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Primeira gran retrospectiva dedicada á obra de Paulo Bruscky (Recife, Brasil, 1949) no noso país,
Paulo  Bruscky.  Etceterarte condensa  preto  de  cinco  décadas  de  práctica  artística  de  quen  é
considerado  na  actualidade  unha  das  fguras  máis  importantes  da  arte  brasileira  da  segunda
metade do século XX. Comisariada polo investigador e comisario independente Jorge Blasco, e
pola directora da Fundación Luis Seoane, Silvia Longueira, a presente exposición constitúe unha
oportunidade para achegarse ao universo creativo dun artista comprometido coa sociedade e cos
movementos culturais e artísticos máis relevantes do seu tempo, dentro e fóra do seu país de
orixe.  

Autor  dunha  obra  conceptual,  irónica  e  transgresora,  de  carácter  efémero  na  súa  maioría,  o
traballo de Paulo Bruscky caracterízase polo uso da comunicación como mecanismo de expresión
artística e crítica social grazas ao emprego e á experimentación con medios como o mail art, do
que é pioneiro, a arte sonora, o vídeo, a performance, os libros de artista, o cine, o xerox-art, o
collage, as instalacións, as accións específcas, a fotografía, o mimeógrafo, os cuños, as tarxetas



postais, os anuncios clasifcados ou a poesía, sempre coa súa cidade natal, Recife, como referente
histórico,  cultural,  social,  xeográfco e  urbanístico  desde  o  que  elabora  un  discurso crítico  de
carácter universal.  

Vinculado nos seus inicios a movementos como Fluxus, Gutai ou poema/processo, os comezos de
Bruscky  como  artista  coinciden  co  golpe  de  estado  que  sufriu  Brasil  en  1964,  tras  o  que  se
establecería un réxime dictatorial no país que se estendería ata o ano 1985, un período chave na
obra  do  artista,  no  que  levaría  a  cabo  unha  crítica  da  situación  política  e  social  imposta  á
poboación  polos  militares,  sempre  desde  unha  perspectiva  irónica,  empregando  un  humor
absurdo e un agudo enxeño como ferramentas de denuncia. Neste contexto, a utilización do mail
art  fíxose esencial  como medio de evadir  o control  gubernamental,  así  como para establecer,
partindo  dun  punto  de  vista  local,  un  sistema  de  comunicación  que  permitise  intercambiar
diferentes propostas con outros creadores a través dunha rede global. En 1976, Bruscky organiza
a primeira exposición de mail art en Brasil, clausurada polas autoridades, e en 1981, a primeira
mostra  de  street  art,  ambas  en Recife.  Performances  como  O  que  e  a  arte?  Para  que  serve?,
realizada en 1978, na que o artista introducíase no escaparate dunha libraría cun cartel colgado do
pescozo  que  interpelaba  aos  transeúntes  acerca  do signifcado e a  función da  arte  ilustran  á
perfección a natureza do seu traballo, situado entre a linguaxe e as artes visuais. Non en balde,
Bruscky  defínese  a  sí  mesmo  como  'un  artista  visual  que  escribe',  un  creador  en  cuxa  obra
mestúranse  vida  privada  e  expresión  artística,  para  o  que  a  arte  é  un  xeito  de  interpretar  a
realidade que o rodea.  

Precisamente, é esa realidade a que Bruscky recupera en forma de obxectos, de refugallos que
espertan o seu interese, libros, botellas baleiras, vellos vinilos, anuncios, ósos, bolsas, xornais,
papeis,  que  recupera,  garda  e  arquiva  minuciosamente  no  seu  estudo,  xunto  cos  miles  de
cadernos, fotografías e restos de todas as intervencións realizadas ao longo da súa traxectoria
artística, elementos reutilizados a través dos que constrúe unha obra autorreferencial que está en
constante transformación, da que forman parte distintas tecnoloxías e medios de reprodución a
través dos que establece unha crítica da linguaxe.  

O título da exposición, Paulo Bruscky. Etceterarte fai un chisco á presenza da linguaxe na obra do
creador brasileiro, e á constante evolución e transformación do seu traballo desde fnais dos anos
sesenta ata o momento presente. Elaborado durante dous anos xunto ao artista, o proxecto que
agora presenta a Fundación Luis Seoane reúne máis de 200 pezas realizadas entre os anos setenta
e a actualidade, nunha montaxe baseada nas categorías nas que o propio Bruscky divide o seu
traballo: Arte Classifcado, Arte Correio, Artistas Achados e Apropiados, Banco de Idéias, Bruscky
Invents,  Homenagems,  Livros  de  Artista,  Objetos  Poéticos,  Poesia  Visual,  Repropostaçoes,
Adesivos,  Instalaçaos,  Video  Arte  e  Arte  Sonora.  Algunhas,  como  o  Arte  Classifcado,  breves
mensaxes insertadas nas seccións de anuncios por palabras dos xornais, ou o Arte Correio o mail
art,  responden  de  maneira  evidente  a  esa  necesidade  de  comunicar  que  percorre  toda  a



produción do creador brasileiro.  Outras, como Artistas Achados e Apropiados,  na que Bruscky
recupera ou reutiliza diferentes obxectos e materiais que lle lembran á obra doutros artistas e
Homenagems,  pezas  realizadas  expresamente  para  render  homenaxe  a  creadores  aos  que
admira,  representan,  xunto aos seus Objetos Poéticos ou a súa Poesia Visual  a  vertente máis
plástica  do  artista,  sempre  coa  ironía,  o  humor  absurdo  e  a  crítica  social  como  elementos
inherentes  ao  seu  traballo.  É  importante  destacar  que,  desde  un  punto  de  vista  estrito,  a
exposición  non  amosa  obras  do  artista,  senón  evidencias  e  restos  dos  seus  procesos
minuciosamente  documentados:  fotografías  das  súas  accións,  exemplos  dos  anuncios  por
palabras que insertou nos xornais das cidades polas que pasaba en determinado momento, sobres
co seu selo correspondente enviados por correo fai anos, mostras de xeroxperformances, etc. O
arquivo do universo creativo dun artista cuxa obra está sendo revisitada e revalorizada pola crítica
especializada e por destacados museos e centros de arte de todo o mundo, que agora se amosa
nunha exposición que estará aberta ao público ata o vindeiro mes de novembro.  

SOBRE O ARTISTA
Paulo Bruscky 
Nos seus inicios, Paulo Bruscky participou no movemento poema/processo, baixo o que publicou
no ano 1969 diferentes obras  no xornal  local  Diário da Noite.  Na década dos 70 participa no
movemento internacional de mail art, establecendo contacto con membros de Fluxus e Gutai, e
realiza unha serie de pezas encefalográfcas utlizando máquinas do  hospital no que traballaba
naquel momento. En 1982, concédeselle unha bolsa Guggenheim, trasladándose a Nova York,
onde permanecerá un ano. A partir da década do 80, participa en diferentes edicións da Bienal de
Sao Paulo, da Bienal de La Habana e da Bienal de Poesía Visual/Experimental de México. Ao longo
da súa traxectoria, a obra de Paulo Bruscky forma parte de exposicións colectivas como  Small
Press Festival, Amberes, Bélgica (1976), Poéticas Visuais, Sao Paulo (1977), Visual and Sound Petry,
Frosinone, Italia (1979),  Salon du Lettre et du Signe, París (1980) ou a IV International Biennial of
Visual Poetry, Madrid (1992), etc. As súas exposicións individuais máis recentes son  Arte correio
(Centro Cultural dos Correios, Recife, Brasil, 2011),  Banco de ideias (Instituto Tomie Ohtake, Sao
Paulo, Brasil, 2012),  Art is Our Last Hope (The Bronx Museum, New York, 2013) e  Paulo Bruscky
(Plataforma Bogotá, Bogotá, Colombia, 2013). A súa obra está presente nas coleccións do MoMA
e do Guggenheim Museum (Nova York), da Tate Gallery (Londres), do Museu de Arte Moderna de
Sao  Paulo  (Sao  Paulo),  do  Museu  d'Art  Contemporani  de  Barcelona  MACBA  e  do   Stedelijk
Museum (Amsterdam) entre outros. 



SOBRE OS COMISARIOS
Jorge Blasco
Conferenciante,  escritor  e  investigador,  Jorge  Blasco  é  responsable  do  proxecto  Culturas  de
Archivo, unha iniciativa centrada na problemática do arquivo e a súa repercusión nas formas de
acceder á información, ademais de comisario de exposicións. 

Silvia Longueira
Licenciada  en  Historia  e  Máster  en  Medios  de  Comunicación.  É  directora  da  Fundación  Luis
Seoane e comisariou proxectos expositivos, editoriais e museísticos ao longo da súa traxectoria
profesional.
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