, argila e fibras em geral186 começam a ser utilizados com o objetivo de “[...] 

marcar a presença da mulher no cenário artístico, e, ao mesmo tempo, denunciar sua 

exclusão em espaços institucionalizados, como os grandes museus e galerias” 

(WANNER, 2010, p.217). E não só isso. A pluralista arte feminista, afinada com as 

políticas das diferenças (sexual, étnica, social), traz para a ordem do dia 

questionamentos sobre sexualidade, identidade, gênero, corpo, erotismo, memória, 

infância, maternidade, violência, abuso sexual e relações de poder187.   

  

Na publicação Arte Desde 1900, escrita a quatro mãos – Hal Foster, Rosalind 

Krauss, Yve-Alain Bois e Benjamin Buchloh –, os autores também apontam que a 

psicanálise ganha bastante evidência com a arte feminista. Na década anterior, a pop 

art e o minimalismo haviam assumido uma posição “decididamente antipsicológica” 

(FOSTER et al., 2006, p.17) em reação à retórica subjetiva do expressionismo abstrato. 

Ao mesmo tempo, a implicação da arte minimalista, processual e da peformance “[...] 

com a fenomenologia fazia uma reabertura ao tema corporal que irá preparar para 

reabertura do tema psicológico na arte feminista” (FOSTER et al., 2006, p.17). 

Entretanto, a postura das artistas na década de 70 foi bem diferente daquela adotada 

pelos surrealistas que, nas décadas de 20 e 30, se valeram da psicanálise para 

explorar visualmente as suas ideias. De forma ambivalente, as feministas utilizaram a 

psicanálise para criticá-la, especialmente a ideologia patriarcal e falocentrica da teoria 

psicanalítica, que, estruturada no complexo do Édipo188, não oferecia um esquema 

paralelo para a situação da menina, como se a mulher não pudesse alcançar a plena 

condição de sujeito (FOSTER et al., 2006). Outras “pérolas” do pai da psicanálise, como 

o complexo de castração e a inveja do pênis, foram alvos de críticas por parte das 

primeiras feministas, que “[...] redefiniram o pênis como um instrumento de opressão 

                                                 
186

 Cf. WANNER (2010). 
187

 Cf. TRIZOLI (2008). 
188

 O complexo de Édipo é o pilar que perpassa toda a obra freudiana, está presente nos casos clínicos e 
em textos culturais como Totem e Tabu ([1912-1913]1996) em que Freud defende o ponto de vista de 
que as proibições do incesto e do parricídio – dois desejos reprimidos do complexo – fundam a cultura. 
Os indivíduos tornam-se sujeitos a partir da sua inscrição no Complexo de Édipo ou, como prefere Lacan, 
é o significante nome do pai que dá origem ao sintoma do homem como ser falante, que introduz o 
indivíduo no mundo simbólico. O tabu do incesto e a aquisição da linguagem inauguram uma existência 
caracterizada pela falta e pela perda, que movem o desejo do sujeito da psicanálise, inclusive no sentido 
de reaver aqueles objetos de desejo proibidos.  
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sexual e política” (FRIEDMAN, 2002, p.173). A fotografia da artista norte-americana 

Lynda Benglis publicada em uma revista de arte se tornou uma das imagens mais 

emblemáticas dessa época.  

 

 
Figura 88 –  Linda Benglis – Artforum – 1974. 

Fonte:  <http://www.jugaresiempre.com/linda.htm>. 

 

O interesse pela psicanálise persistiria nas décadas de 80 e 90189 entre os 

artistas e críticos gays, interessados em expor os mecanismos psíquicos da homofobia. 

O funcionamento da subjetividade, a sexualidade, o desejo, o corpo ganham ainda mais 

evidência. A epidemia de Aids, de acordo com os autores de Arte Desde 1900, 

impulsiona uma fascinação pelo corpo danificado, abjeto, e ainda pela teoria do trauma. 

Os estudos de Jacques Lacan e Julia Kristeva ganham destaque no debate crítico. É na 

trilha aberta pela arte feminista que os bonecos de trapos criados por Reinaldo 

                                                 
189

 Jon-ove Steihaug (2012) escreve, na Revista For Art, sobre outros aspectos que marcaram a arte e a 
cultura americana entre as década de 80 e 90, como a AIDS, o abuso de drogas, a criminalidade, a 
pornografia. Temas políticos, sociais, irropem na produção artística: o combate ao racismo, ao sexismo e 
à homofobia. O multiculturalismo marcaria a Whitney Bienal de 1993, através de debates sobre corpo,  
sexo, gênero, identidade, raça, etnia. Ainda neste período, a revista Outubro, que possui entre os seus 
editores Rosalind Krauss, se volta para o surrealismo. 
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Eckenberger até o ano 2000 devem ser pensados, assim como parte da produção de 

artistas como Louise Bourgeois, Mike Kelley190 e Kiki Smith191, que também se valeram 

de panos. Elegemos inicialmente Louise Bourgeois192 para um confronto mais 

cuidadoso com Eckenberger. De acordo com o crítico norte-americano Donald 

Kuspit193, a obra da artista franco-americana não era bem vista no cenário nova-

iorquino das décadas de 60 e 70194, dominado pelo expressionismo abstrato, pela pop 

art e pela arte conceitual. A partir do final dos anos 80, com a falência das ideologias e 

o esfacelamento das correntes artísticas, a arte de Louise Bourgeois foi revisita e 

valorizada (CANTON, 2009).   

 

 

Figura 89 – Louise Bourgeois: Casal (Panos estofados) – 2001. 
Fonte: BOURGEOIS (2011).  

                                                 
190

 Artista americano (1954-2012).  
191

 Nasceu em 1954 em Nuremberg, Alemanha. Vive e trabalha em Nova Iorque.  
192

 Arista francesa radicada nos EUA (1911-2010). 
193

 Donald Kuspit (1935-) é um crítico de arte norte-americano, poeta e professor de história da arte e 
filosofia da Universidade de Nova Iorque. 
194

 Foi nesse período que a artista francesa – radicada nos EUA na década de 30, quando casou com o 
historiador e crítico de arte americano Robert Goldwater – começou a fazer psicanálise, língua franca, ao 
lado do marxismo, da intelectualidade norte-americana das décadas de 30 e 40, como afirma Philip 
Larratt-Smith (2011). 
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Escultura é corpo, corpo é escultura para a artista franco-americana Louise 

Bourgeois. A ênfase no corpo, o erotismo e a utilização de técnicas e materiais 

artesanais como a costura e o tecido, além da predileção pela tridimensionalidade – 

“[...] sou capaz de expressar coisas muito mais profundas em três dimensões” 

(BOURGEOIS, 2000 a, p.124) – aproximam as poéticas de Eckenberger e Bourgeois. O 

diálogo com a psicanálise é outro ponto de convergência. Louise Bourgeois afirmava 

que o artista tem acesso privilegiado ao inconsciente, à capacidade de expressar, de 

forma simbólica, realidades psíquicas fundamentais de significado universal: “Eu tive de 

merecer esse privilégio, e exercê-lo” (BOURGEOIS, 2000 a, p. 164). Para a artista as 

memórias de infância195 – que parecem também integrar a trama da poética de 

Eckenberger – são como documentos. Bourgeois se recusa a abandonar o passado e 

por isso o recria constantemente:   

 
Toda a minha obra dos últimos cinqüenta anos, todos os meus temas, 
foram inspirados em minha infância. Minha infância nunca perdeu sua 
magia, nunca perdeu seu mistério e nunca perdeu seu drama. 
(BOURGEOIS, 2000 a, p.277). 

 

Em 1986, Louise Bourgeois escreve em uma folha solta que talvez não fosse 

possível separar o que pertence à escultora e o que pertence à sua psicanálise. Críticos 

confirmam a estreita ligação entre arte e psicanálise na obra da artista, que fez 

tratamento psicanalítico durante cerca de trinta anos (1952-1982)196:  

 
 
Ao longo da sua análise, ela aprendeu não apenas a articular angústias 
às quais já havia inconscientemente dado forma simbólica em sua 
escultura, como também obteve, com sua arte, profundas percepções 
que alimentavam o seu processo psicanalítico.  (LARRATT-SMITH, 
2011, p.13,14).  

 

                                                 
195

 Para Freud a recordação dos anos infantis é muito mais resultado de uma construção, impregnada de 
elementos de fantasia, do que um conteúdo necessariamente verdadeiro, embora possa sê-lo.  
196

 O psicanalista de Bourgeois era Henry Lowenfeld, judeu alemão que emigrou para os EUA no período 
da Segunda Guerra Mundial. Freudiano tradicional com ideias avançadas para o seu tempo, Lowenfeld 
tinha consciência da influência que a sociedade exerce sobre a psicologia individual: “Assim como os 
instrumentos do desenvolvimento social são transformados, nos sonhos, em símbolos do inconsciente, 
também os objetos e os eventos do mundo exterior, que parecem ser projeções do inconsciente, devem 
ser vistos historicamente” (LOWENFELD, apud KUSPIT, 2011, p.26). 
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Não acreditamos que a psicanálise tenha essa dimensão na obra de 

Eckenberger, entretanto, não podemos deixar de registrar que o artista frequenta o divã 

de Marcelo Veras197. O psicanalista ainda fez questão de ilustrar com obras do 

analisando o livro A loucura entre nós: uma experiência lacaniana no país da saúde-

mental, lançado em 2010. Em 2008, o artista já havia ilustrado outro livro na área, 

Felicidade e Sintoma: ensaios para uma psicanálise no século XXI, que reúne textos de 

diversos psicanalistas.    

 

   

 

 

                                                                       

 

 

 

 
Figuras 90 / 91 - Obras de Reinaldo Eckenberger que ilustraram publicaçãos de psicanálise 

           Fonte: Arquivo do artista.                                                             

 

A psicanálise freudiana como método crítico foi bastante utilizada na 

interpretação da obra de Louise Bourgeois. Textos diversos foram reunidos na 

publicação de título claramente psicanalítico – Louise Bourgeois: o retorno do desejo 

proíbido – a que tivemos acesso durante a pesquisa. A fragmentação corporal na obra 

da artista é o que parece despertar mais interesse. Donald Kuspit associa o problema à 

fetichização198 de objetos parciais, “que disfarça o fato de que estamos olhando para 

                                                 
197

 Psicanalista e psiquiatra, Marcelo Veras é professor da Escola Baiana de Medicina e Sáude Pública e 
já foi diretor geral do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira.  
198

 A fetichização, nos primeiros estudos de Freud, aparece como modo de reflexão sobre a polimorfia 
perversa da sexualidade infantil, quando cada zona erógena (boca, ânus, ouvidos, órgãos genitais, etc.) e 
cada objeto a ela associado (seio, fezes, voz, urina, etc.) buscam satisfação de forma independente, um 
prazer específico de órgão, que Freud chamará de pulsões parciais. O termo fetichismo é enunciado pela 
primeira vez em 1756, no período iluminista, por Charles de Brosses (escritor francês membro da 
Académie des Inscriptions et Belle-Lettres, de Paris) para descrever o sistema encantado de crenças 
superticiosas das sociedades ditas primitivas. No século XIX, o termo migra para psicologia com os 
estudos das perversões de Alfred Binet e, no século XX, com Freud e Marx, o fetichismo se transforma 
em dispositivo de crítica, não mais do Outro, mas da própria modernidade e de seus processos de 
socialização, “[...] expondo os móbiles de alienação seja no interior do campo do trabalho (Marx) seja no 
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um corpo desintegrado – fragmentos de corpo que não se unem para compor um corpo 

estável e confiável” (KUSPIT, 2011, p.24). Obra e artista são analisados. O crítico não 

dispensa dados biográficos, íntimos, e diz que Bourgeois tinha dificuldade de encontrar 

integridade no próprio corpo, o que em parte explicava o dilaceramento observado na 

obra.  

 

Ainda na construção de uma interpretação sobre o problema da fragmentação 

em Louise Bourgeois, Elisabeth Brofen (2011) aponta o drama edípico como uma 

questão central. Na obra a Destruição do Pai, exposta pela primeira vez em 1974 na 

Galeria 112 em Nova Iorque, a artista reencena a mítica freudiana199 de morte e 

devoração do pai: “[...] ele se torna a comida. Elas (as crianças) o dividem, o 

desmembram e o comem. E assim ele é liquidado” (BOURGEOIS, 2000 a, p.115). 

Instalada no espaço expositivo, iluminado teatralmente de vermelho, a obra “[...] 

                                                                                                                                                              
interior do campo do desejo (Freud)” (SAFATLE, 2010, p. 27). Com a formulação do Fetichismo da 
Mercadoria, Marx demonstra como, no interior da economia das sociedades capitalistas industriais, 
existem processos similares àqueles que encontramos na esfera do encantamento religioso dos 
primitivos. Ao produzirem mercadorias no interior do processo capitalista de acumulação, os sujeitos 
necessariamente projetariam, isso no sentido de não poderem mais se reconhecer naquilo que fazem e 
produzem, diz Safatle. Ao produzir mercadorias, o corpo do objeto é abstraído, suas características 
sensíveis são negadas, para se tornar puro suporte de valores de troca. Para Freud, a questão central do 
fetichismo, com seu mecanismo perverso próprio, o Verleugnung, é a negação da castração da mulher. O 
fetichista concilia duas afirmações aparentemente incompatíveis, como se dissesse “eu sei bem que a 
mulher não tem um pênis, mas isso não me impede de gozar como se tivesse”. Freud, diz Safatle, fala de 
um deslocamento de valor com a transferência do significado do pênis para uma outra parte do corpo ou 
para um objeto.   
199

Em “Totem e Tabu” ([1912-1913]1996), Freud faz relações entre a vida mental dos selvagens e dos 
neuróticos para tentar responder a algumas questões que intrigavam a antropologia e a psicologia social 
da época, como o horror ao incesto presente em todas as culturas. Sem a pretensão de seguir todos os 
caminhos percorridos por Freud nesse extenso texto, composto por quatro ensaios, nos quais o autor 
articula estudos e teorias de diferentes áreas (etnologia, do filologia, psicanálise), apresentamos, de 
forma bastante resumida, a hipótese freudiana para origem da cultura, ou seja, de que forma se deu a 
passagem do estado selvagem para o civilizado, de que forma a força bruta deu lugar à ordem fraterna 
regida pela lei e pela culpa. Freud recorre à hipótese de Charles Darwin de que os homens, assim como 
os símios superiores, viviam em grupos ou hordas comandadas pelo macho mais forte (pai incestuoso e 
tirano) que monopolizava todas as mulheres (modelo endogâmico). Com a ideia de “refeição totêmica” 
emprestada de William Robertson Smith, Freud vai mais longe e imagina que o pai (animal-totem) foi 
sacrificado e comido pelos machos avulsos em uma espécie de festim ritualizado, assim as fêmeas são 
distribuídas e novos clãs são formados (modelo isogâmico). Ao consumir a carne, os membros reforçam 
a sua identidade com o totem-pai e com os membros do grupo; então se estabelece que, a partir dali, 
ninguém mais poderá ocupar o lugar do pai, todos deverão se submeter a restrições contra o incesto e o 
uso da força bruta a fim de perservar e garantir a segurança do grupo. Para a teoria psicanalítica, não 
importa se realmente houve uma horda primeva que assassinou o pai, ressalta Nina Saroldi: “O 
fundamental é que o mito do parricídio ‘resolve’ o enigma do sentimento onipresente de culpa, observável 
na clínica e fora dela, e dá conta da ambivalência de sentimentos que se manifesta no comportamento do 
homem civilizado” (SAROLDI, 2011, p.44).    
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dissolve de forma inquietante a fronteira entre o vivo e o inanimado, o presente e o 

passado, o outro e o eu” (BROFEN, 2011, p.106).  

 

 

Figura 92 – Louise Bourgeois: A destruição do pai – 1974. 

Fonte: Bourgeois (2011). 

 

Na mesma linha, Paul Verhaeghe e Julie de Ganck afirmam que a obra de 

Bourgeois transita num nível pré-edipiano, “[...] domínio ameaçador, para o qual faltam 

palavras” (VERHAEGHE; GANCK, 2011, p.115), de onde emerge a figura em forma de 

aranha da mãe pré-edipiana, “[...] que tendo dado luz ao filho pode novamente 

reabsorvê-lo”. Para Kuspit, a aranha também pode ser pensada como:   

 
[...] o auto-retrato paranoide de Bourgeois – a paranoia se torna 
defensivamente predadora do objeto temido, devora o objeto que 
inconscientemente acredita estar a devorá-la –, ao mesmo tempo em 
que é um retrato fantasístico da mãe. (KUSPIT, 2011, p.136).   
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Figura 93 – Louise Bourgeois: Aranha – 1997. 

Fonte: Bourgeois (2011). 
 
 

Interpretar o problema da fragmentação corporal em Reinaldo Eckenberger – ou, 

ainda, a questão da dissolução dos limites entre as figuras, entre figura e fundo na obra 

do artista – pela mesma via, nos pareceu um caminho tentador, sobretudo porque é 

recorrente a declaração do artista em entrevistas, inclusive na mídia, de que as duas 

figuras protagonistas de cenas eróticas, na fase dos bonecos de trapos, seriam sua 

mãe e ele próprio, ainda menino. Em outras ocasiões, entretanto, Eckenberger afirma 

que a figura nem sequer seria uma mulher, mas um homem travestido de mulher, um 

Drag Queen. Aqui, o artista Edy Star, que performava regularmente na Galeria Bazarte, 

pode ser pensado como uma referência. A performance do(a) drag quenn, na leitura de 

Judith Butler, sugere que as identidades de gênero não são naturais, mas construídas 

no interior das estruturas de poder200 heterodoxas e falocentricas201: “Seria o drag uma 

imitação de gênero, ou dramatizaria os gestos significantes mediante os quais o gênero 

se estabelece?” (BUTLER, 2010, p.9). Além de argumentar que as identidades 

heterossexuais são performativas, Butler ainda afirma que elas são constituídas em 

relação ao seu “Outro” – homossexual – visto como abjeto, ou seja, através da violenta 

exclusão das identidades abjetas:  

 

                                                 
200

 Butler assume de Foucault a ideia de poder não como algo unitário ou global, mas como formas 
díspares, heterogêneas, em constante transformação. O poder não é um objeto natural, uma coisa, é 
uma prática social e como tal constituída historicamente.  
201

 Butler toma de empréstimo de Foucault a ideia de que o sexo não é uma entidade biologicamente 
determinada, mas discursivamente construída, o que não significa que isto a que chamamos de corpo 
material não exista, mas esta materialidade só pode ser apreendida através do discurso.  
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A formação de um sujeito exige uma identificação com o fantasma 
normativo do sexo: essa identificação ocorre através de um repúdio que 
produz o domínio de abjeção, um repúdío sem o qual o sujeito não pode 
emergir. Trata-se de um repúdio que cria a valência da abjeção – e seu 
status para o sujeito - como um espectro ameaçador. (BUTLER, 1993, 
p.4)  

 

Além de apontar para a instabilidade das identidades de gênero, nos damos 

conta de que Eckenberger, muito mais do que celebrar as instituições freudianas, 

confirmar a sua validade para uma impossível interpretação da obra, as satiriza, quando 

encarna publicamente a persona do neurótico incurável, submetido a uma análise 

interminável. “Mamãe, era uma mulher dominadora!”, afirma o artista, com indisfarçado 

tom de ironia. Neste sentido, o artista se alinha à postura ambivalente das artistas 

feministas. Louise Bourgeois, idem. Referenciava e rechaçava a psicanálise ao mesmo 

tempo, como podemos observar no texto “Os brinquedos de Freud” em que a artista 

ironiza sobre a falta de sensibilidade artística do pai da psicanálise na escolha das 

obras que compunham a sua famosa coleção de antiguidades: “Não era uma pessoal 

visual: sua coleção não tem coerência visual” (BOURGEOIS, 2000 b, p.187). Bourgeois 

ainda desabafa:  

 

Simplesmente quero saber o que Freud e seu tratamento podem fazer, 
tentaram fazer, deveriam fazer, poderiam fazer, poderiam deixar de 
fazer ou foram incapazes de fazer pelo artista aqui e agora. A verdade é 
que Freud não fez nada pelos artistas. (BOURGEOIS, 2000 b, p.190). 

  

Identificar a presença da psicanálise na história da arte – como fizemos ao 

escrever sobre a arte feminista da década 70 – não é uma tarefa muito complicada, já 

que a própria arte moderna compartilha sua origem histórica com a psicanálise, além de 

diversos interesses comuns, como a fascinação pelos sonhos, fantasias, primitivos, 

crianças e loucos “[...] e mais recentemente pelo funcionamento da subjetividade e da 

sexualidade” (FOSTER et al., 2006, p.15). A confusão se instaura em torno das 

discussões sobre a psicanálise como método de interpretação e crítica de obras de 

arte. Afinal, quem estaria no lugar do analisando? A obra, o artista, ou o espectador? O 

que os comentadores parecem concordar é sobre a própria debilidade de origem da 
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psicanálise aplicada, já que o método psicanalítico nasceu do trabalho clínico. As 

primeiras saídas extraclínicas da psicanálise com os textos culturais de Freud – o que 

inclui os escritos “O Moisés de Michelangelo” (1914) e “Leonardo da Vinci e uma 

lembrança de sua infância” (1910) – foram bastante criticadas. Neste último, Freud 

reconstrói a psicobiografia de Da Vinci para tentar dar uma palavra final sobre o 

indecifrável sorriso da Mona Lisa, que até hoje rende explicações e releituras. 

 

De qualquer forma, esses textos forneceram as balizas essenciais da incipiente 

crítica freudiana. Na interpretação simbólica, que “[...] dialoga com o tradicional método 

da história da arte conhecido como iconográfico” (FOSTER et al., 2006, p.19), a obra é 

vista como se fosse um sonho a ser decodificado e, ainda, a expressão de um sintoma 

que encontraria, na psicobiografia do artista, a explicação última. É nesse sentido que 

Donald Kuspit pensa a obra de Louise Bourgeois, ao afirmar que o dilaceramento 

observado no trabalho estaria relacionado com a dificuldade da artista em encontrar 

integridade no próprio corpo. A crítica que nos serviu de referência, num primeiro 

momento da pesquisa, para pensar o problema da fragmentação em Eckenberger 

aponta, na opinião de Gustavo Henrique Dionísio (2010), para certo anacronismo e 

conservadorismo. Críticos que hoje se propõem a fazer uma interlocução entre arte e 

psicanálise – como Rosalind Krauss, Hal Foster e Georges Didi-Huberman –, além de 

beberem muito mais na fonte da escola lacaniana, trabalham sob uma modalidade de 

crítica que vai além da fácil aplicação dos conceitos psicanalíticos num contexto 

extraclínica – a chamada análise selvagem –, possibilitando significativas rupturas no 

campo da estética tradicional202. Os paradigmas freudianos – a biografia do artista, o 

inconsciente edípico e a ideia da arte como atividade sublimatória – ainda estariam no 

horizonte do pensamento crítico de Kuspit, para quem a arte pós-moderna teria 

caminhado no sentido de uma regressão/infantilização, ou, ainda, se teria tornado 

expressão de um sintoma esquizoparanoide.  
 

                                                 
202

 Cf. DIONÍSIO (2010).  
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Figura 94 – Louise Bourgeois (Panos estofados) – 2001. 
Fonte: <http://www.all-art.org/art>. 

 

Na contramão de qualquer intenção patologizante retomemos as reflexões sobre 

os demais aspectos que aproximam as poéticas de Eckenberger e Bourgeois. As ações 

simbólicas de costurar e cortar e, também, cada um dos materiais e das ferramentas de 

ateliê – linha, tecido, agulha, tesoura – são carregados de significados, que Louise 

Bourgeois conosco compartilha, através de entrevistas, fragmentos de diários e 

reflexões, valiosos documentos de processo203, que talvez nos sirvam para iluminar o 

projeto poético de Eckenberger, que se vale de procedimentos análogos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
203

 Esboços, ensaios, rascunhos, entrevistas, etc. Qualquer tipo de documento em que o artista deixa 
registrado o seu processo criativo. Os documentos de processo, explica Cecilia Almeida Salles (2009), 
são utilizados pela crítica genética que investiga a obra de arte a partir da sua construção.  

http://www.all-art.org/art
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        Figuras 95/96/97/98 – Reinaldo Eckenberger trabalhando em seu ateliê. 
                                           Fonte: Autoria própria (2012).  

 

 

Bourgeois descende de uma família de tapeceiros e diz que sempre teve fascínio 

pela agulha, pelo seu poder mágico usado para consertar danos. A agulha não é uma 

ponta perfurante, nunca é agressiva, “[...] é um pedido de perdão” (BOURGEOIS, 2000 

a, p. 222). Já a tesoura, desabafa a artista, 

 
[...] é muito agressivo. É uma forma de dizer: você acha que sou idiota, 
mas sei me defender. É uma auto-afirmação. Estou tentando assustar as 
pessoas. Esses objetos de aspecto ameaçador são as ferramentas do 
meu ateliê. (BOURGEOIS, 2000 a, p.30). 
 
 

O fio e a linha associam-se a diversos elementos na obra de Louise Bourgeois 

(escada, rede, espiral, teia), que se pensava como aranha, escreve Donald Kuspit. A 

teia, o espiral, simbolizam o si mesmo. Tecer e costurar são ações que, para Bourgeois, 

assumem o sentido de uma defesa de si mesma: “[..] tenho muito medo das coisas que 

sou capaz de fazer” (BOURGEOIS, 2000 a, p.363). Já cortar é uma ação simbólica 
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carregada de agressividade, “[...] sinaliza emoções agudas, tais como raiva, medo e 

corte imposto pela separação e pelo luto” (NIXON, 2011, p.88). O aspecto violento do 

ato criativo, que se revela principalmente na relação com a matéria, é sempre 

evidenciado por Bourgeois, para quem a arte é “a reexperimentação de um trauma” 

(BOURGEOIS, 2000 a, p.252):  

 

Quebro tudo o que toco porque sou violenta. Destruo minhas amizades, 
meu amor, meus filhos. As pessoas podem não suspeitar, mas a 
crueldade está presente em minha obra. Quebro as coisas porque tenho 
medo e passo o tempo consertando. Sou sádica porque tenho medo. 
(BOURGEOIS, 2000 a, p.226). 

 
 

           

                           Figura 99 – Louise Bourgeois (Panos estofados) – 2001. 

Fonte: <http://www.all-art.org/art>. 

 

Para Louise Bourgeois, arte é garantia de saúde mental. De fato, em muitos 

textos, a artista afirma que a criação havia sido capaz de eliminar ansiedades, exorcizar 

temores, mesmo que não trouxesse a cura permanente. Na obra da artista, forma 

substitui o sintoma, escreve Larratt-Smith (2011). Pat Steir tem o cuidado de esclarecer 

que não se trata de terapia e sim de arte, ou seja, “transformação da emoção em forma 

física” (STEIR, 2000, p.234). Assim, Bourgeois cria uma ordem física com base na 

desordem emocional:  

 

http://www.all-art.org/art_20th_century/bourgeois1.html
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Organizo uma escultura do modo como organizamos um tratamento 
para um doente. É melhor você saber o que está fazendo. É preciso ter 
estratégias para alcançar os resultados desejados. Minhas esculturas 
são equações infalíveis. As equações devem ser testadas. A tensão 
diminuiu, a compulsão foi eliminada, a dor se foi. Ou funciona ou não 
funciona. (BOURGEOIS, 2000 a, p.226). 

 

Os documentos de processo, inclusive críticas, são bem mais escassos no caso 

de Eckenberger. Em entrevistas, o artista costuma ser bastante objetivo e conciso, 

quando não simplesmente silencia, o que não deixa de ser um índice. A relação do 

artista com a matéria por ele escolhida dão muito mais “pano pra manga” de uma 

possível crítica genética204. A tessitura do artista é sempre apressada, urgente, como se 

respondesse a alguma espécie de pressão. É o olhar do outro ali, a mirar a sua feitura?                                                   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 100/101/102/103 – Reinaldo Eckenberger produzindo em seu ateliê. 
Fonte: Autoria própria (2012).  

                                                 
204

 A crítica genética é uma investigação que vê a obra de arte a partir da sua construção (planejamento, 
a execução e o crescimento), explica Salles. Não é uma interpretação do produto considerado final, mas 
do processo responsável pela geração da obra (SALLES, 2009).   
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Mesmo as obras produzidas sem a nossa presença no ateliê, revelam certa 

agressividade no trato com a matéria. Os tecidos empoeirados denunciam cortes 

irregulares, a costura se mostra tosca. Algodão acrilon, jornal ou palhas – os diversos 

enchimentos utilizados pelo artista – são enfiados com certa urgência. Urge preencher 

o dentro daqueles inquietantes corpos esvaziados, assim como unir as partes que 

foram costuradas separadamente. O processo move-se no sentido da acumulação 

matérica - que de forma compulsiva e obsessiva expressam recusa ao vazio 

(PARAÍSO, 1991) -, e da integração, embora um olhar mais aproximado revele uma 

constituição dissociada, aos trapos. Uma estrutura de metal garante alguma rigidez às 

esculturas estranhamente moles, molambos que não se sustentam de pé, na vertical. 

As figuras também podem ser pregadas diretamente num suporte, também de tecido, 

que funciona como se fosse uma espécie de quadro. Em algumas obras, Eckenberger 

se vale de um tapete barato, kitsch. A utilização de um spray de nanquim preto no final 

do processo confere às esculturas de trapos um aspecto sujo, escatológico, dramático.  

 

  

 

Figura 104 – Eckenberger : Chatelaine du Languedoc - 2004 
(Panos estofados). 

Fonte: Eckenberger (2008, p.61). 
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Eckenberger demonstra uma predileção por materiais maleáveis como tecidos e 

argila. Já Bourgeois se diz interessada na polarização maleabilidade x rigidez, e por 

isso transita entre materiais duros (bronze, mármore) e moles (tecido). A utilização de 

tecidos tornou-se uma marca na poética de Louise Bourgeois, recentemente 

homenageada pelo cineasta Pedro Almodóvar no filme A Pele que Habito (2011), que 

suscita reflexões sobre diversas questões que emergem ao longo desta escrita 

relacionadas à subjetividade, sexualidade e corpo. A pele, que Almódovar identifica 

com os tecidos e roupas rasgados pela(o) protagonista, já não se presta como 

elemento fronteiriço. Produzida geneticamente através da mistura de DNA humano e 

suíno, a própria pele, híbrida, coloca os limites entre o humano e o animal em questão. 

Animalidade e desrazão irrompem nas ações dos personagens. Ainda humanos? O(a) 

protagonista, uma espécie de Frankesntein contemporâneo, ainda questiona as 

fronteiras entre o humano e o monstro que ameça através de uma sexualidade 

indeterminada, trans, abjeta. Homem ou mulher? Depois de sucessivas cirurgias 

plásticas, a normatividade se impõe, e o(a) protagonista assume a identidade de gênero 

feminina, em conformidade com o corpo de mulher que lhe foi dado, desta vez não pela 

“natureza”, mas pela “ciência”, o que nos remete, mais uma vez, às questões 

levantadas por Butler na esteira de Foucault. Identidades de gêneros são construídas 

discursivamente205 no interior das estruturas de poder, que intervém materialmente, 

atravessando a realidade mais concreta dos indivíduos: corpo, pele, tecidos 206.    

 

                                                 
205

 Quando Judtih Butler utiliza esta palavra, ela está se referindo às formulações de Foucault sobre o 
discurso “[...] como grandes grupos de enunciados que governam os modos como falamos e percebemos 

um momento histórico específico” (SALIH, 2012, p.69).  
206

 Foucault chama atenção que nada é mais físico, mais corporal do que o exercício do poder. Os corpos 
são constituídos como sujeitos pelo efeito do poder: “aquilo que faz com que um corpo, gestos, discursos 
e desejos sejam identificados e constituídos enquanto sujeitos é um dos efeitos do poder” (FOUCAULT, 
1979, p.183).   
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Figura 105 – Eckenberger (Panos estofados) – detalhe. 
Fonte: Autoria própria (2012).  

 

Foi do próprio armário que Bourgeois retirou as peças para as primeiras 

experiências em tecido, matéria prima impregnada de memória:  

 
Na obra de Bourgeois, cada pedaço de tecido possui sua própria 
história, pertenceu a alguém, dividiu espaços, emoções; vestiu um 
corpo, ou nele um corpo se deleitou. Algumas delas pertencem à sua 
família, sua mãe; um lugar específico; um tempo, uma atitude; um gesto; 
França; América etc. (WANNER, 2010, p.227). 

 

O interesse de Reinaldo Eckenberger pelos tecidos – veludos e cetins de seda 

são os preferidos – remonta à infância, quando brincava de costurar títeres. Os 

retalhos, trapos e molambos não foram tomados de peças de roupa do artista, nem de 

pessoas afetivamente ligadas a ele. Brilhantes, baratos, ordinários e sobretudo kitschs, 

foram arrematados em lojas populares de tecido do centro de Salvador.  
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Figura 106 – Eckenberger – Tecidos utilizados pelo artista. 
Fonte: Autoria Própria (2012). 

 

As roupas prontas de que se vale Eckenberger com menor frequência, foram 

adquiridas no ‘mercado de pulgas’ de Paris e nos balaios montanhosos e empoeirados 

dos brechós do centro de Salvador. R$ 1,00, anunciam. No sentido inverso de 

Bourgeois, os trapos de Eckenberger são impregnados pelo nada. São vestígios de 

alguém, de qualquer um, na verdade não importa. Consumir é sempre consumir e, no 

final das contas, restam sempre trapos, farrapos, que jazem nos brechós como 

testemunho de um sujeito que não está mais lá. Foi ele mesmo consumido.  
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2.7 KITSCH 

 

 

É nas fase dos bonecos de trapos que Reinaldo Eckenberger revela o seu “[...] 

vício escondido, vício terno e doce” (MOLES, 1971, p.28), o seu especial interesse pelo 

Kitsch207, por mercadoria ordinária, tapetes, vestidos, trapos, brilhantes e baratos208. De 

acordo com Abraham Moles, o kitsch não deve ser entendido como um estilo artístico 

definido e, sim, como um fenômeno que se baseia em uma civilização consumidora “[...] 

que produz para consumir e cria para produzir num ciclo cultural onde a noção 

fundamental é a da aceleração” (MOLES, 1971, p.20). Embora foque a sua lente nas 

sociedades mais abastadas, os estudos de Moles nos auxiliam a pensar a nossa 

realidade, já que, como afirma o próprio autor, trata-se de um fenômeno presente em 

todas as sociedades que aspiram à felicidade material no modelo ocidental:  

 
O kitsch é produto de um dos êxitos mais universalmente incontestes da 
civilização burguesa: a criação de uma arte de viver ao mesmo tempo 
tão refinada, tão flexível e detalhada, que foi capaz de conquistar o 
planeta antes mesmo de sustar-se pela força de alguns cânones. 
(MOLES, 1971, p.25). 

 
 

O kitsch possui momentos de maior prosperidade que estão ligados a uma 

situação social marcada pelo acesso à opulência. Além do século XIX, quando a 

civilização burguesa ascendeu e o consumo passou a ter um significado essencial na 

vida das pessoas, o autor localiza outro período de pujança Kitsch, o que se desenvolve 

diante de nós “[...] é o neoktisch do consumível, do objeto como produto, da densidade 

                                                 
207

 A palavra Kitsch, no sentido moderno, aparece em meados do século XIX em Munique e está 
relacionada,segundo Abraham Moles, com expressões do alemão carregadas de pensamento ético 
pejorativo e de uma negação do autêntico. kitschen que “quer dizer atravancar e, em particular, fazer 
móveis novos com velhos” (MOLES, 1971, p.10), e verkitschen, “[...] trapacear, receptar, vender alguma 
coisa em lugar do que havia sido combinado” (MOLES, 1971, p.10). Umberto Eco nos traz outros 
significados para as expressões Kitschen e Verkitschen e outra possível etimologia para a palavra. A 
palavra remontaria à segunda metade do século XIX, quando os turistas americanos em Munique, 
querendo comprar quadros com preços mais baixos, pediam um desconto (sketch). “Daí viria o termo, 
designando quinquilharias para compradores desejosos de experiências estéticas fáceis. Contudo, no 
dialeto mecklenburguês já existia o verbo kitschen para “varrer a lama ou lixo das ruas” (...), e há também 
o verbo verkitschen para “vender barato””. (ECO, 2007, p. 394).   
208

 Na fase seguinte, da Ekitschofrenia – combinação das palavras “esquizofrenia” e “kitsch” –, o 
interesse

 
 do artista pelo kitsch se torna ainda mais evidente. 
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de elementos transitórios” (MOLES, 1971, p.25). José Antonio Maravall (2009) identifica 

o fenômeno dois séculos antes da maioria dos autores, na cultura do barroco do século 

XVII em que o kitsch atenderia à demanda de um consumo manipulado com o objetivo 

de assegurar a integração social diante de um quadro desagregador209. Como conclui 

Abraham Moles (1971, p.223): “[...] o kitsch é um conceito universal e permanente, 

presente, em graus diversos, em todas as culturas possessivas”.  

 

Falar de uma pintura, literatura ou música kitsch seria uma espécie de abuso de 

linguagem que o próprio Moles se permite. Muito mais do que um adjetivo, o Kitsch 

seria um modo estético de relação com o ambiente, com as coisas. Caso se admita que 

a arte não é uma coisa, mas “[...] uma das maneiras que o homem tem de se portar 

com as coisas” (MOLES, 1971, p.32), algumas obras merecerão o nome de arte kitsch, 

como, por exemplo, a pintura de Giovani Boldini que, de acordo com Umberto Eco 

(2007), imitava o repertório de vanguarda do seu tempo, o impressionismo, para 

provocar um efeito passional e atrair o comprador. Para Eco, o Kitsch ainda estaria 

atrelada ao paradigma belo-feio. O Kitsch pode até ser belo, diz, mas é reprovado a 

posteriori pela sensibilidade estética dominante. Já para Abraham Moles (1971, p.10), o 

mundo dos valores estéticos não pode mais ser dividido entre o belo e o feio210, “[...] 

entre a arte e o conformismo, instala-se a imensa praia do Kitsch”.  

 

O Kitsch, portanto, liga-se à arte de maneira indissociável, entretanto, distingue-

se das escolas de arte, delas alimenta-se ou contrapõe-se, afirma Moles. Nessa 

perspectiva, as primeiras vanguardas podem ser entendidas como uma reação violenta 

ao Kitsch burguês – a estética floral ou Jugendstil –, uma invasão de formas vegetais 

que pretendia recobrir a feia realidade industrial com os “véus da decência burguesa” 

(MOLES, 1971, p.138). Em consonância, Clement Greemberg (1997) afirma que, 

                                                 
209

 Guerras, fome, peste e moralidade. Maravall (2009) aborda especialmente a cultura do barroco na 
Espanha do século XVII.   
210

 Jean Baudrillard compartilha percepção semelhante. Para o autor, o belo e o feio, quando se liberam 
das respectivas coerções, multiplicam-se, tornando-se o mais belo que o belo ou o mais feio que o feio. 
Assim, a arte atual cultiva não exatamente a feiura (que ainda é um valor estético), mas o mais feio que o 
feio (o bad, o worse, o kitsch), uma feiura elevada à segunda potência porque liberada da relação com 
seu oposto. (BAUDRILLARD, 1990, p.25). 
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simultaneamente à entrada em cena da vanguarda, o fenômeno cultural do Kitsch 

afirmou-se no Ocidente industrializado:   

 

[...] isso a que os alemães dão o maravilhoso nome de kitsch, a arte e a 
literatura populares, comerciais, com seus cromos, capas de revista, 
ilustrações, anúncios, ficção barata e sensacionalista, história em 
quadrinhos, música de cabaré, sapateado, filmes de hollywood, etc, etc. 
(GREENBERG, 1997. p.32).   

 
 

Na contramão da visão greenberguiana da vanguarda como “[...] anjo vindo 

libertar a cultura de sua tentação kitsch”211 (KRAUSS, 1997, p.117), Rosalind Krauss 

tenta demonstrar que o Kitsch nunca foi verdadeiramente um estranho ao modernismo, 

que na sua própria prentesão de superar a cultural industrial, tornou-se podre, “[...] o 

kitsch faz tudo voltar-se para o repugnante” (KRAUSS, 1997, p.122). Esta 

contaminação se deu de diferentes formas e em todas as direções. Lucio Fontana, filho 

de um escultor comercial especializado em monumentos funerários cresceu imerso na 

cultura kitsch, que se revela em algumas obras do artista, telas douradas com pedras 

brilhantes coladas. Jean Fautrier explorou a ideia dos múltiplos originais, na expectativa 

de um grande retorno financeiro. Fautrier e Fontana, na opinião de Krauss (1997, 

p.119), não tomaram uma distância do kitsch, produzindo “[...] um kitsch imediato, um 

primeiro degrau, um kitsch não irônico”.  

 

Se em Andy Warhol, publicitário e design de moda, consciente da impotência da 

arte frente à industria cultural, o kitsch assume um tom de ironia –  e é nesta esteira que 

o kitsch deve ser pensado em Eckenberger –, este suposto distanciamento, de qualquer 

forma, alimenta o espetáculo. Warhol212 colocava lado a lado o seu trabalho de  

“mercenário” e a sua arte, diz Krauss, rebaixando e dessublimando o objeto artístico. 

Krauss considera estranho o fato de Bataille, comprometido no projeto da Documents 

                                                 
211

 De acordo com Krauss (1997, p.117) este ponto de vista de que o kitsch se opõe ao modernismo é 
compartilhado por Theodor Adorno.  
212

 Wahrol, ainda de acordo com Krauss, talvez mais do que qualquer outro pintor deste século “[...] 

contribuiu para minar a autoridade e a originalidade do toque autoral” (KRAUSS, 1997, p.122).  
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com tudo que causava rebaixamento, não ter usado a noção de kitsch213. Na opinião da 

crítica, o fenômeno cultural estaria implicado com a degradação da verticalidade, e 

nesse sentido também pode ser pensado em Eckenberger, já que, no contexto da obra 

do artista, observamos sempre em ação uma operação de queda ou rebaixamento, que 

implica uma irrupção das forças heterogênas da experiência, colocando o corpo numa 

via de excesso.  

 

 
Figura 107 – Eckenberger: Mãe com remorso remoto (Panos estofados). 

Década de 90. 
Fonte: Autoria própria (2012).  

 

                                                 
213

 Na tentativa de compreender o direcionamento da revista, Krauss afirma que o grupo de Bataille, 

diferente da corrente surrealista ligada a Breton, não estava preocupado em redimir ou consertar nada. 
De fato os chamados “objetos simbólicos” idealizados pelos surrealistas deveriam fazer frente aos objetos 

produzidos pela industria. No sentido contrário: “[...] a única possível atitude naquele momento, ou 

melhor, a única brevemente imaginada por bataille e companhia, foi “elevar” tais objetos – portanto 
sublimá-los, mesmo que ironicamente”. (KRAUSS, 1997, p.118)   
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2.8 CORPO EM EXCESSO 

 

 

Para analisar os corpos erotizados, aos trapos, das figuras de Reinaldo 

Eckenberger, partimos da chamada crise do objeto anunciada pelos surrealistas. Era 

preciso subverter a lógica utilitarista e funcionalista da indústria, e os objetos passam a 

funcionar simbolicamente, atendendo “[...] à necessidade de estar abertos à ação pelas 

nossas próprias cabeças e de serem movimentados pelos nossos próprios desejos” 

(DALI, 1996, p.429). Nenhum outro objeto parecia ser mais suscetível a essa potência 

do desejo do que o corpo humano; assim, o corpo do desejo se afirma sobre o corpo 

natural (MORAES, 2012). A alteridade do corpo feminino, dissecado, fragmentado, 

examinado por dentro, ou ainda em êxtase, convulsivo, histérico, foi fonte de 

inesgotável indagação. O corpo perde seus contornos, sua estabilidade; as partes se 

tornam intercambiáveis214, como podemos observar nas transposições anatômicas de 

Hans Bellmer.  

 

 

                                                 
214

 Cf. MORAES (2012).  
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Figura 108 – Hans Bellmer: Iniciação à sexualidade (Gravura) - 1974 

Fonte: Néret (2004, p.84).  

 

A transposição mais óbvia em Eckenberger é o nariz-falo, mas, como a operação 

implica a elevação de todo baixo corporal, podemos pensar também na equivalência 

olho-ânus, signos bataillianos de excesso:  

 

[...] essa definição do ser e do excesso não pode filosoficamente ser 
fundamentada, pois que o excesso excede o fundamento. O excesso é 
aquilo mesmo pelo qual o ser é, de imediato, antes de todas as coisas, 
fora de todos os limites. O ser talvez se encontre também entre limites: 
esses limites nos permitem falar (falo também, mas ao falar não 
esqueço que a palavra me escapa e de mim escapará). (BATAILLE, 
2005, p.97). 
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Figura 109 – Eckenberger (Panos estofados). 

Fonte: Autoria própria (2012). 

 

Excesso, devir, projeção do ser para fora de si; os olhos das figuras de 

Eckenberger, sempre esbugalhados, saltam para fora, como se desejassem escapar 

dos próprios limites corporais. Já a boca aparece quase sempre cerrada, impotente, 

mas, quando se abre, abisma-se, engolindo imediatamente os objetos do mundo, quase 

sempre fálicos. Ferina, a língua pode projetar-se para fora em busca de prazer, 

inclusive o de satirizar. A equivalência ânus-boca, a ideia do corpo como um tubo de 

dois orifícios que dão vazão aos impulsos físicos mais bestiais do homem, também é 

bastante recorrente nas reflexões de Bataille. Neste sentido, discordamos de Roland 

Schaffner (2006) quando escreve que as obras de Juarez Paraíso que versam sobre 

sexo, não seriam eróticas no sentido batailliano. 
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Figura 110/111 – Paraíso: Homem Tubo (Cabaça, resina poliéster e fibra de vidro) – 1981. 
Fonte: Paraíso (2006, p.118,119). 

 

De acordo com Schaffner (2006), a presença do ser amado – que não se verifica 

em Paraíso, sobretudo nos nus artísticos das décadas de 60 e 70, fotografias que 

exibem bundas, seios, vaginas e ânus sem pudor – seria condição indispensável na 

erótica de Georges Bataille, o que demonstra um conhecimento pouco amplo do 

pensamento do autor. A obra de Juarez Paraíso, não apenas na fase mais 

explicitamente erótica, pode ser objeto de um belíssimo estudo à luz do pensamento de 

Bataille. As paisagens cósmicas do artista (ver figura 62), as suas formas germinativas 

de equilíbrio instável, nos remetem a um universo em constante e incessante mutação, 

movido pelo louvor do excesso215. Ivo Vellame capta em Paraíso sentido semelhante 

quando afirma que há algo de “terrivelmente dionisíaco” (apud SCHAFFNER, 2006, 

p.253) na obra do artista.  

 

Ao lado de Eckenberger, Juarez Paraíso é outra referência importante quando o 

assunto é arte erótica baiana. Os artistas construíram poéticas muito particulares, 

destacando-se em nosso contexto, já que a maioria dos artistas baianos, especialmente 

os da primeira geração moderna que se dedicaram a temas eróticos, estavam ainda 

muito comprometidos com as manifestações tradicionais da nossa cultura, para alçar, 

                                                 
215

 A expressão “louvor do exesso” foi tomada de empréstimo a Luiz Augusto Contador Borges. Este é o 
título da publicação do autor sobre experiência, soberania e linguagem na obra de Georges Bataille.  
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naquele momento, voos mais criativos no campo do erotismo. Mário Cravo esculpiu 

Exus, fálicos, arquétipos da baianidade. Carlos Bastos pintou corpos negros, “peles 

brilhantes de óleo e sensualidade” (FRAGA, 2000, p.91). Genaro de Carvalho, um 

especialista em tapeçaria, criou uma série de mulatas “amadianas”. Universal, Paraíso 

horizontaliza o eixo humano na obra Homem Tubo, colocando boca e ânus na mesma 

posição que ocupam na constituição animal. As transposições anatômicas de Paraíso e 

Eckenberger nos remetem às polarizações vertical x horizontal, alto x baixo, propostas 

por Georges Bataille. Em a Linguagem das Flores, o autor opõe as partes baixas 

(raízes) da planta às partes elevadas (folhas): “[...] enquanto estas se elevam 

nobremente, aquelas inobres e viscosas se chafurdam no interior do solo encantadas 

pela podridão, assim como as folhas pela luz” (BATAILLE, 2003 b, p.17). A elevação do 

baixo corporal operada por Reinaldo Eckenberger coloca em evidencia tudo que há de 

mais baixo, heterogêneo e impuro.  

 

 

Figura 112 – Eckenberger: Miséria Ululante - detalhe   
  (Panos estofados) – 1995. 

Fonte: Autoria própria (2012). 

 

Para Bataille, impureza e beleza estão imbricados, como podemos compreender 

em outra passagem de a Linguagem das Flores. Se as flores são símbolos da beleza 

ideal, pensa o autor, tal juízo de valor – em conformidade com os próprios ideais 

humanos - leva em consideração apenas o quadro geral da flor (as pétalas e não suas 
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partes internas ou órgãos sexuais 216, a corola) e ignora o fato de que logo-logo a flor irá 

murchar e morrer, ou seja, “voltar ao seu lixo primitivo: o ideal é rapidamente reduzido a 

um ar de imundice” (BATAILLE, 2003 b, p.17). A beleza, cuja perfeição rejeita a 

animalidade e a imundice, é desejada para ser sujada, “[...] quanto maior a beleza, mais 

profunda é a sujeira” (BATAILLE, 2004, p. 229). É o erotismo que profana a beleza, 

sugere Bataille. O fundamento do erotismo é a atividade sexual de reprodução que 

coloca em jogo dois seres descontínuos. Somos descontínuos não só porque 

morremos, mas porque existe entre nós e os outros um abismo, uma descontinuidade:    

 
Esse abismo é profundo, não vejo o meio de suprimi-lo. Só podemos 
sentir em comum a vertigem desse abismo. Ele pode nos fascinar. Esse 
abismo, em um sentido, é a morte, e a morte é vertiginosa, fascinante. 
(BATAILLE, 2004, p. 22). 

 

Suportamos mal a individualidade perecível e descontínua que somos. Temos a 

obsessão por uma continuidade primeira que nos religaria ao ser e, paradoxalmente, 

tem o mesmo sentido da morte. E é esta nostalgia que comanda em nós o erotismo. O 

que está em questão é “[...] a substituição do isolamento do ser, a substituição de sua 

descontinuidade, por um sentimento de continuidade profunda”. (BATAILLE, 2004, p. 

26). O sentido da continuidade é experimentado quando somos arrancados do plano da 

consciência onde se forjam os nossos limites de sujeito, de indivíduo, de ser íntegro 

(BORGES, 2011, p.127). A dissolução da estrutura do ser fechado, que implica a 

própria morte do sujeito na experiência heterogênea, abre fendas e feridas através das 

quais nos fundimos com o outro, com o ser coletivo. Na perspectiva batailliana, é no 

dilaceramento que nos comunicamos217 “[...] o que se comunica nesse ato é no fundo a 

pura perda. Perda da integridade do sujeito, perda de identidade, ruptura com o 

homogêneo” (BORGES, 2011, p.127) 

                                                 
216

 Essa ideia de que os órgãos sexuais e o ato da cópula são feios, Bataille diz ter tomado de 
empréstimo a Leonardo da Vinci.  
217

 A “comunicação” em Bataille deve ser entendida, como observa Borges, no sentido “forte” da palavra, 
ou seja, quando os seres se põem em jogo numa experiência limite: “Trata-se, em princípio, de uma 
comunicação de corpos, no que implica relações de desejo, gozo, violência, num regime de excesso” 
(BORGES, 2011 p.105). 
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  Figura 113 –Kiki Smith: Sem título           Figura 114 – Eckenberger – Miséria Ululante 
  1993.                                                         detalhe – 1995.     
  Fonte: Grosenick (2003,p.175).                Fonte: Autoria própria. 

 
 

O corpo é dilacerado por Reinaldo Eckenberger e Kiki Smith. Outros pontos de 

convergência aproximam as poéticas dos dois artistas – apesar de Smith trabalhar no 

sentido de um realismo cada vez maior, o que os afasta –, como a utilização de 

materiais ordinários (tecidos e papéis) e a exploração do corpo materno.  
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      Figura 115 – Kiki Smith: Trough (Molde de gesso) – 1990.  
Fonte: < http://www.saatchi-gallery.co.uk>.  

 

 

O corpo morto, seja completamente ferido, dilacerado ou em estado de 

putrefação, também aparece na obra de ambos. Recolhido em posição fetal, o corpo 

em Smith ainda aponta para o renascimento218 e para a ideia de Bataille da morte como 

aprovação da vida que “[...] recoloca em circulação as substâncias necessárias à 

incessante vinda ao mundo de novos seres” (BATAILLE, 2004, p.85). Manifestação 

máxima de intensidade vital, o cadáver em decomposição é outro signo batailliano, 

assim como o acéfalo, do corpo em excesso219. O jogo do homem com a sua própria 

putrefação, seria uma questão central em Bataille, como nos chama atenção Moraes. 

Neste sentido, a visão do cadáver em decomposição, seria uma imagem à altura do 

processo de destruição da figura no imaginário moderno220.  

 

                                                 
218 Ressurreição, reanimação e regeneração são questões que surgem em Kiki Smith com a obra “Mão 

no Jarro” (1983) em que a artista deixa uma mão de látex dentro de um jarro de água até nascerem 
algas. Smith busca na literatura universal, nos contos de fadas, nos próprios sonhos e, ainda, em figuras 
bíblicas e míticas, referências para pensar o corpo (GROSENICK, 2003). .   
219

 Cf. BORGES (2011).  
220

 Cf. MORAES (2012, p.64).  

http://www.saatchi-gallery.co.uk/
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Figura 116 – Kiki Smith – Exposição Jersey Crows – 1995. 
Fonte: Grosenick (2003, p.176).        . 

                                                                 
 
 

Na obra Homnibus, exposta na XIV Bienal Internacional de São Paulo de 1977, 

na categoria de arte catastrófica, Eckenberger se vale da carcaça de um ônibus, que, 

revestida de lava heterogênea, escatológica, abriga os bonecos de trapos do artista, 

vítimas de um acidente que mistura erotismo e violência. É no sadismo, defende 

Georges Bataille, que o erotismo revela a violência que é o seu princípio. Aproveitando-

se do caráter ilimitado da literatura, delirada221 no espaço de exclusão da Bastilha, o 

Marquês de Sade propôs aos leitores uma existência livre de limites. A sexualidade 

soberana imaginada por Sade aponta para uma descoberta decisiva no plano do 

conhecimento: “o crime faz com que o homem chegue à maior satisfação voluptuosa, à 

satisfação do mais forte desejo” (BATAILLE, 2004, p.264).  

 

O parricídio e outras tantas formas de assassinatos, torturas e horrores 

(pedofilia, incesto, estupro) são associados à excitação sexual na obra de Sade, que 

explorou como ninguém a derradeira possibilidade do erotismo: a aniquilação do corpo 

em nome do desejo. Movimento tumultuoso, explosão, o erotismo é essencialmente o 

                                                 
221

 Gilles Deleuze defende, em Crítica e Clínica, a visão de que literatura é delírio, fruto de visões e 
audições delirantes, já que o problema de escrever é também um problema de ver e ouvir. Ao escrever, o 
escritor inventa na língua uma nova língua, toda a linguagem é arrastada para um limite, “[...] o limite não 
está fora da linguagem, ele é o seu fora”. (DELEUZE, 1997, p.9). O escritor não é doente, defende 
Deleuze, mas antes médico de si e do mundo “[...] quando invoca essa raça bastarda oprimida que não 
para de agitar-se sob as dominações, de resistir a tudo o que esmaga e aprisiona e de, como processo, 
abrir um sulco para si na literatura” (DELEUZE, 1997, p.15).   
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campo da violência que permaneceu sem voz em nossa civilização. A linguagem se 

constituiu como se a violência fosse exterior, diz Bataille. Se a violência não fala, o 

algoz emprega a linguagem hipócrita da ordem e do poder estabelecidos. A linguagem 

paradoxal de Sade é, portanto, a linguagem da vítima.  

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               
 
 
        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figuras 117/ 118 / 119 – Reinaldo Eckenberger – Homnibus – 1977. 

                                                     Fonte: Acervo do artista.  
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Freud aponta para a unidade sadomasoquista222. Todo sádico seria uma 

masoquista e vice-versa. Gilles Deleuze, ao contrário, defende o ponto de vista de que 

há uma incompatibilidade formal: o sadismo estaria ligado à instituição223, o 

masoquismo, ao contrato224. A conjunção entre violência e sexualidade seria um ponto 

de convergência entre os mundos de Sade e Masoch, mesmo que não se constituam 

como dois lados de uma mesma moeda. Frio, maternal, severo, o universo de Masoch é 

povoado por heroínas de formas opulentas, caráter altivo, vontade imperiosa. A figura 

paterna é anulada, assim como em Eckenberger. Os personagens usam peles (o nosso 

artista de vale de veludos) e atingem zonas de indeterminação entre o animal e o 

homem. O masoquista adestra a mulher-carrasco que deverá adestrá-lo, lançando-o 

num processo ininterrupto de desejo. O prazer é postergado ao infinito: “O essencial 

vem a ser a espera ou o suspense como plenitude, como intensidade física e espiritual” 

(DELEUZE, 2009, p.72).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
222

 De acordo com Gilles Deleuze, em Sacher – Masoch – o frio e o cruel (2009), essa 
complementaridade não foi inventada por Freud, está em Krafft-Ebing, Havelock, Ellis, Féré.      
223

 Ainda segundo Deleuze, na mesma obra acima citada, o pensamento político de Sade se revela na 
maneira como ele se opõe à fundação institucional da República, regida pela lei e pelo contrato que ele 
se esforça em violar.    
224

 Continua Deleuze a dizer, na mesma obra, que a a função do contrato é estabelecer a lei, porém, 
quanto mais estabelecida, mais a lei se torna cruel e restringe os direitos de uma das partes contratantes, 
afirma Deleuze. O contrato masoquista exprime não apenas o consentimento da vítima, mas o esforço 
pedagógico e jurídico com que a vítima adestra o seu próprio carrasco. É importante compreender que 
Deleuze pensa a obra de Sacher-Masoch – que tinha ascendência eslava – no contexto da literatura de 
minorias.    
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Figuras 120 e 121 –  Eckenberger: Lady Rusalka e o seu dinosaurito (Panos estofados) – 2000. 
Fonte: Autoria própria (2012).  
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2.9 HORROR  

 

 

A impureza do erotismo e da morte ameaçam o mundo homogêneo, que 

estabelece as interdições, cujo objeto fundamental é a violência. O horror ao cadáver se 

justifica porque ele representa uma ameaça de contágio da própria violência de que é 

signo: “[...] a ideia de contágio se liga à decomposição do cadáver no qual se vê uma 

força temível, agressiva” (BATAILLE, 2004, p.73). Assim, Bataille estabelece conexões 

entre os campos heterogêneos e impuros da decomposição, dos excrementos e da 

sexualidade. Podridão, sangue, merda, esperma. Atração. Repulsa: “[...] o horror, é o 

princípio do meu desejo” (BATAILLE, 2004, p.92):    

 
[...] o horror que temos dos cadáveres é vizinho dos sentimentos que 
temos diante dos excrementos humanos. Esse paralelo tem ainda mais 
sentido se consideramos o horror análogo em relação aos aspectos da 
sexualidade que qualificamos de obscenos. (BATAILLE, 2004, p.88).  
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Figura 122 –Eckenberger: Miserere (Panos estofados) – 1980. 
Fonte: Acervo do artista. 
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O escatológico resvala na obra de Eckenberger desde a fase das 

assemblagens, quando o artista, como já comentamos, se vale de uma espécie 

de lava vulcânica para unir os objetos e preencher os espaços vazios. Na fase 

dos bonecos de trapos, Reinaldo Eckenberger ainda suja e emporcalha as suas 

esculturas (com um spray de nanquim preto), assim como fez Mike Kelley com 

os seus escatológicos e infantilizados bichos de pelúcia, de trapos, na ação 

Manipulating Mass-Produced, Idealized Objects em 1990, cujo registro podemos 

ver abaixo.                                

                                          
 
    

 

           Figura 123 –  Mike Kelley: Manipulating Mass-Produced, Idealized Objects - 1990 

                         Fonte: Abject Art – Repulsion and Desire in American Art (1990). 
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Figura 124 – Mike Kelley: More Love Hours Than Can Ever Be Repaid and the Wages 
of Sin  (Painel de trapos) 1987. 

                     Fonte: Abject Art – Repulsion and Desire in American Art (1990). 
                                                                                                                             

 

Fluídos corporais, rastros de sangue e urina, também integram a poética 

de Kiki Smith, em que a figura humana ainda aparece no eixo horizontal, da 

diferença. As obras de Smith e Kelley fizeram parte da exposição Abejct Art – 

Repulsion and Desire in American Art realizada no Whitney Museum de Nova 

Iorque em 1993, que difundiu o conceito de abjeção de Julia Kristeva. 
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Figura 125 –   Kiki  Smith: El cuento de la Virgen María – 1992. 
Fonte:  <http://contemporaryart2010.blogspot.com.br>. 

 

De acordo com Mario Perniola (2002), as categorias da abjeção e do 

asqueroso ganharam destaque na arte contemporânea, sobretudo entre as 

décadas de 80 e 90. A tendência, privilegia o corpo ameaçado em sua 

integridade, cadáveres, excrementos e secreções corporais. O asqueroso, de 

acordo com Perniola, encontra no filósofo Aurel Kolnai uma das reflexões mais 

agudas:  

 

O essencial no asqueroso consiste em um excesso de vida, em 
uma vitalidade orgânica exagerada e anormal que se dilata e se 
propaga além de qualquer limite e de qualquer forma e assim se 
ramifica homogeneizando tudo em uma massa informe e podre. 
(PERNIOLA, 2002, p.22)225.   

 

O asqueroso, caracterizado ainda pela sua “continuidade” – capacidade 

de penetração e de contaminação –, provoca atração e repulsa e se aproxima 

bastante do conceito de impureza de Georges Bataille, indissociável das noções 

de sagrado e heterogêneo:  

 

A noção do (heterogêneo) corpo estrangeiro nos permite notar a 
identidade subjetiva comum entre tipos de excrementos 

                                                 
225

 Os trechos da obra de Perniola aqui transcritos foram por mim traduzidos para fins deste 
trabalho.  
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(esperma, sague mestrual, urina, matéria fecal) e tudo que pode 
ser visto como sagrado, divino, ou malévolo: um cadáver em 
decomposição. (BATAILLE, 1970, p.94)226. 

 

O cadáver, “[...] no interior do qual a morte introduz a ausência, e a 

podridão aliada a essa ausência” (BATAILLE, 2004, p.92), seria, de acordo com 

Perniola (2002), o asqueroso por excelência, máxima manifestação da 

putrefação e da decomposição. Julia Kristeva também considera o cadáver o 

máximo da abjeção:  

 

[...] se aquilo que excreto significa o outro lado, o lugar em que 
não sou e que me permite ser, o cadáver, o resíduo mais 
repugnante possível, é a fronteira que invade todos os limites. 
Não sou mais eu a expelir, “eu” sou expelido. A fronteira se 
tornou um objeto. (KRISTEVA, 1982, p. 2-3)227.  

 

No capítulo introdutório de Poderes do Horror, Kristeva escreve que o 

abjeto não seria objeto, nem sujeito:  

 
[...] do objeto, o abjeto tem apenas uma qualidade, a de ser 
oposto ao Eu. Se o objeto, através de sua oposição, coloca-me 
dentro da frágil textura de um desejo por significado que, de fato, 
faz-me infinitamente homólogo a ele, o que é abjeto, ao 
contrário, o objeto alijado, é radicalmente excluído e me lança ao 
lugar em que o significado entra em colapso. (KRISTEVA, 1982, 
p.1).  
 

Hal Foster nos torna mais inteligível o conceito de abjeção de Julia 

Kristeva, que é tributário da ideia de impureza de Georges Bataille228. Atração e 

repulsa, portanto, marcam a relação do sujeito com o abjeto que, de acordo com 

a definição canônica de Kristeva, é “[...] do que preciso livrar-me para tonar-me 

um eu” (FOSTER, 1996, p.178). A abjeção kristeviana seria, portanto, uma 

operação psíquica através da qual as identidades subjetivas e de grupo são 

constituídas pela exclusão do que ameaça as fronteiras sociais e individuais:   

                                                 
226

 Os trechos da obra de Bataille aqui transcritos foram por mim traduzidos para fins deste 

trabalho.  
227

 Os trechos da obra de Kristeva aqui transcritos foram por mim traduzidos para fins deste 
trabalho.  
228

 Cf. KRAUSS (1997).  
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[...] o abjeto toca a fragilidade de nossos limites, a fragilidade da 
distinção espacial entre nosso dentro e fora, assim como a 
passagem temporal entre o corpo materno (novamente o local 
privilegiado do abjeto) e a lei paterna. (FOSTER, 1996, p.179).  

 

O corpo materno seria o locus privilegiado da abjeção, como explica 

Foster, porque, na perspectiva da psicanálise lacaniana, ele deve ser abjetado 

no processo de subjetivação do indivíduo, ou seja, na passagem da ordem pré-

linguística ou imaginária para a ordem linguística ou simbólica229. Na opinião de 

Foster, perturbar a condição do sujeito e da sociedade, testar e atacar a ordem 

simbólica (ou sugerir que ela já está rota) seriam os objetivos de artistas230 como 

Kiki Smith e Cindy Sherman, que exploram o corpo materno, subjacente a ordem 

simbólica:   

 

[...] como ocorre freqüentemente em filmes de terror e histórias 
de ninar, o horror significa, em primeiro lugar e acima de tudo, 
horror à maternidade, ao corpo da mãe tomado estranho, 
mesmo repulsivo, na repressão. Esse corpo é igualmente a cena 
primária do abjeto, uma categoria do (não) ser definida por Julia 
Kristeva como nem sujeito e nem objeto. (FOSTER, 1996, 
p.176). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
229

 O real, o simbólico e imaginário são os três registros que constituem o aparelho psíquico na 
perspectiva da psicanálise lacaniana.    
230

 Maureen Connor, Rona Pondick, Mona Hayt (Cf. FOSTER, 1996).    
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Figura 126 – Cindy Sherman. 
Fonte: <http://janetsatelier.wordpress.com>. 

 

Cindy Sherman231, assim como Eckenberger, ainda transita pelo universo 

do grotesco feminino, estranho232. Entretanto, as intenções e, sobretudo, os 

meios que levaram os dois artistas a essas representações é completamente 

diverso. Desde a conhecida série de fotografias Untitled Film Stills (1977), 

Sherman busca pensar sobre os papéis femininos culturalmente estabelecidos. 

A abjeção que irrompe na obra da artista, seja através da exploração do corpo 

materno ou de fotografias de matéria putrefada e vômito233, suscita uma reflexão 

– que também pode ser levantada em Eckenberger – sobre a representação 

negativa, misógina, do grotesco feminino234 em que o corpo da mulher, dotado 

de espaços internos e ocultos, é identificado com tudo o que há de visceral:  

 
Sangue, lágrimas, vômito, excremento – todos os detritos do 
corpo que são separados e colocados com terror e repugnância 
[...] ao lado do corpo feminino – estão ali embaixo, naquela 
caverna de abjeção. (RUSSO, 2000, p.14).   

                                                 
231

 Nasceu em 1954 em Nova Jersey nos EUA. Vive e trabalha em Nova Iorque. 
232

 De acordo com Mary Russo (2000), existiriam duas categorias de grotesco: o grotesco 
estranho e o grotesco carnavalesco. A primeira estaria associada ao ensaio Unheinmliche de 
Freud e ao estudo de Kristeva sobre a abjeção. A segunda categoria tem como principal 
referência os estudos de Mikhail Bakhtin sobre o carnaval.     
233

 Untitled, 1987. Fotografia Colorida 121 x 182 cm. Cf.Gronsenick (2003, p.172).   
234

 Russo (2000) também afirma que haveria representações positivas do grotesco feminino, 
como, por exemplo, as imagens tradicionais da mãe-terra, que associam o corpo feminino aos 
elementos “primordiais”, especialmente a terra.  

http://4.bp.blogspot.com/_zwD2Xfu3iNY/Rnrd2JH35aI/AAAAAAAAAEo/YRPgXKl_FKk/s1600-h/CindySherman_Untitled250.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_zwD2Xfu3iNY/Rnrd2JH35aI/AAAAAAAAAEo/YRPgXKl_FKk/s1600-h/CindySherman_Untitled250.jpg
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Já artistas235 como Mike Kelley assumem uma posição infantilizada para 

ridicularizar a lei do pai, afirma Foster (1996). Reinaldo Eckenberger se encontra 

num meio de caminho entre essas duas posições, que buscam testar a ordem 

simbólica com o abjeto. Não apenas ridiculariza a ordem paterna com seus 

bonecos infantilizados, como explora o corpo materno, pré-linguístico, através da 

insistência no duplo, na estrutura especular, inquietante, imaginária:  

 
O imaginário é tudo que diz respeito à imagem do corpo sem 
mediação da palavra, reduzindo as relações humanas à 
especularidade, o que faz com que sejam anulados os limites e 
as diferenças entre o sujeito e o outro como semelhante. 
(JORGE; FERREIRA, 2009, p.35).  

 

Amarrando algumas das questões levantadas ao longo do texto, 

entendemos que a estranheza que a poética de Reinaldo Eckenberger suscita 

está intimamente relacionada com o duplo e a dimensão imaginária que pode 

ser evocada para problematizarmos a discussão. O imaginário corresponde ao 

registro psíquico referente aos estudos freudianos sobre o narcisismo e a libido. 

Além dos objetos exteriores, a própria imagem corporal do indivíduo é investida 

libidinalmente. Neste sentido, o próprio eu pode ser pensado como um objeto236. 

É ainda fundamental, no desenvolvimento de Lacan sobre o imaginário – 

conforme pudemos compreender subretudo através dos seus comentadores237 –

, a teoria do “estágio do espelho”, fase em que a criança reconhece a própria 

imagem do corpo unificado, saída para a angustiante sensação do corpo 

despedaçado:  

 

Esse corpo despedaçado, cujo termo também fiz ser aceito em 
nosso sistema de referências teóricas, mostra-se regularmente 
nos sonhos, quando o movimento da análise toca um certo nível 
de desintegração agressiva do indivíduo. Ele aparece, então, sob 
a forma de membros disjuntos e de órgãos representados em 
exoscopia, que criam asas e se armam para perseguições 

                                                 
235

 John Miller, Paul McCarthy, Nayland Blake (Cf. FOSTER, 1996).    
236

 Cf. JORGE; FERREIRA (2009). 
237

 Durval Checchinato, Marco Antônio Coutinho Jorge, Oscar R. Sobrinho, Regina Steffen, 
Aurélio A.Souza Fº, Bruce Fink, Joel Birman.  
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intestinais como as perenemente fixadas, através da pintura, pelo 
visionário Hieronymus Bosch. (LACAN, 1998, p.100)  

 

A mãe cumpre um papel fundamental neste processo de narcização 

primária. Da ordem também da dependência física, a relação mãe e filho é dual, 

imaginária238. O nome do pai (lei do pai ou metáfora paterna) como terceiro 

termo, lugar do outro, deve tirar a criança da relação puramente imaginária com 

a mãe e introduzi-la no registro humano do simbólico, que Lacan identifica com a 

própria linguagem. A foraclusão do significante paterno – que pode ser aventada 

em Eckenberger, já que o artista elimina o terceiro elemento da maioria das 

composições da fase dos bonecos de trapos – implica a instauração de uma 

crise na dimensão simbólica e ainda em um retorno ao estágio do espelho que 

reduz as relações humanas à especularidade e anula os limites e as diferenças 

entre o Eu e o outro239. Por essa via, indicada por Hal Foster, podemos pensar o 

problema da dissolução dos limites entre as figuras em Eckenberger e ainda a 

potência de violência que essa obra suscita, já que a agressividade é própria 

das relações imaginárias sem mediação simbólica (JORGE; FERREIRA, 2009). Se 

o Eu é um outro, não existe espaço para mais um, e uma batalha mortal há de 

ser travada, como escreve Edgard Allan Poe no texto a A luta com o duplo:  
 

Venceste, e eu me rendo. Mas, doravante, tu também estás 
morto – morto para o mundo e para suas esperanças. Em mim, 
tu vivias – e, em minha morte, verás, nesta imagem que é 
também a tua, quão completamente assassinaste a ti mesmo. 
(POE, apud ECO, 2007, p.324).   
 

 

                                                 
238

 Cf. CHECCHINATO, Durval; SOBRINHO, Oscar R.; STEFFEN, Regina; SOUZA FILHO, 

Aurélio A. (1985).   
239

 Cf. CHECCHINATO, Durval; SOBRINHO, Oscar R.; STEFFEN, Regina; SOUZA FILHO, 
Aurélio A. (1985).   
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Figura 127 – Eckenberger (Panos estofados) – Década de 80240 . 
Fonte:Arquivo do artista. 

 

O culto do abjeto na arte contemporânea – que encontraria no corpo 

materno expressão máxima – aponta, na opinião de Hal Foster (1996), para 

além de um cansaço em relação às políticas das diferenças (social, sexual e 

étnica), um estranho impulso em direção à indiferenciação: “[...] um desejo 

paradoxal de não ter desejo, de acabar com tudo, uma chama da regressão para 

além do infantil em direção ao inorgânico” (FOSTER, 1996, p.184). Os 

comentários de Foster sobre o abjeto kristeviano são acompanhados de 

reflexões sobre o informe batailliano, “[...] uma condição em que a forma 

significativa se dissolve porque a distinção fundamental entre figura e fundo ou 

eu e outro se perde” (FOSTER, 1996, p.177). Este estado de total indistinção 

observamos, na obra de Eckenberger, quando os limites se dissolvem e as 

figuras misturam-se entre si, inclusive com o fundo, dando lugar à pura matéria, 

um intricado de trapos e fios.  

                                                 
240

 O artista não sabe informar extamente o ano da obra, nem o título. A obra integra o acervo do 
Museu de Art Brut La Fabuloserie – Dicy – França. 
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Figura 128 – Reinaldo Eckenberger: Miséria Ululante – detalhe. 

(Panos estofados) - 1995 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
 

             Para Rosalind Krauss, o informe seria um “[...] procedimento para 

remover categorias e para desfazer os próprios termos da significação” 

(KRAUSS, 1997, p.155). Forma e conteúdo, além de figura, métafora, tema, 

morfologia, sentido, são esmagados pelo informe, que só possui uma existência 

operacional e não deve ser compreendido como uma substância. A degradação 

da verticalidade, a rotação para o eixo horizontal, da diferença, já observada na 

obra de Reinaldo Eckenberger – tanto na fase das assemblagens como na fase 

dos bonecos de trapos –, é um dos vetores241 que nos permitem aplicar a 

ferramenta conceitual para interpretar a obra do artista. Foi na década de 80, a 

partir da análise da produção escultórica de Alberto Giacometti e de parte do 

repertório surrealista de fotografia, que o informe foi introduzido no debate 

crítico. 

 

                                                 
241

 A horizontalidade e, também, outras três outras operações ou fundamentos (baixo 
materialismo, pulsação e entropia) são utilizadas por Krauss e Bois para destilar o conceito de 
informe de Georges Bataille e reinterpretar algumas obras modernas que passaram ao largo da 
narrativa greenberguiana. A organização desses quatro vetores conseguiria demarcar, mas não 
definir, a taxonomia volátil que caracteriza o informe.   
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Figura 129 – Alberto Giacometti:  Bola Suspensa (1930/1931) 
Fonte:< http://guia.uol.com.br>. 

 

Na obra Bola Suspensa (1930-1931), de Giacometti, Krauss (1997) 

observa que, assim como em a História do Olho242 de Georges Bataille, o 

significado está em constante oscilação e alteração, já que cada um dos 

elementos da escultura – a cunha ou a bola – pode ser lido como símbolo do 

sexo masculino ou feminino. Krauss (1997)  observa aí uma lógica trangressiva, 

perversa, de obliteração da diferença que desestabiliza as oposições binárias, e 

esta destabilização pode ser chamada de desconstrução. Algumas obras de 

Louise Bourgeois que combinam vaginas-falos, seios-falos, também expressam 

uma tensão que reside em contradições não solucionadas e não solucionáveis – 

também observáveis em Eckenberger – entre oposições binárias “[...] masculino 

e feminino, consciente e inconsciente, passado e presente, ativo e passivo, 

dentro e fora, prazer e desprazer” (LARRATT-SMITH, 2011, p.16-17). A 

escultura de Bourgeois Estudo da Natureza, que podemos ver abaixo, também 

integrou a exposição Abject Art – Repulsion and Desire in American Art. 

 

                                                 
242

 Krauss comenta o texto A metáfora do olho, de Roland Barthes (2003), em que o olho migra 
de imagem em imagem, metamorfoseando-se em alguns objetos substitutos, todos esféricos: 
prato, ovo, testículo, sol.
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Figura 130 – Louise Bourgeois: Estudo da natureza (Mármore) – 1984-2002. 
Fonte: Abject Art – Repulsion and Desire in American Art. (1993) 

 

Tanto o abjeto kristeviano como o informe batailliano parecem apontar 

para uma redução ou colapso da significação, embora Rosalind Krauss (1997) 

rechace a aproximação entre as duas tramas teóricas243. Hal Foster não 

embarca na discussão. Pensa o abjeto e o informe lado a lado no contexto da 

arte contemporânea que guardaria, na opinião do autor, conexões com o 

surrealismo. Na esteira de Bataille, o autor afirma que “[...] o seu tipo de 

surrealismo não é “sur” (idealista/alto), mas “sub”, “[...] no sentido do real que se 

encontra por debaixo” (FOSTER, 1996, p.173). A partir de uma nova 

interpretação da pop arte, Hal Foster detecta, na arte contemporânea, uma 

virada em direção ao real244. A repetição em Andy Warhol, normalmente 

                                                 
243

 Durante a realização do projeto Formless: A User`s Guide (que incluía além do lançamento 

da publicação, uma exposição) um outro projeto “Do informe ao Abjeto” estava sendo realizado 
em Paris. O título diz Krauss, traz a crença de que o informe tem um destino que ultrapassa a 
sua conceituação na década de 20 por Bataille para encontrar o seu cumprimento e conclusão 
no que a produção artística contemporânea chama de “arte abjeta”. Krauss discorda 
completamente deste ponto de vista e defende no texto que os dois conceitos são diferentes.   
244

 Um dos três registros que constituem o aparelho psíquico na perspectiva da psicanálise 
lacaniana: o real, o simbólico e imaginário. O real é aquilo que está fora do simbólico e, portanto, 
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interpretada como superficialidade e indiferença, seria o sintoma de um trauma. 

O próprio real que não pode ser simbolizado e muito menos representado é 

traumático na perspectiva lacaniana:   

 
[...] a repetição serve para proteger o real, compreendido como 
traumático. Mas exatamente essa necessidade também aponta 
para o real, e nesse ponto o real rompe o anteparo proveniente 
da repetição. (FOSTER, 1996, p.166).   

 

O anteparo pode ser compreendido como a própria ordem simbólica, 

rasgada no ponto que Lacan chama de touché: “[...] uma confusão entre sujeito 

e mundo, entre dentro e o fora. É um dos aspectos do trauma; de fato, pode ser 

que essa mesma confusão seja o traumático” (FOSTER, 1996, p.167). O 

encontro traumático com o real, explica Foster – que neste momento da escrita 

comenta o seminário de Lacan sobre o olhar245 –, pode ser provocado pelo olhar 

do outro246, que coloca o próprio sujeito na condição de objeto. Neste caso, o 

anteparo protegeria o sujeito do que Lacan chama de captura imaginária. De 

acordo com Foster, a arte contemporânea teria recusado o mandamento 

lacaniano de pacificação do olhar:  

 

É como se essa arte quisesse que o olhar brilhasse, que o objeto 
se sustentasse, que o real existisse em toda a glória (ou horror) 
de seu desejo pulsante, ou ao menos que evocasse essa 
condição sublime. (FOSTER, 1996, p.171).  

 

A teoria psicanalítica do olhar ganha destaque no debate crítico atual. Os 

autores247 de Arte desde 1900 confirmam que é pelo caminho da reflexão sobre 

o olhar e a imagem que a psicanálise pode efetivamente contribuir como método 

de interpretação e crítica de obras de arte, já que, tanto para Freud como para 

                                                                                                                                                 
não pode ser simbolizado. O real não pode ser representando nem por palavras nem por 
imagens. Ao real, falta representação psíquica (JORGE; FERREIRA, 2009).  
245

 De acordo com Gustavo Henrique Dionísio (2010), a teoria psicanalítica do olhar teria 
penetrado, de maneira inegável, no circuito das artes, servindo particularmente ao minimalismo e 
à arte conceitual.   
246

 De acordo com Dionísio (2010), o olhar é pensado na psicanálise lacaniana enquanto objeto 
a, que pode vir a expressar a falta central expressa no fenômeno da castração.   
247

 Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois e Benjamin Buchloh. 
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Lacan, os acontecimentos decisivos na vida do sujeito são cenas visuais, como 

a formação do primeiro ego no “estágio do espelho” a partir da visão da imagem 

unificada do corpo. Para Georges Didi-Humberman, o que vemos só vale, “[...] 

só vive em nossos olhos pelo que nos olha” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.29), ou 

seja, por aquilo que retorna do nosso sintoma naquilo que vemos. No conto 

“Amor”, de Clarice Lispector (1998) – que bem poderia se chamar “horror” –, a 

personagem, que nas palavras da autora mantinha tudo em serena 

compreensão, é arrancada da sua rotina de certezas quando vê um cego 

mascando chiclete: “[...] olhava o cego profundamente, como se olha o que não 

nos vê” (LISPECTOR, 1998). A experiência traumática para a personagem de 

Clarice é via de abertura para aquilo que, dela, escapa a ela:  

 
A moral do Jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele, 
estremecia nos primeiros passos de um mundo fascinante, 
sombrio, onde vitórias-régias boiavam monstruosas. As 
pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas 
ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlates. A decomposição 
era profunda, perfumada [...]. (LISPECTOR, 1998).  
 

 
Em outra possibilidade de interpretação de História do Olho, de Georges 

Bataille, Marcelo Jacques Moraes nos chama atenção que a ficção batailliana 

também aponta para uma delisamento do olhar como mediador do 

conhecimento para uma dimensão “em que ele se torna uma espécie de ponto 

cego da existência, resistindo a qualquer rebatimento homogeneizante sob a 

forma de saber” (MORAES, 2005, p.116). Nas primeiras páginas do romance, o 

narrador estaria na condição de sujeito do olhar; já na orgia final, o narrador 

estaria situado na condição de objeto do olhar: “Meus olhos pareciam 

estancados de tanto horror; vi, na vulva peluda de Simone, o olho azul-pálido de 

Marcela a me olhar, chorando lágrimas de urina” (BATAILLE, 2003 e, p.81).  
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Figura 131 –Eckenberger: Molambofilia – detalhe.  
(Panos estofados) – 2001. 

Fonte: Autoria própria (2012). 

 

A passagem de um sujeito fascinado pelo que vê, ao horror do sujeito 

devorado, objetivado pelo olhar do outro, ou melhor, por esta valência de não 

sentido que se abre quando o que vemos nos olha, são condições que nos 

servem – como indica Foster (1996) – para problematizarmos os estados de 

indistinção evocados pela arte contemporânea, inclusive por Reinaldo 

Eckenberger.  
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Figura 132 – Eckenberger (Panos estofados) – detalhe – 2000.  
Fonte: Autoria própria (2012).  

 
 

Nesse contexto, afirma Perniola (2002, p.18), a reflexão estética se vê 

obrigada a abandonar o ideal de uma contemplação pura e desinteressada, “[...] 

a favor de uma experiência perturbadora em que repulsão e atração, medo e 

desejo, dor e prazer, se mesclam e se confundem”. O kantismo e o hegelismo 

que marcaram o pensamento estético moderno com ideias de harmonia, 

regularidade, unidade, além da perspectiva “[...] de um fim do conflito, de uma 

paz, em que a dor e a luta se não são definitivamente suprimidas, ao menos são 

temporariamente suspensas” (PERNIOLA, 2002, p. 31), se mostram cada vez 

mais inadequados para lidar com “a arte depois do fim da arte”, como confirma 

Danto:   

 
[...] com o feltro retalhado, com o vidro picado, o chumbo 
espargido, com o compensado estilhaçado, o arame 
grosseiramente retorcido, o tecido embebido em látex, a corda 
revestida de vinil, os luminosos de neon, os monitores de vídeo, 
os seios untados de chocolate, o casal acorrentado, a carne 
cortada, as peças de vestuário rasgadas. (DANTO, 2006, p.102).  
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O chamado pensamento da diferença tem tido certa predominância no 

debate crítico contemporâneo com autores248 como o próprio Bataille, que 

deixam de lado os princípios da identidade aristotélica249e da dialética 

hegeliana250. Os “pensadores da diferença”, afirma Perniola, se movem no 

âmbito impuro do sentir:  

 

[...] das experiências insólitas e perturbadoras, irredutíveis a 
identidade, ambivalentes, excessivas [...] o pensamento da 
diferença se inspirou em um tipo de sensibilidade que mantém 
relações de parentesco com os estados psicopatológicos e os 
êxtases místicos, com as toxicomanias e perversões. 
(PERNIOLA, 2002, p.32).   

 

No pensamento da diferença de Georges Bataille (uma estética do 

sagrado?), o encontro entre o eu e o mundo exterior não engendra 

conhecimento. É experiência que coloca o corpo numa via de consumação. O 

objeto da experiência – lugar do dilaceramento, da ferida – é a própria “[...] 

projeção de uma perda de si dramática” (BORGES, 2011, p.32).  O sujeito 

morre, perde sua identidade, unidade, fundindo-se com o objeto no 

desconhecido:  

 

[...] a filosofia para Bataille não deve perseverar na perspectiva 
de um saber consumado (e absoluto, como em Hegel), mas 
encontrar um modo de se relacionar com o que excede este 
saber [...]. Com isso, o saber da filosofia se abre para o não-
saber da experiência. Opondo experiência e discurso, Bataille 
aponta para acontecimentos que via de regra não são pensados 
pela filosofia, mas dizem muito acerca do que há de desmasiano 
humano em nós mesmos. (BORGES, 2011, p.92).   
 

 

                                                 
248

 Nietzsche, Jacques Derrida, Gilles Deluze.  
249

 O princípio da identidade, uma das três leis básicas do raciocínio para Aristóteles, se 
expressa pela fórmula “A=A”, ou seja, todo objeto é igual a si mesmo. Seguindo essa lógica, uma 
coisa é o que é e não se confunde com nenhuma outra (Cf. JAPIASSU; MARCONDES, 1996, 
p.136).   
250

 É, como se sabe, um modo de raciocínio no qual a tese leva à antítese e é resolvida na 
síntese. Movimento racional que nos permite superar uma contradição. A dialética pretende ser a 
chave do saber absoluto, conhecimento do que “verdadeiramente é”; a compreensão da mente 
de que aquilo que ela busca conhecer é, de fato, a si mesma. (Cf. JAPIASSU; MARCONDES, 
1996, p.71). 
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Figura 133 – Eckenberger: Miséria Ululante (Panos estofados)  – 1995. 
Fonte:  Eckenberger (2008, p.59). 

 

 

Diferença ou resto não explicável, inassimilável, substância 

desconhecida, puro não saber, trapos; a poética de Reinaldo Eckenberger fala 

sobre o que não pode ser dito – o heterogêneo, que, a despeito dos interditos 

erguidos pela razão resvala no mundo homogêneo, seja no psiquismo individual 

ou na própria estrutura social (BORGES, 2011). A exuberância da vida clama 

pela transgressão, que responde à violência que subsiste no homem e na 

natureza. Quando um limite é transgredido, outro se estabelece pedindo mais, o 

impossível251; devir-animal, devir-monstro, devir-coisa. Nas metamorfoses da 

figura em Eckenberger, acompanhamos um movimento de perpétuo devir, 

                                                 
251

 Cf. BORGES (2011).   
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potência de excesso que projeta o ser para fora de si, além de si. É pura 

desrazão quando os limites entre as figuras do artista se desfazem e se fundem 

– nos trapos, no dilaceramento, na fenda, na morte – com o outro, com o todo. 

Há um grito em Eckenberger que clama por continuidade neste miserável mundo 

que nos condena ao isolamento. O erotismo nos restituiria a potência quando 

experimentamos o sentido da continuidade, que se revela quando a consciência 

que forja os nossos limites de ser fechado é suspensa. Dissolução das formas 

constituídas, morte do sujeito, corpo em excesso. Se o erotismo nos liberta da 

inusportável descontinuidade, a experiência, enquanto atividade aberta às forças 

heterogênas, coloca o corpo numa via de morte; trapos, telos da vida.  

 

.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Alguns eixos de reflexão atravessam esta escrita e se entrecruzam. Em 

um deles, pensamos os primórdios da trajetória artística de Reinaldo 

Eckenberger no contexto cultural baiano das décadas de 60 e 70. Um conjunto 

de condições e fatores, notadamente a atuação do Reitor Edgard Santos à 

frente da Universidade Federal da Bahia, criaram um ambiente artístico e 

cultural bastante favorável para um jovem artista em início de carreira. Pródiga 

em estímulos e oportunidades, a década de 60, denominada a “era de ouro” das 

artes visuais baianas, foi marcada pela inauguração de dois espaços culturais de 

vital importância para a nossa cidade – o Museu de Arte Moderna da Bahia e o 

Instituto Cultural Brasil Alemanha – além da realização de duas edições da 

Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia, cuja descontinuidade é sentida até 

os dias de hoje pelos artistas e realizadores culturais baianos. Ainda nesse 

contexto, a notável atuação da Galeria Bazarte nos leva a problematizar o papel 

das galerias e das instituições culturais de hoje. Apoiar e estimular jovens 

artistas constituía uma das principais preocupações da Bazarte, o que foi 

determinante no desenvolvimento da carreira artística de Eckenberger. 

Acreditamos que uma das importantes contribuições deste trabalho foi a 

reconstituição de parte da história da Galeria de José Marques Castro – a gentil 

colaboração de Kabá Gaudenzi foi fundamental neste sentido –, sobretudo 

através de entrevistas, já que tivemos acesso a poucos documentos sobre a 

Galeria, apenas uma reportagem publicada no Jornal A TARDE em 1996 e um 

dos álbuns de gravura das chamadas Edições Bazarte.  
 

Se a década de 60 foi rica e efervescente, a década de 70 parece ter sido 

um dos piores momentos da nossa vida cultural e artística, como atestam as 

críticas de Matilde Matos e os comentários de Juarez Paraíso, que nos 

acompanharam ao longo de toda a escrita. Neste novo cenário que se configura 
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após a promulgação do AI-5 em 1968, observamos uma guinada na trajetória 

artística de Reinaldo Eckenberger, mais direcionada para o eixo Rio-São Paulo e 

para os centros artísticos europeus, onde o artista obteve significativo 

reconhecimento, como confirmam elogiosas publicações. Ao lado do grupo 

independente Etsedron, Eckenberger foi um dos principais expoentes da árida 

cena baiana da década de 70, o que garantiu a ambos uma participação na XIV 

Bienal Internacional de São Paulo em 1977. Identificamos os nomes de outros 

artistas que contribuíram para a lenta abertura da arte baiana para o novo, para 

novas proposições estéticas, como Edison da Luz, Mario Cravo Neto, Walter 

Smetak, além dos artistas da chamada segunda geração moderna, inclusive 

Juarez Paraíso. Entretanto, não identificamos, no solo baiano do período cultural 

estudado, nenhum artista cuja poética se aproximasse suficientemente da de 

Eckenberger para que pudéssemos estabelecer associações mais consistentes. 

Lênio Braga também expressa um especial interesse pela poética pop, 

entretanto, o artista paranaense – notadamente um pintor – demonstra um maior 

compromisso com a nova figuração, dedicando-se menos sistematicamente à 

colagem de objetos do cotidiano. As proposições e os procedimentos de 

Reinaldo Eckenberger – assemblagens, utilização de tecidos – são de fato 

marcadas pelo signo do ineditismo no contexto artístico baiano das décadas de 

60 e 70.   

 

Na cena brasileira do período, envolvida sobretudo com o 

neoconcretismo, o abstracionismo, a nova figurção, além de diversas 

experimentações livres, pinçamos apenas o nome Farnese de Andrade, a partir 

de uma crítica publicada na década de 70 por Walmir Ayala. Não sabemos ao 

certo se também faltaram pares para o nosso argentino-baiano no cenário 

nacional – o que é plausível, já que a irrefletida obra do artista já foi comparada 

à art brut – ou se as fontes e publicações a que tivemos acesso durante a 

pesquisa foram insuficientes. De qualquer forma, chegamos ao final com a 

convicção de que Reinaldo Eckenberger esteve bastante atento às proposições 

e aos procedimentos dos artistas da cena americana das décadas de 60 e 70. 
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Não por acaso, a exposição Luxo e Lixo, Lixo e Luxo (1966) recebeu de Juarez 

Paraíso a alcunha de 1ª exposição de arte pop realizada na Bahia. O próprio 

artista ainda adota o termo “pop” para intitular uma de suas mostras, 

Poparrocolagens (1970). Eckenberger não se vale do recurso da repetição, nem 

dos ícones da chamada mass mídia, entretanto, ao utilizar objetos do cotidiano, 

assume o tom indiferente, irônico e pessimista dos pop`s. Como vimos, a 

colagem de objetos do cotidiano ainda estaria imbricada com o “sintoma” da 

degradação da verticalidade, observado na obra de Robert Rauschenberg pelo 

crítico de arte Leo Steinberg. A hipótese de uma horizontalidade em 

Eckenberger começa a ser aventada a partir do conceito de quadro tipo flatbed, 

mas é pensada sobretudo, através das reflexões de Georges Bataille, seja 

diretamente ou através de críticos como Rosalind Krauss e Yve-Alain Bois. O 

visual apela para o corpo que, como parte do mundo das coisas, não pode mais 

ser recalcado; explosão da energia libinal, abertura para as forças heterogêneas 

da experiência. Na fase dos bonecos de trapos, ainda invadida pelo kitsch, a 

poética de Reinaldo Eckenberger expressa um notável interesse por aspectos 

ligados ao corpo, ao desejo e à sexualidade. Na esteira da arte feminista, a 

utilização de técnicas e matérias primas artesenais foi outro aspecto que nos 

permitiu aproximar Eckenberger de Kiki Smith, Mike Kelley e Louise Bourgeois.  

 

Artistas das vanguardas – Kurt Schwitters, Francis Picabia e Hans 

Bellmer – também nos serviram de referência para, através do método 

comparativo, analisar a obra de Reinaldo Eckenberger. Assim, as assemblagens 

do artista foram pensadas na esteira das problemáticas instauradas na 

modernidade, era de integridade perdida, que se refletia nas colagens dadaístas 

e surrealistas. Observamos também os aspectos que distanciam as proposições 

de Eckenberger daqueles pioneiros. A concepção de colagem surrealista, por 

exemplo, completamente impregnada pelo idealismo poético, parece não se 

aproximar do sentido que a colagem assume na poética de Reinaldo 

Eckenberger, claramente antidialético. Um novo sentido não emerge da 

combinação de elementos díspares na obra do artista que aponta, ao contrário, 
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para um desvanecimento do sentido. Através do método comparativo, ainda 

deslocamos a reflexão sobre a obra de Eckenberger para o contexto latino-

americano. O gosto pela sátira social, ironia nas raias da brutalidade, a crítica à 

hipocrisia moral, que pode chegar a se configurar em denúncia dos nossos 

dramas sociais, e ainda o resistente interesse pela figuração, acompanhado de 

forte impulso deformante, são aspectos que aproximam as poéticas de Reinaldo 

Eckenberger, Fernando Botero (Colômbia), José Luís Cuevas (México), Antonio 

Berni (Argentina) e Ana Eckell (Argentina). Contemporâneos de Eckenberger, os 

artistas identificados – que parafraseando Poniatowska fazem um rascunho da 

“alma” latino-americana -, conquistaram um lugar de destaque na cena artística 

de seus países de origem e ainda são referência para a produção do nosso 

argentino-baiano.  

 

Em nosso esforço de compreensão da poética particular de Eckenberger, 

também nos preocupamos em pensar a obra a partir das referências, interesses 

e vivências do artista. A formação na Argentina e na Alemanha, a aproximação 

com o universo da arquitetura, o interesse pelo barroco, a experiência junto aos 

espetáculos de ópera são informações que não podem ser desprezadas numa 

reflexão sobre o universo eckenberguiano. Também não devem se esquecidas 

as vivências do artista na barroca e decadente Bahia, o interesse pela chamada 

art brut, além do gosto pelas expressões populares, do artesanato ao carnaval. 

Há algo de profundamente carnavalesco na obra de Reinaldo Eckenberger. As 

reflexões de Umberto Eco sobre o cômico e o obsceno e, ainda, os estudos de 

Mikhail Bakhtin sobre o grotesco carnavalesco teriam sido valiosos para 

pensarmos esta faceta burlesca e risível em Eckenberger, assim como o corpo 

grotesco das figuras do artista, corpo aberto que se projeta, salta fora, unindo-se 

aos outros corpos, ao corpo social – e parece marcar a poética de outro artista 

da cena baiana, Sante Scaldafferi.  Infelizmente não tínhamos tempo suficiente 

para dar conta de todos os aspectos que esta fabulosa obra suscita, como, por 

exemplo, o diálogo com o barroco – especialmente com a nossa tradição 
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satírica, popular – apenas apontado, ficando em aberto, ao lado de outras 

questões, para posteriores estudos.  

 

A faceta da obra do artista que nos propomos estudar está mais voltada 

para os aspectos ligados ao corpo, ao desejo e à sexualidade. Neste sentido, 

acreditamos que o pensamento de Georges Bataille deu sustentação ao nosso 

trabalho. A obra batailliana, de acordo com alguns comentadores, é marcada 

pela descontinuidade e pela ausência de uma sistemática, mesmo assim foi 

possível perceber um imbricamento e uma coerência entre os diversos conceitos 

desenvolvidos pelo autor: as reflexões sobre a degradação da verticalidade, que 

aparecem nos pequenos textos publicados em forma de verbete no dicionário 

crítico da Documents, ao lado de outras questões como a metamorfose e o 

informe, além do conhecido ensaio sobre o erotismo e os conceitos de sagrado, 

impuro e heterogêneo. Este conjunto de referências fundamentou o principal 

eixo de reflexão que atravessa esta escrita sobre alguns problemas que nos 

chamaram especialmente a atenção na obra de Reinaldo Eckenberger: o 

impulso deformante, a metamorfose, a desfiguração incessante, a fragmentação, 

o dilaceramento e, sobretudo o limite em constante tensão, problema que se 

revela em todas as fases da produção do artista, inclusive na mais atual – a 

Eskitschofrenia –, que não tivemos condição de incluir neste estudo em razão do 

exíguo prazo disponível para a pesquisa. Na fase das assemblagens, a invasão 

do fundo pela figura se torna incontida, e algumas composições vazam para 

além dos limites do quadro. Na fase dos bonecos de trapos, figura e fundo 

fundem-se por completo. Nas pinturas do artista, Juarez Paraíso observou uma 

dinâmica frenética, nervosa, entre figura e fundo. O princípio das metamorfoses 

que configura esta relação é essencialmente um problema de fronteiras.  

 

Figuras sem contornos sólidos que vazam de dentro para fora ou são 

completamente inundadas pelo exterior. Transgressão, violência, devir, projeção 

do ser para fora de si, dissolução das formas constituídas. Na perspectiva 

batailliana, esses impulsos responderiam ao desejo de continuidade que clama 
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no coração do homem, própria essência do sagrado. Movimento perpétuo de 

afastamento e aproximação, o homem se constitui, a partir do seu outro, o 

animal. É no sacrifício das religiões pagãs que Georges Bataille encontra o 

fundamento para pensar o heterogêneo, o impuro, como dimensões 

imprescindíveis na constituição do humano. O próprio erotismo é pensado pelo 

autor como uma abertura para uma alteridade radical - que ele ainda identifica 

ao cadáver em decomposição, aos excrementos e secreções corporais-, 

abertura que não se faz sem horror; horror aos elementos malignos da violência, 

ao contágio de fronteiras, horror da morte, que revela a mentira da 

descontinuidade.  

 

Georges Bataille não deixa de observar o processo de homogeneização 

em franca marcha nas sociedades modernas, capitalistas, o que justifica o 

esforço de elevar o erotismo ao último possível reduto da dimensão do sagrado, 

do heterogêneo, do impuro. O que o autor busca no erotismo, portanto, é a 

diferença, o desvio, o devir, movimentos que subvertem o estabelecido. O 

desejo em Bataille, cujo princípio imanente é o horror, produz. O corpo erótico é 

instável, em formação pérpetua, em constante alteração, puro excesso, 

potência, corpo-devir, corpo estranho à homogeneidade social e à ordem 

estabelecida, que rejeitam toda heterogeneidade. O poder incide sobre o corpo, 

extraindo dele todo desvio, todo gesto estranho, tornando-o “normal”, dócil, apto 

para o trabalho. Na sociedade Panopticon, descrita por Foucault, o heterogêneo 

é homogeneizado, recalcado, normalizado, através da vigilância e do controle 

que excercemos sobre nós mesmos e sobre os outros. Neste sentido, 

acreditamos que as reflexões de Bataille – inclusive com uma compreensão 

mais aprofundada sobre o modo que o filósofo se inscreve no chamado 

pensamento da diferença-, conjugadas às de Foucault e, ainda, às de Judith 

Butler, poderiam ter enriquecido bastante este estudo sobre a obra de Reinaldo 

Eckenberger, que assume um tom político quando aborda, em essência, a 

relação da sociedade com tudo aquilo que ela exclui – do lixo à sexualidade 

polimorfa, passando pelas identidades de gêneros indisdinguíveis, queer, 
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abjetas, até o corpo estranho, erótico, subversivo. A politização do abjeto, da 

diferença como potência criativa, faz parte dos esforços de Butler, o que vai na 

contramão da estratégia de transformação da diferença em monstruosidade, 

seja para a dominação de sujeitos – como nos chama atenção Jeffrey Jerome 

Cohen no texto A cultura dos monstros: sete teses, que não tivemos condição de 

incluir na discussão sobre a obra de Reinaldo Eckenberger – ou para o 

asseguramento do mesmo.   

 

A despeito das políticas de identidade e diferença, o que se assiste na 

cultura de massa e de consumo é um processo de homogeneização. A 

dissolução de limites, o contágio, o horror – através de formas monstruosas, 

híbridas, abjetas – irrompem na produção artística contemporânea. Na esteira 

de uma problemática que se instaura na modernidade, a obra de Eckenberger 

aponta para o fato de que as fronteiras entre homem e máquina, entre o homem 

e a coisa, entre sujeito e objeto, estão cada vez mais difusas, como tenta 

demonstrar Donna Haraway no manifesto Cyborg, a que tivemos acesso no final 

da pesquisa. No epicentro, estariam a economia, a tecnologia, a genética, a 

comunicação. Nos comentários de Hal Foster sobre a obra de Cindy Sherman, 

fica evidente que é fundamental problematizarmos a questão das imagens 

midiáticas para pensarmos sobre o que se passa no cenário artístico 

contemporâneo. As fotografias da série Untitled Film Stills (1977) são imagens 

que se oferecem como espelho das imagens midiáticas. Nessa perspectiva, é 

possível compreender por que vômito e matéria putrefada irrompem na obra da 

artista, restos de um sujeito capturado e devorado pela imagem midiática, que 

pode ser pensada como o duplo, conforme nos sinaliza uma incipiente leitura de 

O destino das imagens, de Jacques Rancière. Nesse contexto em que Foster 

observa um impulso em direção à indiferenciação, à não identidade, o informe 

batailliano, o abjeto kristeviano e o real traumático de Jacques Lacan, inclusive a 

teoria psicanalítica do olhar, tentam dar conta, no debate crítico, da própria 

perda do sentido do humano. Um estudo mais aprofundado, observando os 

pontos de distanciamento e aproximação entre essas tramas teóricas, pode ser 
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um empreendimento bastante válido para compreendermos o que se passa no 

cenário contemporâneo, em que artistas como Reinaldo Eckenberger evocam 

estados de total indistinção: matéria traumática, abjetada, o corpo doente ou 

danificado, o sujeito se transformando em espaço.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS PESSOAIS 
 
 
Local: _____________Data: ___/____/___ Hora:_____________________ 
Nome:_______________________________________________________ 
 
 

1. Quem foi José Marques Castro?  

2. Qual era a formação de José Marques Castro?   

3. De que forma se estabeleceu a aproximação de José Marques Castro 

com as artes visuais?    

4. Onde funcionava a Galeria Bazarte?  

5. Como era a estrutura da Galeria Bazarte?  

6. Como era a programação da Galeria Bazarte?  

7. Além de exposições, outros tipos de eventos eram realizados no 

espaço? 

8. Quais artistas frequentavam a Galeria Bazarte?  

9. Quais estavam mais ligados à Galeria Bazarte?  

10. Que tipo de apoio a Galeria prestava aos artistas?  

11. Quais tendências, técnicas ou linguagens eram privilegiadas pela 

Galeria Bazarte?  

12. Podemos considerar a Galeria Bazarte um polo de gravura da década 

de 60?  

13. Qual era a concepção das chamadas Edições Bazarte?  

14. O que você sabe sobre o projeto de José Marques para criação de uma 

vila para artistas na Estrada do Coco?  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS PESSOAIS 
 
Local: _____________Data: ___/____/___ Hora:_____________________ 
Nome:_______________________________________________________ 
 

 

1. Quais foram os primeiros artistas baianos a utilizar a técnica da 

colagem?   

2. Adam Firnekaes e Maria Celia Amado estavam entre os pioneiros?  

3. Lênio Braga e Reinaldo Eckenberger foram os primeiros a utilizar 

volumes nas colagens?  

4. Fale sobre a obra Pede-se Tocar, exposta por Lênio Braga na I Bienal 

Nacional de Artes Plásticas da Bahia de 1966. 

5. Podemos aproximar a poética do artista da pop art?  

6. Fale sobre a obra Monalisa Moneyleague exposta na I Bienal Nacional 

de Artes Plásticas da Bahia de 1966.   

7. As obras de Lênio Braga participaram da II Bienal Nacional da Bahia de 

1968?  

8. Estavam entre as que foram censuradas pela ditadura militar? 

9. Nas obras, Lênio Braga assume um tom mais político?  

10. Podemos aproximar a poética do artista da nova figuração?  
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTAS PESSOAIS 
 
Local: _____________Data: ___/____/___ Hora:_____________________ 
Nome:_______________________________________________________ 
 
 

1. Qual a sua formação?   

2. Como foi o período de formação na Alemanha?  

3. Por que desistiu da formação em Arquitetura?  

4. De que forma o interesse pela Arquitetura se reflete em sua criação?  

5. E na Argentina? Como foram os cursos livres na Universidade de Belas 

Artes Ernesto de La Cárcova?  

6. E o período junto ao Teatro Cólon de Buenos Aires?  

7. De que forma essa vivência junto aos espetáculos de ópera se reflete 

em sua criação?  

8. Quais artistas latino-americanos são referência para você?  

9. Em que aspectos a sua produção se aproxima da produção dos artistas 

Fernando Botero, José Luís Cuevas e Antonio Berni? 

9. Como surgiu o interesse pela chamada art brut?  

10. Em que aspectos a sua produção se aproxima da art brut?  
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTAS PESSOAIS 
 
Local: _____________Data: ___/____/___ Hora:_____________________ 
Nome:_______________________________________________________ 

 

 
1. Quando chegou à Bahia?  

2. Por que veio?  

3. De que forma o interesse pela arquitetura barroca se reflete em sua 

criação?   

4. Como foram as suas primeiras vivências na Bahia? 

5. Como era a Bahia da década de 60?  

6. Como foi o período em que trabalhou como guia turístico?  

7. Quais manifestações populares baianas lhe chamavam especialmente 

atenção? Por quê?  

8. De quais artistas você se aproximou nos seus primeiros anos na Bahia?  

9. Como foi o início da sua trajetória artística profissional em Salvador?  

10. Como eras suas primeiras criações?  

11. Onde eram comercializadas?  

12. Qual foi o apoio prestado pela Galeria Bazarte de José Marques 

Castro?  
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTAS PESSOAIS 
 
Local: _____________Data: ___/____/___ Hora:_____________________ 
Nome:_______________________________________________________ 

 

 
1. Como foi a participação na I Bienal Nacional de Artes da Bahia de 1966?  

2. Quais obras foram premiadas?  

3. Você poderia descrever o processo de criação da assemblagem?  

4. Quais objetos você costumava utilizar nas colagens? Por quê?  

6. Eram coletados ao acaso?  

5. Onde eram coletados?  

7. Qual a razão da preferência pelos santos de gesso?  

8. E pelo lixo plástico?  

9. De que forma os objetos eram colados?  

10. E a aplicação da tinta? De que forma era feita?  

11. Qual o tipo de tinta utilizada?  

12. Quais as suas preferências cromáticas?  

10. Você costumava trabalhar com o suporte na horizontal ou na vertical?  

 

 

 



 220 

APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTAS PESSOAIS 
 
Local: _____________Data: ___/____/___ Hora:_____________________ 
Nome: ______________________________________________________ 

 
 

1. Como e quando iniciou a fase dos bonecos de trapos?  

2. Como foi a exposição? A reação do público?  

3. Quando se deu o seu primeiro contato com os tecidos?  

4. Quais os tipos de tecido que você costumava utilizar? 

5. Qual a razão da preferência?  

6. Você poderia descrever o processo de criação dos bonecos de trapos?  

7. Nesta fase, a figura que já povoava os seus desenhos e pinturas ganha 

a terceira dimensão?  

8. Quando surgiu a figura?  

9. Em que circunstâncias?   

10. Por que você se vale de volumes exagerados?  

11. O tema “mãe e filho” parece recorrente. Por quê?  
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