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O artista por ele mesmo: Fábio Magalhães
O corpo foi desde sempre objeto de interesse para os
artistas, tendo recebido tratamento diverso ao longo da
história da arte. Concebido como perfeito, pela
civilização grega e pelo pensamento judaico – cristão, o
corpo foi moldado a partir do ideal associado a valores
espirituais e elevados do homem. Na modernidade,
transcendendo a maneira clássica, o corpo não mais está
comprometido com as questões e princípios que o
concebiam como uma unidade. A invenção da
psicanálise por Sigmund Freud, com o advento da
sexualidade, introduz um corpo fragmentado, um corpo
animado por pulsões, transpassado pela vida e pela
morte. Ao contrário de ser um corpo entendido como
unidade, ele é um corpo único, não só por sua
constituição biológica, mas por ser atravessado pela
linguagem. E é isto que lhe confere uma língua própria,
marca do humano por excelência.
Na arte, as vanguardas do século XX (dadaístas,
surrealistas, expressionistas) realizaram a fragmentação
da figura humana. O corpo foi, então, distorcido pelo
afeto, pelo sofrimento. Picasso, entre outros artistas,
evidencia esse aspecto, de forma contundente, ao
decompor as figuras, mostrando assim a força da
ruptura através da sua revolução cubista.
Hoje a arte contemporânea, no sentido estrito do termo,
a arte do agora, parece se encontrar envolta com as
questões onde o corpo cada vez mais evidencia a perda
da totalidade tão bem encarnada na arte renascentista,
marcando assim a sua transitoriedade e finitude. E de
algum modo pode-se dizer que o corpo da
contemporaneidade se encontra alijado de certas
marcas identificatórias que dariam a ele consistência.

Por outro lado observa-se, muitas vezes, como aponta o
psicanalista Éric Laurent, em seu texto recente Falar com
o seu sintoma, falar com o seu corpo: que “os corpos
parecem se ocupar deles mesmos, se alguma coisa
parece se apoderar deles, é a linguagem da biologia.”
Produto e efeito dessa linguagem são os corpos
operados, amputados, transformados e à mercê de um
real diverso daquele afetado pela língua.
A arte toca o real e o artista é aquele que com o seu
“saber-fazer”, expressão cunhada por Jacques Lacan,
mostra a inquietante e única maneira de recolher um
pedaço de real, extraindo algo novo. Para testemunhar
sobre esse novo que a arte inaugura convidamos o
artista baiano Fábio Magalhães, para falar de seu
trabalho, neste número de “O artista por ele mesmo”.
Fábio faz parte do grupo de artistas brasileiros
selecionados pelo Itaú Cultural no Programa Rumos
(2011/2013), e que está expondo, atualmente, na
Galeria Laura Marsiaj, no Rio de Janeiro, a série
intitulada “Retratos Íntimos”. Fábio Magalhães trabalha
com o que recolhe de suas observações do cotidiano, e
com algo, como ele afirma, que escapa ao entendimento
lógico, e é com essa matéria que ele cria a
surpreendente “visceralidade” de sua obra. Confiram, a
seguir, a entrevista, e seus principais trabalhos.
1- Fátima Pinheiro: Que corpo você visa com sua arte?
Fábio Magalhães: Trata-se da construção de um corpo
imagético/ficcional, em que parto da minha própria
estrutura física, e através de metáforas visuais, crio
condições inconcebíveis de serem retratadas, senão por
meio de artifícios e distorções da realidade. O corpo não
é pensando desassociado do Ser, ele torna-se seu
habitat. Sou levado a refletir sobre as condições do

humano e da vida pelo meu desejo de transformar a
memória deste Corpo/Ser em práticas visuais das mais
plurais, por meio de associações e relações temporais e
espaciais com a minha própria Identidade. Acredito que
isso não é determinado pelo o que é externo, e sim pelo
que reside dentro do homem, daquele que se reconhece
através do seu próprio corpo, do seu comportamento,
dos seus sentimentos e de suas paixões, em busca de se
inventar a cada momento. Isto faz com que eu arraste
todas as reações deste Corpo/Ser como objeto de
estudo.
2- F.P.: Como se dá o seu processo criativo?
F. M.: Trabalho em uma persistência poética da pintura
autoreferencial, neste sentido, parto da imagem como
índice fotográfico para desembocar numa outra
realidade, a pintura. Nesta, encontro possibilidades para
inserir uma carga subjetiva e simbólica, necessárias às
minhas intenções como artista. Procuro criar um jogo de
metáforas visuais, ao qual se configura uma atmosfera
carregada de situações que, talvez, possam informar
algo que escapa ao nosso entendimento. Assim, crio em
pintura, um espaço para expor a coexistência de
realidades referentes ao humano. Deste modo, o
trabalho se aproxima de um processo de
autoconhecimento, é como libertar algo do interior da
alma.
3- F.P.: Você utiliza o seu próprio sangue para realizar os
seus trabalhos?
F.M.: Sim, isso faz parte do meu processo de criação,
como falei anteriormente. Crio um ato inicial no ateliê,
que diz respeito à elaboração de uma cena para atender
a um ato fotográfico que termina em pintura. A

fotografia é processual, pois apenas captura a imagem,
não faço uso de fotografia pré-existente em meu
trabalho, e depois que os quadros estão prontos, eu as
destruo. Para essa obra em questão, “Retratos Íntimos”,
convidei um enfermeiro que veio ao meu ateliê, onde
fizemos a coleta do sangue, que posteriormente, foi
utilizada na simulação do coração.
4- F.P.: A sua arte é bastante impactante e
desafia/problematiza a equivalência arte=belo. O que
você tem a dizer sobre isso?
F.M.: Essa relação Arte/Belo já foi banida da Arte há
muito tempo atrás, e isto teve início com os
Expressionistas. Segundo Artur Danto os dadaístas foram
os principais responsáveis pela morte da Beleza na Arte.
Penso que não seja necessário travar discussões como
essa em minha obra.
5- F. P.: Em sua opinião qual é o lugar dado ao corpo na
cultura contemporânea?
F. M.: Essa é uma pergunta cuja resposta pode ser bem
ampla. A contemporaneidade não traz um novo corpo
para ser habitado, mas um corpo que passa a ser visto, e
entendido dentro de um processo histórico, e não se
resume a uma simples massa, uma vez que ele é
atemporal. Entretanto, este corpo tenta acompanhar às
mais novas invenções tecnológicas, da era digital, em
meio de uma corrida desenfreada, onde se vislumbra
uma significativa mudança nas relações humanas. Entre
diversos modos, comportamentos de consumo, fobias,
ansiedades, stress, evidencia-se um corpo fraco,
vinculado à cultura do descartável, do consumo que
relaciona homem-objeto-mercadoria.
Por Fátima Pinheiro, psicanalista, artista plástica e colunista do Blog da
Subversos

