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Rodrigo Braga
A dificuldade de relacionamento, a impotência e a incomunicabilidade – “entre vizinhos de porta

ou entre povos”, como diz Rodrigo –, bem como a dor e sofrimento que esses infligem ao corpo,

são temas alçados à condição de metáfora na extensa série de trabalhos Cartas ao Vizinho

(2000-2001), escolhida para abrir o percurso desta exposição. Não sem razão ela é quase

inteiramente composta de imagens de partes do corpo atadas a artefatos estranhos como

pregos e cordas. Um corpo que fala o discurso que é grito. [...]

Outras partes do corpo irão também atuar espetáculos ora similares ora distintos. São eles que

compõem esta exposição, cujas séries escolhidas para serem apresentadas, além da já

mencionada, são: Risco de Desassossego (2004), Fantasia de Compensação (2004), Sem Título

(2005), Negativo (2005), Do Prazer Solene (2005) e Da Alegoria Perecível (2005). Estas séries

formam uma reiterada estrutura de registros performáticos variantes em torno do mesmo tema,

na quais veremos este corpo tornar-se um mesmo signo circunstanciado inúmeras vezes e de

modo singular.

(FONTE: Gilberto Habib Oliveira - a publicação)
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