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“A fotografia apresenta como contexto um depósito de lixo. No primeiro 
plano, centralizado, sentado em uma cadeira com as pernas cruzadas 
e olhando para a câmera, aparece Francisco Mariotti, artista peruano 
nascido na Suíça, que havia participado da Documenta 4. No canto 
esquerdo, segundo plano, quase fora do enquadramento, há um 
‘figurante’, uma pessoa de aparência indígena que não participa 
diretamente do ato fotográfico estabelecido entre fotógrafo, câmera 
e artista, cuja postura permite supor um olhar que interroga a cena 
que ocorria diante dele. No terceiro plano, misturado a uma bruma, 
há um conjunto de casas muito próximas ao lixão”. 

Os elementos que constituem esta imagem, a relação entre eles, 
e a relação destes com a construção da imagem, anunciam uma 
produção artística atravessada por pessoas e culturas alheias ao 
mundo da arte moderna e contemporânea, na qual o artista transita 
por um espaço que lhe é estranho, apesar de ainda ser a figura 
central. A pessoa no canto esquerdo da fotografia, um indígena como 
tantos outros que migraram do interior para a capital, atua como um 
fator de desequilíbrio. É possível imaginar que sua presença seja 
resultado de um erro de paralaxe comum em câmeras nas quais 
o visor fica ao lado da lente por onde a imagem é captada. O fato 
é que ele está ali, e sua presença, mesmo tímida e quase escondida, 
anuncia a emergência do subalterno. Esta emergência, fusão de 
emergir e de urgência, potencializa uma compreensão da arte capaz 
de incorporar formas e conteúdos trazidos de uma cultura popular que 
irrompe de experiências traumáticas e decisivas, como as migrações 
que transformaram a cidade de Lima e a vida dos migrantes”.

Este texto, escrito por Felipe Prando, é um fragmento do livro Efeitos 
de museu: a crítica institucional em contextos precários e se refere 
à imagem que ficou perdida no meio de outros materiais do arquivo 
do taller E.P.S. Hauyco até 1983, quando foi encontrada por Gustavo 
Buntinx, que a reconheceu como uma fantasia originária de uma 
musealidade alternativa. A imagem de Juan Javier Salazar foi 
fotografada por Francisco Mariotti em uma de algumas visitas aos 
lixões, onde os artistas peruanos do taller E.P.S. Huayco foram, nos 
anos de 1980 e 1981, na cidade de Lima, em busca de materiais 
e ideias para a realização de seus trabalhos. 

O livro Efeitos de museu: a crítica institucional em contextos precários 
é o próximo lançamento da par(ent)esis para este primeiro semestre 
do ano. Trata-se de um ensaio que apresenta experiências sobre a 
relação entre crítica institucional e contextos institucionais precários 
de artistas, curadores, pesquisadores e instituições da América Latina. 
Foi escrito a partir do conteúdo ministrado por Felipe na segunda 
edição do AULA, projeto criado em 2015 por Regina Melim nas 
disciplinas da graduação e da pós-graduação em Artes Visuais 
(Udesc) em que convida um artista ex-aluno para apresentar sua 
pesquisa durante um dia de aula. 
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Em breve você receberá mais 
informações sobre o lançamento 
de Efeitos de museu: a crítica 
institucional em contextos 
precários.

Mais sobre o projeto AULA: 
http://www.plataformaparentesis
.com/site/aula/


