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RESUMO 
 

Esta pesquisa observa a inserção da palavra na composição plástica do artista 

cearense José Leonilson Bezerra Dias (Fortaleza, 1957 – São Paulo, 1993), 

utilizando como base alguns eixos principais: São tantas as verdades – livro de 

Lisette Lagnado –, agendas e diários de Leonilson, escritos, entrevistas e textos 

sobre sua produção. Esta dissertação tem como elemento essencial, em seu 

desenvolvimento, a projeção da vida que migra para a obra, desencadeando um 

percurso em que a biografia – ou a fala do artista – é colocada em primeiro plano. 

São observados dados significativos da sua poética, como o grande arquivo em 

primeira pessoa que é a sua arte – de uma forte latência taxonômica –, e o uso da 

palavra, que rege com solidez e vigor o mais forte eixo deste trabalho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research looks at the insertion of the word in the plastic composition of the artist 

José Leonilson Bezerra Dias (Fortaleza, CE, 1957 - São Paulo, SP, 1993), using as 

basis some main points: So many are the truths – book by Lisette Lagnado –, 

Leonilson’s calendars and diaries, writings, interviews and texts on his production. 

This dissertation has, as an essential element in its development, the projection of 

the artist’s life that migrates to his work, triggering a route on which the biography – 

or the discourse of the artist – is placed in the foreground. Some significant data of 

his poetic are observed, as the vast file in the first person that is his art – with a 

strong taxonomic latency – and the use of the word, which governs with strength and 

force the main axis of this work. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Essa dissertação reflete acerca da produção do artista cearense José 

Leonilson Bezerra Dias (Fortaleza 1957 – São Paulo 1993), evidenciando a relação 

palavra x imagem em diálogos recorrentes em sua poética como: o corpo, o auto-

retrato, o espírito romântico. Utiliza como base a vida do artista, observando a 

regência entre vida x arte e de como essa migração do biográfico foi significativa 

para sua poética. 

A investigação evidencia o material de vida e de arte arquivado pelo artista 

através da suas obras, agendas, cadernos, diários, coleções e biblioteca, que se 

encontram organizados no Projeto Leonilson1 em São Paulo. Além do reflexo da sua 

vida na construção da sua poética, a pesquisa observa como a palavra se localiza 

dentro da obra do artista e recorta alguns trabalhos significativos para uma análise. 

 Leonilson estabelece trajetos fluentes com a palavra, seja através da 

recorrência de símbolos (ao criar um verdadeiro “repertório íntimo” ao utilizar uma 

gama de imagens e signos que percorrem sua produção) ou na inserção direta da 

palavra em seus desenhos, pinturas, bordados, transformando esses suportes em 

páginas de um diário, revelando-se ao outro em narrativas confessionais. Em toda 

obra do artista vê-se um romantismo aflorado e uma busca pelo outro, além de um 

percurso de solidão, afeto e carência ali retratados. Um dos mecanismos mais 

pontuais para essa entrega ao outro é evidenciar-se através da palavra, que surge 

como ponte para atingir o receptor por uma forma mais direta, sem rodeios. Sob esta 

perspectiva, é preciso verificar os pontos de confluência entre o espírito romântico e 

sua presença na escrita da obra. 

O estudo sobre Leonilson terá como plataforma essencial o livro São Tantas 

as Verdades (LAGNADO, 2000), rico material sobre vida e obra do artista, que 

passeia pelas diversas fases da sua produção e apresenta a última entrevista 

concedida à crítica e curadora Lisette Lagnado. As três fases identificadas por ela 

em sua pesquisa sobre Leonilson são: Primeiros anos (83-88), Tema do abandono 

(89-91) e Alegoria da doença (92). 

                                                             
1  Sociedade sem fins lucrativos, fundada informalmente em 1993 e formalmente em 1995, foi criada por 
amigos e familiares para preservação do legado do artista (obras, biblioteca, coleções, agendas, cadernos, 
diários, etc) que se encontra na sede do Projeto na Vila Mariana em São Paulo. Pretende divulgar a obra do 
artista, preservá-la e desenvolver políticas de empréstimos para exposições no Brasil e no exterior.  
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Entretanto, o recurso principal nessa pesquisa será a investigação feita no 

arquivo de vida do artista (agendas, cadernos, diários e nas próprias obras) que se 

encontram no Projeto Leonilson em São Paulo. Um recorte desse material será 

utilizado como as agendas de 1982 e 1987, que servirão como indicadores das 

questões taxonômicas que se evidenciam no trajeto de sua obra. 

O trabalho é composto pela seguinte formação: 

O primeiro capítulo compreende um percurso biográfico do artista, desde o 

seu nascimento, a infância e os primeiros contatos com a arte, exercícios plásticos  

na década de 1970 e evidencia um dos temas principais desse período em sua 

produção: a amizade.  Além de observar sua agenda de 1982. 

O segundo capítulo discute o papel da Geração 80 no cenário da arte 

brasileira e de como Leonilson se articulava nela, observa com mais atenção a obra 

da artista Leda Catunda, amiga e uma de suas referências artísticas. Percorre com 

mais detalhe a agenda do artista (1987) e como ela é utilizada para o registro do seu 

percurso artístico e pessoal. Reflete acerca da XVIII Bienal de São Paulo e a 

parceria entre Leonilson e o alemão Albert Hien. 

O terceiro capítulo discute o caráter arquivístico e taxonômico da obra do 

artista para, a seguir, recorrer à literatura de Clarice Lispector (Água Viva2) e de 

Roland Barthes (Fragmentos de um discurso amoroso3) para confrontar o espírito 

romântico na contemporaneidade, utiliza para isso trechos de um diário de Leonilson 

refletindo sobre o amor. Expõe também, a questão da AIDS e investiga de que modo 

sua presença intensifica o valor biográfico da obra de Leonilson 

A abordagem fará dialogar traços críticos com percursos da historia da arte 

brasileira no período de produção do artista, não deixando de lado o processo 

imersivo na relação entre vida x arte que qualificou a obra do artista como 

confessional. Assim observa Lisette Lagnado4 no artigo “Para quem não comprou a 

verdade”: “Cada trabalho (deliberadamente indefinido quanto aos limites do 

desenho, da pintura ou do bordado) foi feito como um registro íntimo, mergulho 

narcísico, e foi dedicado ao objeto de desejo”. É na postura de um “voyeur” que me 

coloco diante da sua obra, como um curioso diante de “O desejo é um lago azul”. 

                                                             
2  LISPECTOR, Clarice. Água Viva. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1998 
3  BARTHES, Roland: Fragmentos de um discurso amoroso. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
4              LAGNADO, Lisette. Para quem não comprou a verdade (catálogo da representação brasileira na 

Bienal). São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 1997, p. 8-13. 
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CAPÍTULO 1 

LEONILSON – ENTRE A VIDA E A ARTE 
 

A natureza revela-se em diversas faces, é o estado primeiro de muitos 

ambientes, atmosferas, micropolíticas, rege processos orgânicos e atua sobre ele, 

lapidando estados, reconfigurando paisagens, ligando formas e separando outras, a 

natureza simplesmente é. Nesse processo de atuação da simplicidade bruta, a 

natureza rege a vida, é eixo principal, artéria decisiva de um processo que se 

constrói dentro de uma dinâmica cotidiana, que alimenta uma continuidade. 

É no trajeto da vida que a natureza é conjugada, força pulsante, motriz, 

agente decisiva no ato da continuação. Pensar uma natureza é se deparar com 

algum processo de vida, de uma organicidade ativa, que conduz uma historia, um 

tempo, um lugar. A natureza aqui é eixo principal para discutir a vida, é buscada 

como metáfora pontual nos interstício entre vida e sentimento, sentimento que 

resulta em arte, rio desaguando no mar. 

O início desse processo no percurso da natureza poética de Leonilson – 

entendendo poética como a forma que o artista traduz, lapida o mundo em sua obra 

– é observar como dados da vida foram relevantes para seu trabalho; nesse primeiro 

instante investiga-se como a biografia foi legitimada na sua escrita artística.  

José Leonilson Bezerra Dias nasceu no dia 1° de março de 1957, na cidade 

de Fortaleza, Ceará. Vindo de uma família de tradição católica, é o quarto de cinco 

filhos. Seu pai, Theodorino Torquato Dias, era comerciante de tecidos e devido à 

profissão transitava constantemente entre São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Porto 

Velho (RO). É num período de transferência da família entre Porto Velho e Fortaleza 

que Leonilson nasce (reside inicialmente em Fortaleza por três anos e, na 

sequência, por um ano em Porto Velho, até transferir-se com a família 

definitivamente para São Paulo).   

 
Porto Velho era, naquela época, um território e, assim, se tinha uma ideia de 
que seria muito promissor. Então, ele montou uma lojinha e, na época, era 
assim: a mamãe costurava e o papai vendia o que a mamãe costurava. Aí 
começou a aumentar, com tecidos, tudo. A minha mãe perdeu um filho com 
seis meses que seria o mais velho, depois nasceu o Leilson, a Tilda. E, 
nessa época, tinha sempre o Wilson Dias que morava lá em Fortaleza, que 
era como um vendedor viajante, e ele ia muito pra Porto Velho e ele sempre 
convidava meu pai para ir morar em Fortaleza. Porque Fortaleza era melhor, 
era abastecido de alimentação, tinha uma vida melhor, tinha um estudo 
melhor. Aí, meu pai se convenceu e mudou-se com a Tilda, Leilson e a 
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minha mãe pra Fortaleza. Lá em Fortaleza, depois, nasci eu. O papai lá 
montou duas lojas de tecido. A mamãe já não trabalhava mais com ele, já 
ficava mais com a gente. Nasci eu e, depois de uns cinco anos, nasceu 
Leonilson. Mas, o que é que acontecia? Papai tinha que vir de Fortaleza 
para São Paulo para comprar os tecidos para a loja. De São Paulo para 
Porto Velho que era onde tinham as lojas dele. Depois, para poder ficar um 
pouco com a gente, ele ia de Porto Velho para Fortaleza. Então, o que 
acontecia é que ele se dividia muito. Aí, eles conversaram e resolveram 
mudar para São Paulo.5 (sic) 
 

 

Devido às longas e cansativas viagens, à distância da família, e às 

possibilidades de um futuro mais tranquilo, o pai de Leonilson decide mudar-se 

definitivamente para São Paulo. O bairro da capital paulista escolhido pela família foi 

a Vila Mariana, então reduto de imigrantes de Porto Velho. 

 

Sua mãe, Carmen Bezerra Dias, desde cedo praticava a arte da costura e do 

bordado, assim como sua avó, que residia com a família. Na casa havia um quarto 

destinado à costura, e Carmen chegou a costurar profissionalmente sob encomenda. 

Mais tarde, restringiu-se aos modelitos familiares, e até mesmo as filhas recebiam os 

ensinamentos do corte, da costura e do bordado. É nessa ambiência de linhas, 

agulhas e tecidos que as primeiras percepções de Leonilson sobre o fazer artesanal  

vão se construindo.  

 
Quando nós viemos para cá, ainda tinha aquela historia de se estudar em 
colégio religioso. Então, era assim: as mulheres estudavam num colégio 
porque as freiras não aceitavam meninos e os meninos estudavam em outro 
colégio. Então, a gente já veio para estudar nesses colégios determinados. 
Quando nós viemos para cá, já tinha toda a indicação de as meninas irem 
para o Madre Cabrini e os meninos para o Arquidiocesano. E, no prezinho, 
assim, o Leonilson estudou em um outro colégio que também era religioso, 
também perto aqui de casa, que era o Coração de Jesus. Mas sempre meus 
pais foram muito religiosos.6 (sic) 

  

                                                             
5  Entrevista concedida por Ana Lenice Dias ao autor em janeiro de 2009 no Projeto Leonilson em São 
Paulo. Texto integral disponível nos anexos deste trabalho.   
6  Entrevista concedida por Ana Lenice Dias ao autor em janeiro de 2009 no Projeto Leonilson em São 
Paulo. Texto integral disponível nos anexos deste trabalho.    
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Os estudos iniciais ocorrem em colégios religiosos (Colégio Coração de 

Jesus, primeiro grau, Colégio Arquidiocesano, segundo grau). As meninas nos 

colégios de freiras e os meninos nos de padre. Todos os filhos passam pelas 

liturgias católicos de Batismo, da Primeira Comunhão e do Crisma. A família 

preservava e cultuava as tradições religiosas, transmitindo ensinamentos para os 

filhos. 

Sem registro na família de outros artistas, Leonilson cedo desperta interesse 

pela arte. Aquele menino curioso que costumava observar a dinâmica do quarto de 

costura da mãe e recolhia pequenos retalhos de tecidos para compor as 

brincadeiras infantis já gostava de desenhar. Seu primeiro contato com uma escola 

de arte acontece na ‘’Escola Panamericana de Arte’’, em meados da década de 

1970. Cursa também, embora sem concluir, o Curso de Técnico de Turismo, onde 

conhece o crítico de arte Casimiro Xavier de Mendonça. Numa matéria para o Jornal 

do Brasil Wilson Coutinho trata desse período do artista: 

 
 

Aos 18 anos foi aprender arte na Fundação Álvares Penteado (FAAP) e 
naturalmente entediou-se. Com desenhos debaixo do braço percorreu 
algumas galerias. Luisa Strina, marchand paulista, gostou, mas mandou que 
voltasse outra vez. O crítico Casimiro Xavier emprestou-lhe revistas 
especializadas em arte e Leonilson, seguindo o destino da sua geração, foi 
ser nômade. Em 1981 zarpou para Madri.7 

 

 

Aos 20 anos ingressa no curso de Educação Artística na Fundação Álvares 

Penteado (FAAP), onde foi aluno de Regina Silveira, Nelson Leirner e Júlio Plaza. 

Nesse período, divide ateliê com o artista Luiz Zerbini. Sua primeira exposição 

coletiva intitulada “Desenho Jovem” acontece em 1979, no Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo, MAC-USP.  

O período da FAAP foi um período de aproximação tanto às técnicas como 

também à historia da arte. Leitor assíduo, a possibilidade de ter a acesso a vários 

livros enriqueceu o seu repertório visual e, sobre esse período, em entrevista a 

Frederico de Morais, comenta essa fase inicial com a arte e sua aproximação com 

Júlio Plaza. 

 

                                                             
7 COUTINHO, Wilson. Tropeços na estética da superfície. In: Jornal do Brasil. Rio de Janeiro: 19 de maio 
de 1983.  
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Sempre pintei, desde menino. Meu pai sempre me deixou fazer aquilo que 
eu gostava e um amigo dele me presenteava com materiais de pintura que 
trazia da Europa. No colégio, gostava dos desenhos da matemática e 
minhas redações de português eram sobre coisas que eu fazia e gostava. 
Falava de mim, sempre fui muito egoísta comigo, com meu mundo 
particular. Em São Paulo, frequentei a Fundação Armando Álvares 
Penteado, mas aquilo lá significou apenas a possibilidade de ver livros sobre 
arte. O professor que mais me apoiou foi o Júlio Plaza, ele tinha muito 
carinho por mim, talvez por eu ser diferente dele. O resto era quadradinho 
sobre quadradinho. Os desenhos que eu fazia, na época mostrava a alguns 
colegas artistas. Uns me diziam que eram bonitos, outros que era “um tiro 
na água’’8. 

 
 

No caderno da FAAP de 1976 (Fig.2), Leonilson já constrói uma dinâmica 

estética na junção entre texto e imagem, ao reverter aquele suporte cotidiano da sua 

função e acrescentar outros, como desenhos e padronagens. Nesse período o 

artista se detêm na produção de plantas arquitetônicas e de fachadas, o que 

resultou na confecção de vários cadernos com esses estudos. Nesse caderno da 

FAAP, há um curioso texto intitulado “A Arte e Eu”. Nele o artista se posiciona sobre 

o fazer artístico e em um dos trechos do texto ele revela dados que percorrerá sua 

produção: toda arte é importante, ela é a documentação de um momento, de um 

circulo-vitae.  O texto a seguir é uma transcrição e respeita a grafia utilizada pelo 

autor: 

 

 

 
 

                                                             
8  MORAIS, Frederico. Cede o desenhista; cresce o pintor. Rio de Janeiro: Globo, 20 / mar / 1985. 
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‘’Historia da Arte’’ 
 
Trab – A Arte e Eu 
 
A arte é uma conseqüência do homem. Ele a percebeu, a pintou, a 
transportou, ridicularizou e a optou. 
Ela é uma expressão sensível aos nossos pensamentos, sentimentos. 
Ela é perceptível, palpável, gostosa, às vezes possui até sabor! 
Eu acho que arte é o fundamento de tudo! Tudo saí dela e pra ela volta. Ela 
é a balança entre o lógico e o ilógico, entre o real e o sobrenatural, ela é a 
cultura e a improvisação, ela estimula dilui e relaxa. 
Não posso viver sem ela, não podemos, falar é uma arte, sentir é uma arte, 
ouvir cheirar, andar, fazer e pensar também. 
Pode haver um paradoxo, o que seria arte afinal? Acho que nada podemos 
concluir, pois senão, não haveria mais nada a pesquisar, a fazer, a tentar, e 
então a arte estaria morta.  
A arte não deve ser concluída, mas apenas ‘’curtida’’, envolvida e sentida, 
não importa se pertence a Neoclassicismo, Art Nouveau, Pré Hist ou 
Abstracionismo, tudo é igual, o que mudam são os materiais e personagens, 
o espírito é sempre o mesmo o de representar algo acompanhado de 
sentimentos próprios. 
Não existe arte falsa ou cópia, por mais que um falsário tente copiar algo, a 
obra será sempre sua, uma expressão do seu ego, a figura pode ser de 
Modigliani, mas a cor dos olhos e sua expressão serão sempre do autor     
Da mesma forma não vejo razão de observar-se a arte como um conceito de 
feio ou bonito. Arte não é conceitual, ela pode qdo  muita ser dita ‘’prática’’ 
ou de boa forma, mas apenas em casos específicos, não existe arte feia ou 
bonita, pode haver maior ou menor integracao, de forma, cores, relevos, 
partes ou contornos, mas isso não implica em bonito ou feio, existe também 
um problema de plasticidade, um móbile de Calder é bem mais envolvente, 
insinuante e palpável do que uma fria Venus de Milo, mas nem por isso é 
mais importante, toda arte é importante, ela é a documentação de um 
momento, de um circulo-vitae  e de uma corrente humana, ela deve ser a 
livre expressão de um pensamento ou sentimento, sem pré-conceitos, 
padrões, vergonhas, futilidades ou censuras básicas, ou cortantes, ela deve 
ser solta, deve voar, pousar, atingir, agitar, coagir, educar, divertir, instruir e 
relaxar.  (sic)       
 
 

José Leonilson Bezerra Dias 16/04/78 
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No texto apaixonado de teor ingênuo e imaturo o artista reflete a dinâmica da 

arte e lhe confere uma relação sinestésica, como elemento fundamental e de 

completude para a vida, associando todo seu campo para uma necessidade de troca 

e sobrevivência. Desconstrói a questão da autoria elevando a aura da obra como 

expressão iluminada do autor e, nesse contexto vai contrariamente a ideia de uma 

arte conceitual e a relaciona à praticidade.  

 

No percurso de sua construção poética, Leonilson utiliza muitas referências 

que ele transporta de sua infância e do imaginário infantil para a obra, diversos 

elementos ou signos reverberam em imagens e transcrições visuais, sejam vindos 

da coleção de brinquedos ou de outras referências lúdicas como revistas em 

quadrinhos, coleções, moda, teatro. Esse despojamento resulta numa pintura leve e 

descontraída, de traços soltos e cores alegres, dados que caracterizam sua 

produção inicial. Sobre esse período Jorge Guinle observa: 

 
...Os trabalhos de Leonilson, artista cearense de 27 anos remetem ao 
mundo específico da infância, da ilustração, do cartun, travando com esse 
terreno de eleição, uma autêntica batalha9.      
 

 

No ensaio crítico publicado pela jornalista cearense Ítala Márcia Holanda no 

início da década de 1980 no jornal Diário do Nordeste (Fortaleza) a autora evidencia 

o campo lúdico que habita a produção do artista e como ele atravessa sua 

construção poética: 

 
 
Num jogo divertido, suas figuras e objetos achados bem à mão  - o piano 
que tem em casa, o aviãozinho da sua coleção de miniatura – vão 
aparecendo num trabalho ou noutro. E enquanto algumas pessoas as ligam 
a infância e outros ao futuro, Leonilson prefere encarar esse resultado como 
uma coisa atemporal, distancia da infância e da velhice, sem nenhum 
compromisso com esses dois extremos de vida. Já quando não retrata o 
que esta perto de si, Leonilson usa coisas da sua cabeça, entra dentro de 
um plano muito abstrato e encontra lendas, estórias e fabulas que tenta 
passar ao publico através dos desenhos.10 
 
 
 

                                                             
9   GUINLE FILHO, Jorge. A implosão da imagem. In: Revista Modulo, n 75, Rio de Janeiro, 1983, p. 46. 
10   HOLANDA, Ítala Márcia. Leonilson Brincando com os conceitos de arte. In: Diário do Nordeste, 
Fortaleza, s/d. 
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Essa relação entre vida x arte é um dado que Leonilson utiliza em sua poética 

e vai balizar todo o percurso de sua produção, seja em detalhes menores – como a 

transposição de sua coleção de brinquedos – ou, mais tarde, de uma forma bem 

mais intensa, numa aura autobiográfica. Revela-se aí um dado singular que vai 

diferenciar sua produção de toda uma geração de artistas.  

 

No fim da década de 1970, o cenário artístico internacional repercutia a Arte 

Conceitual, as pesquisas se voltavam para as experimentações que elegiam o 

conceito como condutor principal da construção poética, em posturas políticas bem 

definidas e engajadas. Uma arte em crise que passa a questionar a si própria com 

vanguardas que reverberam novas posturas, novas técnicas e procedimentos, o 

saber se fragmenta, a arte se dessacraliza, o belo divide espaço com outras 

realidades estéticas como o feio e o trágico, o sublime perde sua soberania e o 

tempo cria novas vertigens e verdades.  

 

 

 

1.1 – EXERCÍCIOS PLÁSTICOS – DÉCADA DE 1970 
 

 

O período da década de 1970 reflete para Leonilson um momento de 

pesquisa, descobertas de novas técnicas e também acesso à universidade. Visíveis 

são os interesses de Leonilson, que já revela um direcionamento para assuntos que 

irá tratar com mais profundidade anos depois, como: moda, amizade, plantas 

arquitetônicas (futuramente, os órgãos do corpo serão tratados como uma 

arquitetura, assim como as plantas dos rios e seus afluentes).  Essa parte da 

produção do artista revela uma poética em processo, uma poética de fundação, que 

será o alicerce para as pesquisas mais aprofundadas e relevantes da sua obra, 

porém não se pode observar o conjunto já legitimada pela crítica como uma 

produção “madura”, sem antes verificar a constituição da sua dinâmica e sintaxe.   

É datado de 1972 o primeiro exercício plástico do artista, que atualmente está 

conservado no Projeto Leonilson (São Paulo-SP). Intitulado Mirro (Fig.3), o trabalho 

constitui-se de uma caixa de madeira que acondiciona uma assemblage formada por 

tecido (parte de uma roupa sobre a qual surge, bordada sobre outro suporte, a 
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palavra “mirro”), papelão, feltro e latão. Verifica-se, nesse primeiro exercício plástico 

a utilização de ferramentas que serão mais tarde exploradas e confirmadas em sua 

produção, como o bordado, a palavra e partes de vestimentas pessoais. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 
 

 

 
Fig.3 
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A palavra, mesmo nesses exercícios recorrentes na década de 1970, é 

bastante utilizada, tanto em alguns trabalhos a lápis de cor e pastel sobre papel de 

1979, quanto em algumas colagens que resultaram em publicações caseiras, dentre 

elas Vogue Ideal (Fig.4), e a Revista Zé (Fig.5). A Vogue Ideal é composta por 30 

páginas (com texto, colagem e coloração), dividida em várias sessões de 

entrevistas, ponto de vista, publicidade, análises de figurinos, moda praia, cabelo, 

maquiagem, moda noite, moda homem e, em sua última página alguns depoimentos 

deixados por amigos e familiares do artista sobre a publicação. 

A revista criada por Leonilson não possui proposta comercial ou publicitária. É 

um livre exercício de cunho artístico em exemplar único, apresentando uma curiosa 

construção na gênese de sua figuração, que desembocará numa produção mais pop 

nos anos que seguem.  O projeto Intitulado de Vogue Ideal foi concebido 

artesanalmente num contínuo diálogo entre texto e imagem, colagem, aquarelas e 

canetas coloridas. A publicação se revela diferente perante panorama no processo 

artístico de Leonilson, mas já aponta caminhos que o artista percorreria. 

Na contra capa da revista, Leonilson escreve de próprio punho uma 

dedicatória em que enfatiza seu pensamento a respeito de liberdade, preconceitos, 

dedicando a revista às pessoas que conseguem enxergar à frente do seu tempo: 

 

 

Eu dedico esta revista a todos os que conseguem enxergar um pouco mais 

à frente de alguns preconceitos bestas, a todos os amantes da 

improvisação, alegria, joie de vivre, e peço desculpas a quem não agradei, 

mas para estes eu digo que a vida foi feita para ser vivida, sem essa de 

dizer: credo! Você foi lá? Viva quem sabe viver, e é por isso que eu estou 

vivo! Eu aprendi a gostar de quem gosta de mim (sic).   
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Fig.4 
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Outra revista desenvolvida pelo artista na década de 1970 foi por ele intitulada 

como Zé. Em um diálogo sucessivo entre imagem e palavra, o artista utiliza a 

colagem como técnica principal para elaborar um texto que mescla dados fictícios 

com realidade. Constituída por 13 páginas, apresenta o percurso narrativo de um 

personagem chamado Zé, desde sua saída do campo para a cidade, a infância, a 

matrícula na escola, o início do trabalho numa boa empresa, o sonho de ser jogador 

de futebol, o trabalho com petróleo. Porém, ao final torna-se um cafetão, 

comercializando garotas, mas em seguida volta seus ideais para o campo das artes 

e obtém grande sucesso como autor. Além do teatro, sobra-lhe tempo para 

desenhar e tornar-se um homem estável cujo maior desejo era um Fiat 147 – Super. 

 

Fig.5 
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É verificável um diálogo com as revistas em quadrinhos em sua estrutura, 

mesclando influências da arte pop nas cores, na exploração da publicidade e na 

constante utilização da palavra como suporte para a estruturação da mensagem. 

Ponto também destacável nessas revistas é a utilização do humor e da ironia para 

constituição da narrativa, assim como o interesse por moda, evidente na Vogue 

Ideal. 

No processo inicial por uma definição estética, Leonilson pesquisou diversos 

elementos, que povoaram insistentemente a visualidade desse período em 

repetitivos estudos e desenhos, geralmente a lápis de cor. Nesse campo da imagem, 

sobressaem inúmeras plantas arquitetônicas, fachadas de casas e padronagens – 

são diversos os cadernos datados do final da década de 1970 que contêm esses 

exercícios. Desses elementos que compõem a sua visualidade nesta época, pode-

se também destacar exercícios que remetem à estética dos quadrinhos e do cartum 

– assim como nas Revistas Zé e Vogue Ideal, há uma influência direta dos 

quadrinhos em alguns desenhos (Fig. 6). Outro eixo fundamental também presente 

nas composições é o uso frequente da palavra para compor o diálogo fluente com as 

imagens:       

 
 
 
 
 
 

Houve quem insinuasse que Leonilson teria ido buscar os ingredientes de 
seu divertido trabalho nas estórias em quadrinhos, observação que o artista 
repudia veementemente. O gibi que sempre detestou, funciona para ele 
como uma coisa expressamente didática e, didatismo é, ostensivamente, 
um dado do qual Leonilson prefere manter-se distante. (...)11 

 

 

                                                             
11  HOLANDA, Itala Márcia. Leonilson: brincando com os conceitos da arte. In: Diário do Nordeste, 
Fortaleza, s/d. 
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Fig.6 
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1.2 – A AMIZADE É MATÉRIA DE SALVAÇÃO  

Tema constante nos exercícios plásticos do artista, a amizade sempre foi 

colocada em evidência em sua arte, e é bastante explorada no final da década de 

1970. Um dos trabalhos mais marcantes desse período é um lápis de cor sobre 

papel intitulado Viver Amigos (Fig.7), apresentando um texto que discorre sobre o 

tema da amizade e a ilustração de três figuras abraçadas. A narrativa se constitui 

com o seguinte texto, transcrito conforme a obra original: 

 

 

Caminhando a gente ia escrevendo uma estrada que não tinha sinalização 

de proibido / todos os faróis iluminavam nossa luz e um intenso brilho verde 

abria nossa visão e dava a ela um compasso para fazermos mudanças de 

360 graus / Paralelos nos faziam encontrar no cruzamento / Quantas 

missões foram revistas / Quantas mudanças foram cumpridas / Com as 

veias cheias de sangue quente de calor e força emprestada pela amizade 

uma batalha foi travada: era possível provar que algo pode ser o que 

simplesmente é / É divisor o meio e tomar consciência dele / Ser de acordo 

com a gente é fazer respeitar e caminhar é respeitar / Como num brinquedo 

ao qual transpomos nossa imagem  / Viver amigos é emprestar os olhos / 

Sendo o pássaro sendo homem / Dizer o que se quer: Permitir que se ame 

sem saber porque / Alçar o pescoço próximo e contar as pulsações que 

demonstram a emoção / É sentir uma pele viva envolver a lembrança de um 

corpo que tem um espírito sadio / Amar um amigo é querer que ele caia e 

rodopie / Que aprenda prá ensinar e ensinar assim que aprender / E ser 

transferível / E ter a emoção de ver / De conter as a lágrimas / E lacrimejar 

como um rio ao ponto de molhar todo o espírito vizinho / Ser tudo dentro do 

limite em que tudo pode ser uma simples coisa  / Tão pequena que circularia 

nos vasos sanguíneos  mais estreitos / Mas que carregam vida    
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Fig.7 
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Outro trabalho que evidencia a questão da amizade é de 1979, produzido em 

Fortaleza. O trabalho mais parece uma carta (Fig.8) ou uma página de um diário, 

dialogando detalhes do olhar de uma janela e revelando um pouco da paisagem de 

fora. Com a escrita que revela o seu posicionamento sobre a arte, traça um paralelo 

entre a amizade e a produção de dois grandes amigos, o paulista Luiz Zerbini e o 

cearense Batista Sena. Leonilson, neste pequeno texto, traça alguns pontos 

essenciais que eclodiriam na produção posterior e utiliza palavras que serão uma 

constante na sua poética como ‘real’, ‘verdade’, ‘honestidade’, ‘individualidade’ e 

‘leveza’.  

 

 

 

Tudo que se pode falar de Arte / Tudo que eu posso falar a respeito / eu 
posso falar realmente posso / de tudo que eu conheço a respeito de arte / 
de tudo que eu faço ou vi o que mais gosto é da realidade dos fatos / 
momentos / flashs / instantes acontecendo / gosto muito do meu trabalho: é 
uma descoberta do Real / gosto do trabalho do Luiz Zerbini / ele cria um real 
inusitado e gosto do trabalho do Batista como Real / Surreal e também 
inusitado*. 

Tendo como inusitado tudo aquilo que o é, verdadeiramente / com 
características de honestidade / individualidade / levesa e momentânea 
(sic). 
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Fig.8 
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1.3 – DÉCADA DE 1980 – ANOS INICIAIS 

O início da década de 1980 coincide com um período de ruptura em 

tendências, mercado e o eixo que se anuncia reflete uma nova dinâmica na arte. A 

arte conceitual, que conduzia as questões da arte naquele período, não possuía 

uma boa repercussão de mercado e financeira, apesar de todo o requinte das 

poéticas e estratégias nas performances, instalações, happenings, ações, 

intervenções, objetos etc.    

A arte se voltava para a rua, multiplicavam-se os projetos ambientais, o 

urbano era tomado como estratégia, o participador era convocado como agente ativo 

daquela transformação que interagia, manipulava, conduzia a obra – a anti-arte era 

legitimada. Do cubo branco para a rua, as intervenções e a arte conceitual regiam 

toda a dinâmica artística do período e a pintura sai de cena.  

O mercado necessitava de uma arte que dinamizasse a comercialização e a 

aquecesse. As experimentações da década de 1970 não supriam essa nova 

estrutura, e procurava-se o “novo”, uma oxigenação que desenvolvesse outros 

movimentos no campo da arte. O Brasil, em fase de transição e flertando com uma 

possível democracia, exalava vontade de mudança: da política à arte, buscava-se 

uma nova sintaxe, e essas mudanças não se localizavam em inquietações locais – o 

cenário internacional alavancava todas as questões. Raiava a década de 1980. 

O processo de ruptura com as questões conceituais tem como um dos 

mentores e articuladores dessas movimentações o crítico italiano Achille Bonito 

Oliva, que agita os ideais de uma retomada das linguagens e métodos do passado. 

Era preciso fazer uma pausa, descontrair, mesmo que isto significasse uma volta, 

sendo que essa volta teria os ideais do agora, do presente. O livro do crítico de arte 

Roberto Pontual. Explode Geração que analisa esse percurso da Geração 1980, 

pontua uma fala de Oliva acerca dessas transformações: 

A nova arte se abebera no mais profundo de uma reserva inesgotável onde 
abstrato e figurativo, vanguarda e tradição vivem no cruzamento de uma 
pluralidade de reencontros.12 

                                                             
12  PONTUAL Roberto. Explode Geração. Avenir: Rio de Janeiro, 1984, p. 25. 
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Nesse período, a crítica internacional inicia uma retomada de interesse pela 

produção brasileira, a Bienal de São Paulo afirma seu prestígio e um cenário 

instigante se estabelece dando abertura e suporte para as mudanças que se 

anunciam. Leonilson abandona o curso de arte da FAAP em 1980, porém frequenta 

a escola de artes Áster e participa da exposição Panorama da Arte Atual 

Brasileira/Desenho e Gravura, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM-SP. 

Em 1981, Leonilson decide deixar temporariamente o Brasil e viajar para a 

Europa. Sua primeira parada foi em Madri, onde obtém uma boa receptividade e 

logo consegue sua primeira individual na Galeria Casa do Brasil. A temporada 

européia se faz longa, ele viaja ainda para Nienburg Weser, Paris, Cuenca, 

Frankfurt, Florença, Milão e Barcelona. Em Milão, conhece o artista Antônio Dias13, 

de quem recebe apoio e incentivo. Dias o apresenta a alguns galeristas, assim como 

ao crítico Achille Bonito Oliva, mentor da Transvanguarda Italiana 14. 

Sobre esse período, Leonilson, em entrevista a Frederico de Morais, comenta 

o processo de saída do Brasil e contextualiza suas condições:   
 
Aos 24 anos decidi que seria pintor, que ia me apresentar por inteiro. Fui 
morar na Europa. Não esperei nem mesmo a ajuda do meu pai, vendi o 
carro a uma amiga e me mandei. Cheguei em Madri como todo cearense 
em qualquer lugar do mundo, com uma pequena mala na mão e, no meu 
caso, com uma pasta de desenhos. Logo estava expondo na Casa Brasil. A 
exposição foi vista pelo diretor da Casa Velásquez, que me convidou a 
morar em um dos ateliês que o governo da França ali mantém. Viajei para 
Suíça, Alemanha, Itália e França. Conheci o Arthur Piza, que me apresentou 
ao Antônio Dias, que me apresentou ao marchand Canavielo, que logo se 
interessou pelo meu trabalho, adquirindo 15 desenhos, queria contratar-me, 
mas deu aquela saudade do Brasil.15 

Esse diálogo com referências internacionais, a possibilidade de enriquecer o 

seu repertório visual, aliada a uma curiosidade instigante em visitar exposições, 

                                                             
13 Artista brasileiro residente em Milão no inicio da década de 1980, foi um grande incentivador da 
produção de Leonilson e na Europa teve importante papel na inserção do artista no circuito de arte local, 
apresentando-o a galeristas e críticos em depoimento ao Jornal “O Povo” de Fortaleza em 21 de dezembro de 
2003 ao Caderno Vida & Arte relatou: “Ele bateu à minha porta em Milão recomendado por Arthur Luiz Piza, 
artista brasileiro radicado na França desde 1950. Pensei: ‘Se Piza indicou, deve ser bom.’ Tirou uns 200 
desenhos de uma pasta e me encantei. Indiquei um galerista milanês e orientei-o:  ‘Não diga que me conhece, 
fale que é um jovem artista querendo uma oportunidade’. Sabia que aquele era o jeito certeiro de pegar o cara, 
que estava justamente procurando jovens talentos. Quando retornou estava pálido. Disse que ele queria comprar 
tudo. Dai, logo foi convidado para coletivas e individuais, passando temporadas em minha casa, onde o que mais 
gostava de fazer era devorar os livros de arte”.   
14  O termo Transvanguarda Italiana vincula-se ao crítico Achile Bonito Oliva (1939) e ao livro escrito por 
ele intitulado A Transvanguarda Italiana (1980), referente ao novo movimento de figuração italiana, que tinha 
como principais expoentes Francesco Clemente, Mimmo Palladino, Enzo Cuchi, Sandro Chia e Nicola de Maria. 
15  O Globo, 20 de março de 1895. 
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galerias e se ater à cultura local sempre foram características do artista, que se 

definia como um “curioso”16. A importante aproximação com Antônio Dias foi um 

divisor de águas; o contato com a Transvanguarda Italiana aparecerá com vigor na 

sua produção e eclodirá não só individualmente, mas também no cenário brasileiro. 

Participa da exposição Giovane Arte Internazionale, em Lecce, na Galleria Giuli. 

Também nesse período conhece o artista Joseph Beuys. No ano de 1981, volta ao 

Brasil para as festas de fim de ano, porém retorna para a Europa em 1982, viajando 

pela Itália, Alemanha e Portugal. Em Bolonha, participa de uma exposição individual 

na Galeria Pellegrino. Em setembro de 1982, retorna ao Brasil e aluga uma 

casa/ateliê na Vila Mariana, em São Paulo. 

 

1.4 – TEATRO 

O grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone (Fig.9) inovou no teatro brasileiro entre 

a década de 1970 e início de 1980. Suas principais características se relacionavam 

com o processo de desconstrução dramática, assim como a criação conjugada por 

um sistema coletivo aliada ao improviso e à interpretação despojada. O grupo era 

formado por Regina Casé, Perfeito Fortuna, Jorge Alberto Soares, Luiz Arthur 

Peixoto, Daniel Dantas, Luiz Fernando Guimarães, aliados a integrantes como 

Patrícia Travassos, Evandro Mesquita, Nina de Pádua, dentre outros. 

A estreia do Grupo foi em 1974, com a peça O Inspetor Geral de Nikolai 

Gogol. Em 1975 apresenta, no Teatro Cacilda Becker (São Paulo-SP), com direção 

de Hamilton Vaz Pereira, o espetáculo Ubu Rei. O grupo segue com as seguintes 

produções: Trate-me Leão, em 1977; Aquela Coisa toda, em 1980; e a Farra da 

Terra, em 1982. 

É no espetáculo a Farra da Terra (1982) que o grupo convida Leonilson para 

realizar os cartazes, figurinos, cenografia e objetos do espetáculo. O grupo, que já 

vinha flertando com São Paulo, decide passar uma temporada na cidade, consegue 

um trabalho no Centro Cultural Vergueiro, o que abre as portas para estrear o 

espetáculo no SESC Pompéia. 

                                                             
16   LAGNADO, Lisete. São Tantas as Verdades. 2 ed. São Paulo: Editora DBA, 1998,  p. 26.  
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Fig.9 
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Leonilson registra em suas agendas esse período de aproximação com as 

artes cênicas e com integrantes do grupo. Tal diálogo com o campo semântico 

teatral nos remete ao texto da Revista Zé, onde o personagem, em uma das suas 

facetas, revela a sua paixão por atuar. Em seu website, a atriz Regina Casé 

comenta um pouco sobre esse momento de temporada em São Paulo do grupo 

carioca: 

 

“A Farra da Terra” é filha direta de tudo o que tínhamos vivido e conhecido 
em São Paulo: das oficinas, do convívio com os artistas plásticos, com os 
músicos, era São Paulo nas veias.17  

  

 

  O espetáculo recebe boa repercussão da crítica e é bem aceito pelo público, 

inovando ao levar para o palco projeções de vídeos feitas ao vivo. Esse recurso 

permitia que a platéia observasse com mais detalhes as expressões dos atores, pois 

eram duas câmeras de vídeos comandadas por videomakers. Além desses efeitos, a 

peça possuía uma banda que se apresentava ao vivo, a Paris 400.  

Em um caderno de 1983 (Fig.10), Leonilson detalha um pouco sobre os 

personagens da peça, seus figurinos e cenário, e observa: 

 

 

“Farra da Terra’’, labirinto com público ao redor, refletores de gelatina 
vermelha, 4 bombas, 3 slides estrangeiros, 2 roupas, capas, botas de 
borracha, calça de pesca’’ (sic).  

 

 

 

 

 
                                                             
17  http://www.reginacase.com.br/sec_biografia.php acessado em 28/11/2007. 
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Fig.10 
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Alguns projetos que constam nos cadernos do artista, nesse período de 

cenografia e figurino para teatro, não foram executados, ficando apenas o projeto, e 

o plano de montagem. Um desses esboços se intitula Navio (Fig.11). O objeto em 

forma de um navio recoberto por luzes é composto por: 20 lâmpadas vermelhas na 

chaminé, 65 amarelas no corpo e 51 azuis na base, totalizando 136 luzes.  

No ano de 2005, esse projeto foi executado pela primeira vez no Museu de 

Arte Contemporânea do Ceará (Fig.12), com apoio do Projeto Leonilson que fez a 

doação de 17 obras do artista para o acervo do Museu, formando o primeiro núcleo 

de obras do artista no Ceará.  
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Fig.12 

Fig.11 
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1.5 – AGENDA N°1 (1982) 

 

O ano de 1982 na vida de Leonilson é bastante movimentado. Registro fiel 

desse período é a agenda de uso cotidiano: nela encontram-se ricas informações 

que possibilitam mapear o percurso do artista, seja através das diversas viagens 

ocorridas naquele ano, dos compromissos profissionais, encontros com amigos e um 

intenso registro do percurso cultural feito por Leonilson – peças teatrais vistas, filmes 

assistidos, shows, visitas a museus e exposições etc. 

A agenda (Fig.13) mostra diversas faces de interesse do artista que, nessa 

época, ainda vinculado ao grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone, participa de 

cursos e de uma vasta programação teatral, pois era quem concebia figurinos para 

as produções do grupo. Nesse ano viaja para Itália e Alemanha, e há o registro do 

dia-a-dia do trajeto europeu do artista. 

Verifica-se uma grande proximidade com o artista Antônio Dias – fosse no Rio 

de Janeiro, ou na Itália, houve diversos encontros entre os dois e foi o amigo que o 

recebeu em terras italianas e o apresentou ao circuito de arte local. Um importante 

registro nessa agenda é a visita do artista a exposição da Transvanguarda, no dia 02 

de junho de 1982. É nesse período que Leonilson tem uma aproximação maior com 

Achile Bonnito Oliva, principal figura desse movimento de retomada da pintura na 

italia. Também no trajeto europeu, Leonilson viaja para a Alemanha e faz o registro 

de sua passagem por Kassel e Basel, cidades onde faz um intenso percurso artístico 

ao visitar museus e galerias.  

Leonilson sempre foi muito próximo da literatura e um leitor voraz. Nesses 

registros de 1982, ele cita trechos do livro que estava lendo (Memórias de Adriano, 

de Marguerite Yourcenar18), justamente no período em que passava férias em 

Fortaleza, cidade para onde viajava anualmente. Outro dado presente nessa agenda 

é um registro gráfico de uma simbologia que vai percorrer toda sua trajetória e já em 

tempos iniciais se esboça: um círculo remetendo a uma rosa dos ventos com suas 

iniciais L N O S (Leonilson) no lugar do norte, sul, leste, oeste. As agendas são 

                                                             
18  Memórias de Adriano (em francês: Mémoires d'Hadrien), romance da autora francesa Marguerite 
Yourcenar, é uma auto-biografia imaginária sobre a vida e a morte do imperador romano Adriano. Memórias de 
Adriano foi publicado pela primeira vez na França em 1951, com enorme sucesso.  
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importantes documentos de mapeamento da vida e obra do artista e nelas constam 

a necessidade quase compulsiva de deixar marcas e registros, de se documentar e 

fazer daquele suporte um exercício de vida. Apresento, a seguir, páginas de uma de 

suas agendas, com a transcrição dos escritos nelas existentes, e que falam do dia-a-

dia do artista, e trazem algumas de suas referências e reflexões. 

 

 

Fig.13 
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FIG.14  
 

16 DE JANEIRO - SÁBADO 
Os grandes ritos ñ fazem mais do que simbolizar os acontecimentos da vida 

humana, mas o símbolo vai mais longe que o ato, explica cada um dos nossos 
gestos em termos do mecanismo eterno. 

 
Memórias de Adriano 
Marguerite Yourcenar 

 
Fortaleza (Maraponga) 

Talvez esse desastre fizesse parte integrante de um excesso de alegria, de 
um acréscimo de experiência, que eu não teria consentido a mim mesmo, nem 

a meu companheiro de perigo (adriano). 
 

17 DE JANEIRO - DOMINGO 
FORTALEZA 
Maraponga 

Aniversário do Rafael 
acabei 

Memórias de Adriano 
Marguerite Yourcenar 
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FIG.15 
 

13 FEVEREIRO - SÁBADO 
São Paulo 

Gabriel veio aqui 
Centro da cidade  
Rio Vasp 17:30  

Casa do Antonio Dias 
Gisele 

Circo do Asdrúbal 
 
 

14 DE FEVEREIRO - DOMINGO 
Rio 

Praia c/ Antônio Dias 
Casa do Afonso 

Cine Caruso = Tre Fattelli (?) 
Três Irmãos 

Voltei prá casa 
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FIG.16  
 

26 DE FEVEREIRO – SEXTA 
CEASA c/ Luiz de manhã 

Almoço c/ todos aqui em casa 
Antônio Dias 

1001 noites de Pasolini c/ Luiz (Coral) 
 
 
 

Luiz bateu o carro 
Puta aluguel 

Cena de violência 
Foi pro sítio 

Pela rua 



44 

 

FIG.17  
 

São Paulo 
Michelangelo 

Fernando veio cedo – ficou manhã 
Ana Cândida 

Desenhei 
MASP 

DOCE DELEITE 
 

Regina Casé 
A noite o dia / serpentina colorida,  

tão bom 
O som o sol a lembrança 
Dormi pensando em você 

Menina doce saudade 
Me enrolou 

Se escondeu 
Meu coração, sexta feira a noite, seu  
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FIG.18  
 

29 DE MAIO - SÁBADO 
MILANO 

Casa de Antonio Dias – ponte 
BOLOGNA 18:10 

Galeria de Fernando Pelegrino 
Casa de Augusto/Fernando 

THERY FOX - ROM 
Meu quarto tem ±6 por 5 e ±7 de altura é um palácio construído por volta de 

1500 
 
 

30 DE MAIO - DOMINGO 
BOLOGNA 

Casa Pelegrino – Castelo 
Sou hóspede do sobrinho do Rei 

Andei pela cidade bela 
2 torres, plaza magiore, catedral romanica 

Almoço c/ Fernando / Augusto / Thery  
Cena em casa de Ignes 
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FIG.19  
 

2 DE JUNHO - QUARTA 
ROMA 

Pela cidade 
Exposição Transvanguardia 

Na Muralha Aureliana 
Carona c/ Augusto p/ Teracina a Tarde 

 
 
 

TERACINA 
Casa de Rafaelle de Laurentis 
Até Sperlonga (toda branca) 

c/ Augusto / Fernando Pelegrino 
Filme do carinha que fugiu c/ o amigo 
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FIG.20  
 

MILANO 
Acordei tarde de mal humor 

Com ciúmes e saudades 
Subi pra casa da Paula e ela 
Começou a chorar e a contar 

Uma estória das suas. 
Liguei quatro vezes pro Luiz 

Quero ir logo pro Brasil 
Fiquei na casa do Dias com ele a  

Gisele eles são jóias 
Vim pra casa e tou aqui 

Rolando na cama 
 
 
 

ULISSES – MARROM 
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FIG.21  
 

BASEL 
Pela cidade (puta chuva) 

ART 13' 82 ate 15h 
Peguei trem p/ Kassel as 5h (17) 

 
 
 

KASSEL meia-noite 
Não tinha um puto dum quarto 

Pra dormir, por fim 
± 1 da manhã encontrei 

Annette e Pierre Restany e 
Eles me salvaram 
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FIG.22  
 
 

14 DE AGOSTO - SÁBADO 
São Paulo 

Curso de teatro 
O dia todo no SESC 

Festa do Mario 
 
 
 
 
 
 

15 DE AGOSTO - DOMINGO 
São Paulo 

Curso de teatro 
Dia todo no SESC 

A Noite pro Rio c/ Luiz, Lena 
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FIG.23  
 

2 DE OUTUBRO - SÁBADO 
SÃO PAULO 

FARRA DA TERRA 
Centro Cultural São Paulo 

Jantar no Flamingo 
Papai ligou 

 
 

03 DE OUTUBRO - DOMINGO 
SÃO PAULO 

FARRA DA TERRA 
1ª cena em teatro 

Centro Cultural de São Paulo 
Drika Lívia 

Jantar no Ritz c/ Pedro 
Hamilton, Lena, Regis, Luiz 
Alexandre, Larina, Marcelo 

Tati, Silvio 
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CAPÍTULO 2 
AFINAL, O QUE FOI VOCÊ, GERAÇÃO 80? 

 

Esse período da recente historia da arte brasileira, cuja denominação 

“Geração 80’’ é oriunda da exposição Como Vai Você, Geração 80?19 ocorrida em 

1984, no Rio de Janeiro, com curadoria de Marcus Lontra, que reuniu um grande 

recorte da produção daquele período (a exposição era composta por 123 artistas) e 

evidenciou questões como o retorno da pintura. Essa movimentação refletia 

tendências do mercado internacional, sob grande influência da Transvanguarda 

Italiana. Dentre os artistas que participaram, destacam-se: Leonilson, Leda Catunda, 

Luiz Zerbini, Sérgio Romagnolo, Mônica Nador, Beatriz Milhazes, Ana Maria 

Tavares, Ricardo Basbaum, Jorge Guinle, Barrão, Daniel Senise, Ana Horta etc. A 

dita Geração 80 ficou mais associada à pintura do Rio de Janeiro; em São Paulo, 

essa geração vinculou-se aos integrantes do grupo Casa Sete, que desenvolvia uma 

pesquisa mais sólida a partir da obra de seus membros: Fabio Miguez, Rodrigo 

Andrade, Paulo Monteiro, Nuno Ramos e Carlito Carvalhosa. O crítico Roberto 

Pontual elabora um importante documento acerca desse período, o livro Explode 

Geração!, uma análise desse momento de retomada da pintura. 
 

Nada de frieza: mas é claro, como não abrir os braços ao calor enfim 
ressurgido na atmosfera? Abri-los não só para recebê-lo, e sim também 
para difundi-lo e acentuá-lo. Aliás, no verão atual de seu barroco nossa 
Geração 80 já dispõe de uma peculiaridade a distingui-la de suas 
companheiras internacionais. Se na maior parte do mundo (Itália, Alemanha, 
EUA, em especial) a pintura foi novamente posta em pedestal como um 
recurso último e quase desesperado contra o esgotamento da práxis 
vanguardeira – ou seja, no fundo, mesclando o prazer a um cerco sabor 
amargo de fim de linha e rondando – no Brasil isto se faz na subida de uma 
onda de entusiasmo irresistivelmente descontraída. Fruto custoso da 
abertura política e oportuna resposta frente à crise econômica, a nova 
geração de artistas brasileiros reassumiu a pintura quente, sem qualquer 
culpa ou pé atrás, com a naturalidade das coisas que chegam na hora e na 
medida exatas20. 

 

 

 

O início da década de 1980 é marcado pelo duopólio arte conceitual versus 

pintura, o caráter intelectual dos anos de 1970 é bastante criticado e há uma reação 
                                                             
19 Exposição realizada na Escola de Artes Visuais do Parque Lage - EAV/Parque Lage, Jardim Botânico, 
Rio de Janeiro, aberta em 14 de julho de 1984. Tendo como curadores Marcus de Lontra Costa (1954), Paulo 
Roberto Leal (1946 - 1991) e Sandra Magger. Espécie de balanço realizado no calor da hora, a exposição reúne 
123 artistas de idades e formações distintas.  
20 PONTUAL Roberto. Explode Geração. Rio de Janeiro: Avenir editora, 1984, p.25. 
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ao hermetismo que predominava em trabalhos “cabeça”. Evoca-se uma atmosfera 

que dialogasse com o contexto social de uma abertura política que se anunciava. A 

pintura que raiava eufórica na Europa através de movimentações na Alemanha e 

Itália se anunciava também pelo Brasil. O epicentro dessas movimentações 

acontecia na Escola de Artes Visuais do Parque Lage21 no Rio de Janeiro. 

É sob a direção de Marcos Lontra e motivada pela intensa produção da 

Escola, que nasce a ideia de realização de um “evento”, que contou com outros dois 

proponentes, Paulo Roberto Leal e Sandra Mager. O trio elabora e coordena a 

junção de 123 jovens que, embalados pelas novas movimentações da pintura, 

ocupam os diversos espaços do casarão, surgindo então a mostra Como Vai Você, 

Geração 80? 
 

“Como Vai Você, Geração 80?” Respondem 123 artistas de todo Brasil, que 
ocuparão paredes, portas, janelas, piscina, banheiros, espaços construídos 
e espaços vazios do imponente prédio da Escola de Artes Visuais do Rio de 
Janeiro, além das aléias, árvores, grutas e cantinhos malocados do Parque 
Lage. Muito mais portanto que uma “exposição”, “Geração 80” caracteriza-
se como um evento, oportunidade primeira que 123 jovens batalhadores 
resolvem se reunir e permitir que as pessoas conheçam, e se possível 
compreendam, a sua produção.22   

 
 
 

No catálogo da exposição, o texto que apresenta o projeto o define como um 

“evento” e coloca a palavra em negrito, destacando-a, e é esse clima que toma 

conta da arte, o de uma grande festa onde alegria, coragem, paixão e atitude foram 

palavras usadas exaustivamente. Há um teor amargo em relação à arte conceitual, 

como se todas essas palavras não se legitimassem dentro da produção da década 

anterior, como se não pudesse haver passagem e diálogos, mas uma ruptura para 

fazer renascer algo além da simples pintura: uma atitude. 

O catálogo do “evento” Como Vai Você, Geração 80? apresenta um conjunto 

de breves textos que tentam contextualizar o que está acontecendo, porém sem 

pretensões analíticas ou críticas. Há, contudo, um texto bem mais significativo e 

aprofundado, mais isento e menos apaixonado, que é curiosamente escrito por um 

artista, Jorge Guinle. No texto Papai era surfista profissional, mamãe fazia mapa 

                                                             
21  A Escola de Artes Visuais do Parque Lage foi criada em 1975, seu primeiro diretor foi o artista plástico 
Rubens Gerchman, inicialmente havia uma orientação para o experimentalismo, porém em 1978, com a 
incorporação de três artistas pintores - Luís Áquila, John Nicholson e Charles Watson –, houve fortes incentivos 
para o retorno da pintura, praticamente deixada de lado pela década de 1970. 
22  MÓDULO, Edição Especial – Catálogo Oficial da Exposição “Como vai você Geração 80?”. 
INAP/FUNARTE: Julho, 1984. 
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astral legal, Geração 80 ou como matei uma aula de arte num shopping center, 

Guinle recorre à historia da arte para contextualizar os procedimentos poéticos dos 

artistas, enfatizando-os e tentando inseri-los dentro de um pensamento maior sobre 

arte, posicionando-se criticamente acerca de questões referentes a uma identidade 

nacional versus um internacionalismo vigente. O autor observa: 
 

Estão ausentes nos trabalhos brasileiros a busca de identidade nacional, 
(que se nota nos italianos e alemães, como Penck), os brasileiros preferem 
o cosmopolitismo barato do shopping center. Estão ausentes a 
representação da sexualidade amiúde amorfa e anônima das grandes 
cidades (que se nota em Salomé). O ato de pintar no caso brasileiro, talvez 
até privilégio que ele supõe, indica por si só um feito orgástico. Estão 
ausentes a busca de um passado remoto (no caso italiano, Mimo Paladino e 
Clemente). Mas como poderíamos nos ater a ele se ele não existe para 
nós? O barroquismo de um Schnabel ou de um Chia pouco lhes interessam, 
assim como os efeitos textuais mais carregados (Schnabel ou Anselm 
Kiefer), ou o falso expressionismo melodramático alemão.23   

   
 

 

 

2.1 - O BRASIL NO INÍCIO DA DÉCADA DE 1980 

 

O retorno de Leonilson ao Brasil é saudado com muita simpatia. As principais 

galerias brasileiras elaboram exposições – tanto no Rio de Janeiro, na Galeria 

Thomas Cohn, onde abre sua primeira individual naquela cidade, quanto em São 

Paulo, na Galeria Luisa Strina –, apostando que aquele tipo de obra seria uma 

grande novidade e um fôlego para o mercado que vinha sendo desestimulado 

comercialmente pela arte conceitual. Essa aposta e estratégia de mercado das 

galerias acenam um novo caminho na arte. 

Sobre a exposição na Galeria Thomas Cohn, onde Leonilson apresentou 35 

desenhos e 16 pinturas, o crítico Wilson Coutinho afirma que:  
 

(...) de fato, é uma exposição sedutora, Pato Donald, aviões, cachorros, 
automóveis, poltronas, um dinossauro carrega num ventre um coelho, um 
pato que não será um cisne. Tudo isto num colorido agradável; alegre sem 

                                                             
23  GUINLE FILHO, Jorge: “Papai era surfista profissional, mamãe fazia mapa astral legal, Geração 80 ou 
como matei uma aula de arte num Shopping Center”. In: MÓDULO, Edição Especial – Catálogo Oficial da 
Exposição “Como vai você Geração 80?”.  INAP/FUNARTE: Julho, 1984. 
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nenhuma pretensão. Leonilson parece dirigir-se à sensibilidade das pessoas 
que passaram a infância vendo televisão (...)24 
 

As movimentações internacionais de retomada da pintura e de uma nova 

figuração germinam no Brasil uma reflexão sobre as dinâmicas do circuito e sobre a 

arte conceitual, o que também resultará em mudanças. Embalados por esse clima 

de renovação, diversos artistas retomam a prática da pintura, técnica legitimada 

como a nova expressão dessa juventude que precisava se posicionar, diante de uma 

técnica tradicional, porém com vibrações, cores e atitudes nas quais o exercício 

manual e o prazer do gesto convivem em harmonia. 

O Brasil atravessava um período político de renovação, o fim da anistia e a 

possibilidade de uma democracia que se anunciava gradativamente produziam um 

clima de euforia, de mudanças e, assim como a vida, a arte refletia esse espírito. 

Uma ação que conseguiu sintetizar essa energia de renovação foi a exposição 

Como Vai Você, Geração 80? 

As obras dos artistas dialogavam com a dinâmica da Transvanguarda Italiana, 

buscavam o cotidiano como tema e referências nos signos de massa, faziam 

citações com a historia da arte, apropriações e mantinham um posicionamento que 

se opunha à arte conceitual. Mesmo acontecendo no Rio de Janeiro, a exposição 

teve participação de artistas da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) de 

São Paulo, da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais e da 

Escola Guignard de Belo Horizonte. 

Os trabalhos em pintura convidavam o espectador a exercer uma postura 

crítica, diferenciando da relação passiva que se estabelece com a complacência do 

olhar. As pinceladas eram livres, largas, ágeis; algumas obras instigavam essa 

participação, que não se restringia somente ao ver – a ironia também foi uma 

característica vibrante dessa geração, que rompe com o suporte tradicional do 

chassi, as pinturas indo direto à parede sem os limites impostos pelas molduras.  

                                                             
24 COUTINHO, Wilson. “Leonilson – a alegria como realidade da pintura’’. In: Jornal do Brasil, Rio de 
Janeiro, 19/maio/1983. 
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Mesmo não se formando oficialmente um grupo, aqueles artistas ficaram 

estigmatizados como parte da Geração 80. Eram artistas que compartilhavam os 

mesmos referenciais e as mesmas ideologias sobre arte.  

 

 

2.2 LEDA CATUNDA 

Figura crucial na compreensão desse período e também da trajetória de 

Leonilson, Leda Catunda entra na vida do artista na primeira metade da década de 

1980. Formada em artes plásticas pela FAAP (1984), sua primeira exposição, 

Pintura como meio, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São 

Paulo (MAC-USP), com curadoria de Aracy Amaral, revelou um grupo de jovens 

artistas como Ana Maria Tavares, Sérgio Ramagnolo etc. Porém, é na exposição 

Como Vai Você, Geração 80? que a crítica e o mercado se rendem ao talento da 

artista. Importante observar que nessa geração ocorre um fenômeno inédito na arte 

brasileira, artistas jovens e ainda estudantes são legitimados pela crítica e pelo 

mercado. 

Durante a década de 1980, Leda desenvolveu uma produção muito voltada 

para a imagem, seus signos e deformações, utilizando-se de objetos cotidianos 

como toalhas, lençóis, colchas, tapetes. Sobre as imagens presentes nesse suportes 

elabora uma nova figuração (Fig. 24), ao cobri-las com tinta, eliminando umas e 

recriando outras. Geralmente recorria ao universo infantil, personagens de 

quadrinhos ou da televisão; obstruindo assim a imagem com uma “vedação”, seu 

caráter narrativo. 

Logo após essa fase das vedações, a artista passa a realçar a imagem. Os 

suportes são os mesmos, provenientes do consumo de massa; e essa banalização 

da figura revela seu lado bem humorado, reforçado por uma crítica direta à 

institucionalização da pintura. É na construção ou desconstrução da natureza da 

imagem que Catunda aprofunda sua pesquisa e se legitima cada vez mais como 

uma arquiteta da composição plástica. 
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A partir dos anos 1990, a obra de Leda Catunda direciona-se a um rigor mais 

formal, geométrico, seus trabalhos ganham mais volumes, texturas, espessuras, e 

se aproximam de relevos. Os materiais utilizados são maleáveis e as formas 

orgânicas (barrigas, insetos, gotas). Há uma quebra da narrativa e a valorização de 

um desenho mais formal (Fig. 25). É na construção de um repertório particular que a 

Fig.24 
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artista apresenta a anedótica banalização da imagem, entre volume, costuras, 

pinturas e novos meios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em entrevista Leda Catunda relata o período de aproximação com Leonilson 

e os primeiros anos de amizade e de produção, assim como a amizade com Sérgio 

Romagnolo: 

 
 

Nos conhecemos em 1983 porque ele foi à exposição que nós estávamos 
fazendo, Pintura Como Meio, no MAC USP. Era eu, o Sérgio Romagnolo, 
Ana Tavares, Ciro Cozzolino, Sérgio Niculicheff, e ele ficou super contente 
com a exposição. Ele já havia feito duas individuais na Luisa Strina e no 
Thomas Cohn, saído na Veja, as pessoas já o conheciam, daí ele me ligou 
e falou:“ah, eu vi sua exposição, gostei tanto, vamos nos encontrar”. E aí foi 
que a gente se encontrou e teve essa coisa que hoje percebo como foi rara, 
pois nos demos muito bem e muito rápido! E para sempre, né? A partir do 
momento que nos encontramos, passamos a nos encontrar toda semana, 
até uma hora que a gente se encontrava todos os dias e também ele teve 

Fig.25 
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essa proximidade com o Sérgio Ramagnolo, até que o Sérgio foi morar na 
casa dele e nós nos tornamos um grupo muito próximo e ele tinha muita 
identificação com o meu trabalho, acho que gostava da coisa dos tecidos. 
Quando ele frequentava o meu atelier e eu o dele, nós íamos comprar 
tecidos juntos, então a gente tinha essa proximidade. Então, nos 
encontramos por uma iniciativa dele e também começamos a trabalhar 
juntos na mesma galeria porque ele nos apresentou, fizemos uma coletiva 
em 1984 na Luisa Strina, eu, ele o Sérgio, o Ciro, e depois na Thomas 
Cohn.25 (sic) 

 

A primeira exposição que fizeram juntos foi na Galeria Luisa Strina,em São 

Paulo (1984), coletiva composta por: Leda Catunda, Leonilson, Ciro Cozzolino e 

Sérgio Romagnolo (Fig. 26). É através de um contato e indicação de Leonilson que 

alguns amigos têm acesso à exposição Como vai você, Geração 80?, e também 

nesse período mantém o primeiro contato com Daniel Senise, como relata Leda 

Catunda na mesma entrevista: 
 

 
(...) como o Leonilson era o mais conhecido, o curador que era o Marcus 
Lontra entrou em contato com ele e ele disse: “ah, sim, eu e os meus 
amigos vamos ficar na sala principal”. E arranjou a sala do Parque Lage 
para nós, a do meio mais ao fundo, eu me lembro que havia uma pintura 
bem grande do Daniel Senise na frente, que a gente também foi conhecer 
naquela mesma época, e nós quatro ficamos dentro dessa sala, que era a 
sala de visita, apesar de que é uma sala toda decorada, muito difícil de 
mostrar, mas foi também através do Leonilson o mais famoso.(...)26 

 

 

 

 

 

                                                             
25  Entrevista concedida por Leda Catunda ao autor em 2006 no Museu de Arte Contemporânea do Ceará. 
Texto integral disponível nos anexos deste trabalho. 
26  Entrevista concedida por Leda Catunda ao autor em 2006 no Museu de Arte Contemporânea do Ceará. 
Texto integral disponível nos anexos deste trabalho.  

Fig.26 
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Nesse mesmo ano Leonilson, expõe individualmente em Fortaleza, na Arte 

Galeria. A exposição foi composta por três grandes telas e oito pinturas sobre papel 

– foi a primeira e única individual do artista na cidade. Os trabalhos remetiam a um 

mundo lúdico, ao universo infantil, a historias em quadrinhos e bichos em grandes 

escalas. É também em 1984 que Leonilson executa seu único projeto de arte pública 

em Fortaleza, na Praia de Iracema, uma caixa d’água num painel de azulejo e pedra 

que forma uma marinha estilizada, e remete a um aquário (Fig. 27).   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 
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2.3 – PERCURSOS ESTÉTICOS E EXISTENCIAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A busca pelo prazer de pintar, com mensagens coloridas, descontraídas, 

irônicas, alegres, foram eleitas e renovadas pela Transvanguarda Italiana. O 

trabalho de Leonilson nesse período inicial na década de 1980 remetia diretamente 

ao universo infantil, lúdico, com pitadas da ilustração e do cartum, as telas presas 

diretamente na parede sem chassi, numa linha que também remetia ao novo 

expressionismo alemão (Fig. 28). Porém, há uma simplicidade no gesto, na forma, 

além do diálogo com Antônio Dias, que possuía referências e signos eróticos em 

suas construções plásticas, dados também presentes em Leonilson. Há ainda uma 

aproximação com a figuração pop de Keith Haring (Fig. 29) e, aliado a esses 

detalhes, sua figuração também se constitui de registros do que lhe acontece, 

migrando informações da vida para a arte.  

Fig. 28 
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O retorno de Leonilson ao Brasil dessa nova temporada de viagens é 

festejada com muitos convites para exposições tanto nacionais como internacionais, 

além das mostras simultâneas nas duas maiores galerias brasileiras, Luisa Strina 

(São Paulo) e Thomas Cohn (Rio de Janeiro). O ano de 1985 é bastante agitado 

para o artista, participa da XII Nouvelle Bienale de Paris27, da coletiva Nueva Pintura 

Brasileña28 no Centro de Artes y Comunicación, em Buenos Aires, com os amigos 

Leda Catunda e Sérgio Romagnolo. Participa ainda da XVIII Bienal Internacional de 

São Paulo29 (Fig. 30), apresentando seus primeiros trabalhos tridimensionais, 

pirâmides de livros e globo de cobre. Nesse ano também conhece o artista alemão 

Albert Hien, com quem desenvolverá projetos conjuntos e uma exposição. 

Essa aproximação com o artista alemão o leva a incorporar dados de uma 

arquitetura do absurdo  utilizando com recorrência elementos como o globo, a 

espiral – símbolo do infinito –, fogo etc.  

 

                                                             
27  XII° Nouvelle Bienale de Paris, Paris, 1985 
28  Nueva Pintura Brasileña, Centro de Artes y Comunicación/CAYC, Buenos Aires/Argentina, 1985  
29  XVIII Bienal Internacional de São Paulo, 1985 

Fig. 29 
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O “viajante” Leonilson intensifica o seu olhar para o mundo no ano de 1986, e 

viaja por várias cidades da Europa como Lisboa, Paris, Milão, Zurique, Munique, 

Colônia, Dusseldorf, Bonn, Roma, Nápoles, Pompéia, Ercolano, Bracelona, Madrid e 

Frankfurt. Com Albert Hien, expõe na Galeria Walter Storms, em Munique30. Em 

Fortaleza, participa da I Exposição Internacional de Esculturas Efêmeras31 

organizada pelo artista cearense Sérvulo Esmeraldo; no Rio de Janeiro, participa da 

exposição Transvanguarda e Culturas Nacionais32, com curadoria de Achille Bonito 

Oliva; no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, participa da 

coletiva A Nova Dimensão do Objeto33.  

                                                             
30  Leonilson e Albert Hien, Galeria Walter Storms, Munique (Alemanha), 1986. 
31  I Exposição Internacional de Esculturas Efêmeras, Fortaleza, 1986. 
32  Transvanguarda e Culturas Nacionais, MAM/RJ, 1986. 
33  A Nova Dimensão do Objeto, MAC/SP 1986.  

Fig. 30 
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Nesse período, a crítica legitima Leonilson como uma grande revelação na 

arte brasileira. Tanto o mercado como o público absorvem a obra do artista com 

entusiasmo, fato que já vinha se esboçando através da curiosidade que ele 

despertava, tanto na crítica, quanto na imprensa e no público. A crítica Lisette 

Lagnado, no artigo Leonilson: Símbolos Coloridos, observa: 

(...) Leonilson estourou aos 26 anos e muita gente teve de engolir a vinda 
desse cometa. A diferença é que os cometas só estão de passagem, e ao 
que tudo indica será difícil barrar essa revelação dos anais da historia da 
arte.34  

 

Em entrevista, Lisette comenta sobre o espírito nômade do artista e as 

influências da cultura nordestina: 

 

Posso afirmar que a família é extremamente tradicional e arraigada à 
cultura norte-nordeste. Acho que o nômade do Leonilson era o artista. Por 
isso ele não é um primitivo total, até falo que é um primitivo moderno, 
porque é próprio do moderno buscar um deslocamento35.     

 

Num ato de complexidade e auto-afirmação no circuito internacional, 

desbravou sua trajetória através desse espírito nômade, de cigano, o que julgava ser 

uma característica da cultura cearense que carregava consigo: a necessidade do 

mundo de peregrino, que não se fixa em um só lugar, mas que necessita de vários 

lugares, de várias culturas, um viajante. Em entrevista a Frederico de Morais, 

Leonilson comenta: 

Por ser cearense, eu sou meio cigano, nômade, andarilho. Me desloco 
geograficamente com muita facilidade, no Brasil ou em qualquer lugar36. 

 

                                                             
34  LAGNADO, Lisette. Leonilson: símbolos coloridos. In: Galeria - Revista de Arte nº 8, São 
Paulo, Área Editorial, 1988, p. 8-13.   
35  Jornal O Povo 21/12/2003 
36  MORAIS Frederico. Cede o desenhista, cresce o pintor. In: O Globo, Rio de Janeiro, 
20/03/1985. 
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Esse espírito cosmopolita não se resumia a viagens internacionais. O Brasil 

também lhe interessa e seus destinos são vários. No ano de 1987, viaja duas vezes 

para Fortaleza (início e fim de ano), Recife, Salvador, Rio de Janeiro e faz algumas 

viagens internacionais como para Amsterdã, Milão, Barcelona. Viaja pela primeira 

vez para Nova York, lá visitando a exposição Shaker Design37, que lhe influenciará 

também no desenvolvimento dos trabalhos com bordado. Nesse ano, expõe 

individualmente na Galeria Luisa Strina (O Pescador de Palavras); Moving 

                                                             
37   No Whitney American Museum em NY Leonilson visita a exposição de design sobre os 
Shakers – seita religiosa fundada no otimismo. 

Fig. 31 



65 

Mountains, no Kunstforum, Munique; e na Galeria Usina Arte Contemporânea, em 

Vitória (ES). 

O final da década de 1980 é um momento importante para o artista, 

principalmente nas questões de sua poética, período de ruptura com influências da 

Transvanguarda Italiana, de solidificação de um repertório próprio e de criação de 

um vocabulário que se conjuga pela utilização e recorrência de alguns signos, que 

giram num campo semântico de questões pessoais. Cria uma geografia que se 

fundirá com diálogos com o corpo, com os órgãos, e faz paralelos entre uma 

cartografia usual, com os rios e seus afluentes e estruturas corporais, articulando 

todo um circuito entre artérias, cidades, sentimentos (Fig. 32).   
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Dado importante na dinamização de sua obra é a inclusão de botões, pedras 

semi-preciosas e do bordado: a superfície da lona agora dialoga com essas 

Fig.32 



67 

informações, dando uma nova textura ao corpo da obra. A linha, a costura e o 

bordado entram com vigor na sua produção, recontextualizando questões, 

imprimindo um novo caráter à sua poética.  

Em 1988, expõe individualmente na Galeria Thomas Conh no Rio de Janeiro, 

em mostra intitulada O inconformado. Viaja para Nova York, Paris, Berlim e 

Amsterdã. Nesse período, participa das coletivas Albert Hien/Leonilson e Seven 

Artists on Invatation, na Pulitzer Art Gallery, em Amsterdã, dentre outras exposições 

no exterior. Em 1989, viaja para Roma, Londres, Paris, Amsterdã, Maastricht, Haia, 

Bruxelas, Bruges, Leiden e Nova York. Nesse período, é convidado pelo Governo 

Francês, juntamente com outros artistas, a desenvolver uma gravura comemorativa 

dos 200 anos da Revolução Francesa.  

Expõe individualmente na Galeria Luisa Strina (Leonilson),em São Paulo; em 

Belo Horizonte (Nada Hás a Temer) na galeria Gesto Gráfico; e, no Espaço Capital, 

Os Bombeiros Não São Corruptos. Também participa de coletivas como: 

Perspectivas Recentes, no Centro Cultural São Paulo, e Panorama Atual 

Brasileira/Pintura, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. No Rio de Janeiro, 

visita a exposição de Arthur Bispo do Rosário na Escola de Artes Visuais do Parque 

Lage. 
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2.4  AGENDA Nº2 (1987) 

 

O ano de 1987 é registrado numa agenda e assim como nos outros anos 

Leonilson mapeia seu cotidiano através desses breves escritos que possibilitam 

localizar as suas atividades, o seu dia-a-dia e principalmente saber impressões de 

viagens, companhias, lugares visitados. Os registros nas agendas possuem um 

caráter de se tornarem eternos, fomentando um arquivo que vai incorporando toda 

sua obra, diários, coleções. 

Alguns fatos se repetem: Leonilson sempre passava o início do ano em 

Fortaleza. Assim ele sempre voltava à cidade para rever parentes e amigos e lá 

cultivava relações de afeto, artísticas e comerciais – participava na cidade de uma 

galeria articulada por Dodora Guimarães, chamada Arte Galeria, que representava o 

artista na cidade. 

Neste ano faz diversas viagens pelo Brasil e muitas internacionais, como: 

Amsterdã, Milão, Barcelona e sua primeira viagem a Nova York, onde visita a 

exposição “Shaker Design”. Essa exposição, assim como a influência de Bispo em 

sua poética, aguça no artista a importância e a função da palavra em sua obra. Em 

entrevista concedida a Lisette Lagnado ele indica esse dois fatos como importantes 

legitimadores da palavra em suas composições. 

Nesse ano participa de duas importantes exposições “O Pescador de 

palavras” na Galeria Luisa Strina, e a “Moving mountains” no Kunstforum, Munique. 

Nas páginas da agenda encontram-se esboços da instalação que preparou em 

Munique, assim como as atividades que desenvolveu em Munique, seu cotidiano e o 

ritmo diário. 

É interessante observar que algumas imagens recorrentes nas suas obras 

possuem sua fecundação nas agendas, como o coração com flecha e os pares de 

garrafas, imagens sempre presentes nas suas obras.  
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3 DE JANEIRO 
sertão azul 
orós 
 
 
4 DE JANEIRO 
orós 
fortaleza 

FIG.33 
 
1 DE JANEIRO 
orós 
açude 
ilha 
icó 
 
 
2 DE JANEIRO 
orós - santarém 
          sítio do Fagner 
          sertão azul 
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12 DE FEVEREIRO 
 
SP 
ibirapuera 
 
joaquim 
betty blue com Jan  Du   Mario   Carla 
 
 
acabei o "pontos de conflito" 

FIG.34 
 
11 DE FEVEREIRO 
 
SP 
UNIBANCO - Danilo Mansur 
       13ºandar 
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FIG.35 
 
 
10 DE ABRIL 
SP 
Papai passaporte 
Luisa Mário 
jantar c/ pedroca in Cittá 

11 DE ABRIL 
SP 
arrumamos a casa 
FALT 
Jantar no Marcel c/ fábio 
  pedroca 
 
Williams 
 
12 DE ABRIL 
Juli 
Clóvis 
Alphaville 
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FIG.36 
 
22 DE ABRIL 
SP 
 
 
 
Ronaldo Sandra Fábio Pedronska 
Lida Sérgio Conca Jaquie Anita 
Rita Maria Zu Isa Carlito 
Ana Cilina Mário Carla Wenche 
 

 
 
23 DE ABRIL 
SP 
Tilda Nicinha 
Aeroporto com Du Mário Ana 
       Kika 
 
 
Rio 
16:30 
 
Amsterdam 
KLM 
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FIG.37 
 

27 DE ABRIL 
München 

 
Woke up late 
Atelier albert 
Downtown 

Muki Walter Storms Gallery 
 

Sauna Marien Platz 
Maximilian Strasse 
Dinner with Albert 

Talk 
Talk 
Talk 

12:30 
24:30 
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FIG.38 
 

8 DE MAIO 
München 

 
Postcards 14 

Caneta Tischer 25 
Carga     "        8 
Tintas Kunst 70 

Art Pen + Cargas 21 
Brinquedos 9 
                  ---- 
     147 
Cassetes    45 
  --------- 
      192 

 
 

I could see he was just a Regular Male 
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FIG.39 
 

15 DE MAIO 
München 

 
 

Schwabing 
Almoço c/ Ab/Lisa 

Downtown 
Deustche Museum 

 
Festa no Walter Storms 
emanações e ameaças 
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FIG.40 
 

20 DE MAIO 
Milano 

 
Hoje acordei de novo pensando que estava em Beiruth, só que as 
bombas estavam caindo sobre nossa casa, eles quebraram vários 

canos então tinhamos várias cascatas pelos aposentos. Fiquei 
bundando até ±15horas Peguei no metro  fui pra San Babila - Porta 

Venezia 
galeria stein-baselitz 
marconi- cello beli 
cannavieli-disler 

toselli-ottani - péssimo, não sei 
porque o franco faz essas mostras, bobo.  

prá casa, antônio fez um super jantar. 
lupo solitário 

solitário dormi 
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FIG.41 
 

25 DE MAIO 
München 

 
acordei com o maior sol mas 

ainda meio frio, consegui 
arrumar as coisas todas, saí 
pro breakfast at Stidl Café 

fiquei na casa da Lisa, voltei 
pra desenhar e fui almoçar 

com eles, voltei pra desenhar 
saí com Albert e Joseph 

Fomos downtown, demos um a 
supervolta, a Lisa fez crepes 
de morango e eu fui sozinho 

até perto do Izar, voltei 
e fui no cine com o Albert 
depois fomos comer pizza 
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FIG.42 
26 DE MAIO 

München 
 

acordei com o sol e peguei o 53 pra Schwabing 
tomei um super breakfast e fui pra loja de 
livros e postais, fiquei uma hora quase aí 

passiei um pouco, fui até downtown encontrei 
com Schönborn, comprei 

uns cassetes (Swingoutsisters-curiosity) 
fui pra casa do Albert aí fomos na loja 
de hobby (!) my favourite shop, fiquei 

em casa sem fazer nada voltei pra 
downtown encontrei o Ludwig e a  

lídia passeei + um pouco voltei pra 
casa jantei com Lisa-Albert, fui com 
a Lisa na janela da festa da collete 

muito bobinha, meio porra loca, enfim 
não entendi, fomos tomar um ice 

no Veneza Eis e voltamos. 
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 FIG.43 

 
29 DE MAIO 

München 
passei o dia 
realmente 
bundando 
pensando 
em voltar 
pro brasil 

só conseguia 
pensar em 
ir embora 
fui assistir 

Down by Low 
na volta o 

onibus chegou 
logo e eu 

não fiquei no 
frio, aí comecei 

a pensar  
melhor antes  
de escapar 



80 

 

FIG.44 
 

2 DE JUNHO 
München 

 
downtown 

Casa da Muki 
Tvrgruennstrasse 

casa do Albert 
 
 

München  KLM 
Amsterdam  11:00 
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FIG.45 
 

18 DE JUNHO 
 

pintar porta da cozinha 
ligar p/ Luisa p/ saber dinheiro 

 
-pintar caixa de luz, de água, gás de látex branco 

 
-pintar porta de entrada pelo lado de fora e moldura, se possível a 

janela da frente 
 

-trocar vidro janela sala de jantar pintar a janela 
 

- pintar porta da garagem e portão 
 

- vidro caixinha de luz 
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FIG.46 
 

27 DE JUNHO 
RIO 

 
café em casa 

saí c/ marcos, parque da cidade, celeiro casa nova dele 
me deixou no Thomas Cohn 

c/ Du e Jam pela rua 
 

28 DE JUNHO 
RIO 

 
Pedroca chegou ±10horas 

café coletivo em casa 
jardim botânico - Jam Isa Du Petrouska 

la Mole 
----> to São Paulo DV JaK Pedroca 

 chegamos ±11:30 
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FIG.47 
 
17 DE JULHO 
FORTALEZA 
 
chega Marie Brasileon 
 
 

 
 
18 DE JULHO 
FORTALEZA 
PARACURU 
Casa Tio Wilson 
Forró 
 
19 DE JULHO 
PARACURU 
 
 
 
 
Forró 
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30 DE JULHO 
Thomas 
SALVADOR 
Praia  
aeroporto  14:00 
 
São Paulo 
20:00 

FIG.48 
 
29 DE JULHO 
RECIFE 
 
SALVADOR 
Grande Hotel da Barra 
 
Sé-Pelourinho-Pça Castro Alves 
 
Junta 
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 FIG.49 
 
19 04 
Les Macs Dans 
Le Saunna 
La Picandaise 
Juste le Regard 
Tu Sais 
L'Ombre 
Le Bois 
Le Chaleur 
Os barulhos são 
de aviões esquentando 
os motores 
e outros passando 
muito barulho 
as vezes  o de ??? 
motocicleta que passa 
os sons são para a 
cena como as nuvens 
que passam nos filmes 
do Coppola (Rumble Fish) 
eles estão sentados a 
um metro a luz é 
amarela os aviões 
começam a esquentar 
os motores eles 
se olham e o  
olho de um é a  
camera para o olho do  
outro os aviões 
passam e passam 

26 - 27 abril 
o jogo estava normal, brincadeira 
vários cenários, meu pai, sr. dilson 
apartamentos, um homem gordo 
tentando descer, uma mulher 
no começo agradável, o jogo foi 
ficando 
violento, a mulher queria me comer 
me dava presentes, eu recusava 
tudo 
meu pai ria, outras pessoas 
eu tinha que subir e descer numa 
espécie de corrida, a mulher 
tentando me agarrar o gordo 
também ele ia engordando 
mais e mais e queria que eu o 
ajudasse a descer, the gais 
from amsterdam, tudo junto 
acho que dei um bom grito 
"pai"! acordei, fiquei assustado 
não me lembro de ter gritado 
após um sonho, nunca, não sabia o 
que era isso, mas depois logo 
adormeci 

O lado esquerdo as vezes 
fica dormente é um problema de 
circulação 
dormir sobre o lado esquerdo 
é sempre melhor, não 
sei porque vou direto pra 
essa posição 
e acordo dolorido 
 
26 04 
o sonho, ao homem pertence 
o jardim da vênus 
as conchas 
a vênus 
a água pura tirada do mar 
simbolo de religião 
 
as estrelas se afastam 
usualmente da terra 
em todas as direções 
 
pureza - virgindade 
a aura 
a madrepérola 
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2.5. ALBERT HIEN E LEONILSON - XVIII BIENAL DE SÃO PAULO 

 

Com curadoria de Sheila Leirner a XVIII Bienal de São Paulo optou por uma 

composição expográfica bastante polêmica, as salas em sua maioria eram formadas 

por grandes corredores com as seguintes dimensões: 100 metros de extensão, por 

seis metros de largura por cinco metros de altura, enfileirando as telas nesse grande 

corredor, com distância apenas de 30 cm de uma tela para outra, compôs o que 

ficou conhecida na recente historia da arte brasileira como a “Grande tela”.  

De composição impactante a “Grande tela” gerou bastante polêmica no 

circuito de arte, principalmente pelo enfileiramento das pinturas, o que produzia uma 

grande mancha pictórica com excessiva poluição visual. A montagem discutia o 

papel da pintura naquele momento no cenário da visualidade contemporânea, que 

era tomado pelas vertentes do Neo-Expressionismo alemão e pela Transvanguarda 

italiana. 

Tanto a crítica quanto alguns artistas participantes polemizaram sobre a 

composição curatorial, alegavam que uma pintura contaminava a outra, que não 

havia suspiro entre as telas e principalmente que o espectador não poderia 

contemplar um quadro sem de imediato ter que observar o vizinho. Outros conflitos 

vinham da disposição das obras no espaço, alguns artistas consagrados apareciam 

do lado de artistas jovens, imaturos, o que provocava certo atrito conceitual e 

aborrecimento a outros. 

Dentre os brasileiros que participaram da Bienal destaca-se Daniel Senise e o 

grupo paulista de pintura “Casa Sete”: Paulo Monteiro, Nuno Ramos, Carlito 

Carvalhosa, Fábio Miguez e Rodrigo Andrade. Havia também um espaço que 

discutia o Expressionismo no Brasil, representado pelos seguintes pintores: Lasar 

Segall, Iberê Camargo, Flávio Shiró, Antônio Bandeira e Yolanda Mohalyi aos neo-

expressionistas Wesley Duke Lee, José Roberto Aguilar e Jorge Guinle Filho. 

Nesse cenário no qual a pintura foi a grande vedete, havia uma sala que 

tratava de linguagens mais experimentais, dentre elas a instalação, alguns dos 

artistas que compunham esse núcleo estavam: os franceses Christian Boltanski, 

Daniel Buren, os norte-americanos Edward Mayer, Ellen Lampert e o alemão Albert 

Hien. 
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É no ano de 1985 na XVIII Bienal de São Paulo que há um grande encontro, 

um encontro que repercutiria na vida e na arte de ambos, Albert Hien conhece José 

Leonilson. Leonilson pela primeira vez expõe trabalhos tridimensionais e compõem 

uma instalação formada por alguns objetos escultóricos como o globo de cobre, a 

pirâmide de livros (Fig. 50), o piano (Fig. 51). Esses elementos fazem parte do 

repertório visual de Leonilson, sempre estão presentes em seus desenhos e pinturas 

e pela primeira vez o artista o experimenta na esfera do tridimensional.  

Fig. 50 
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Fig. 51 
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A instalação de Albert Hien fica próxima à de Leonilson e é no período de 

montagem da exposição que os artistas se conhecem e de imediato se tornam 

amigos, amizade que rendeu uma parceria bastante produtiva que aconteceu na 

Alemanha. Os artista viajam pelo Brasil e visitam as cidades históricas de Minas 

Gerais. 

Em seguida Leonilson viaja para Europa e em Munique encontra com Hien, 

que o apresenta ao marchand holandês Jack Visser. Com Hien expõe na Galerie 

Walter Storms. Em parceria com o artista desenvolve o trabalho “Vulcão de neve” 

(Fig. 52), esse mesmo projeto, utilizando areia ao invés de neve, será apresentado 

em Fortaleza na “I Exposição Internacional de Esculturas Efêmeras” organizada pelo 

artista Sérvulo Esmeraldo (Fig. 53). 

 

Fig. 52 
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Fig. 53 
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Em 1987 de volta a Munique expõe a instalação “Moving Mountains” no 

Kunstforum. O espaço era composto por alguns objetos escultóricos que remetem 

às simbologias utilizadas por Leonilson em seu repertório visual: ponte, escada, 

números, círculos. Em sua agenda de 1987 (Figuras 54, 56, 58, 60 e 62) podemos 

observar os esboços iniciais da instalação onde o artista detalha alguns dos objetos 

e faz anotações. Em um caderno do mesmo período é possível observar os mesmos 

objetos apresentados numa composição bastante sofisticada e detalhada 

plasticamente (Figuras 54, 55, 57, 59 e 61) de modo que ficam perceptíveis as 

etapas de trabalho do artista, desde a concepção até o resultado final da instalação 

(Fig. 62).  

 

Fig. 54 
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Fig. 55 
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Fig. 56 
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Fig. 57 
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Fig. 58 
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Fig. 59 
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Fig. 60 
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Fig. 61 
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Fig. 62 
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As agendas e cadernos são um dos suportes utilizados como espaços de 

experimentação na obra do artista, além do seu caráter de catalogar o cotidiano – 

Leonilson possuía verdadeira fixação em deixar marcas, registros, em alguns anos 

possuía mais de duas agendas, além de cadernos, diários – essas páginas foram 

usadas como importantes práticas experimentais, útero de alguns trabalhos. Nelas 

pode-se, em determinados casos, observar o processo genético da obra, desde a 

sua primeira concepção, até com uma elaboração extremamente preciosa em 

elementos visuais. 

As agendas são metáforas da vida, legitimadas por escritas, pelo cuidado 

estético e pela projeção da intimidade que ali se revelava, prática íntima que 

alimentou com força o processo poético do artista. 
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CAPÍTULO 3 
ANOS 90: A COREOGRAFIA DA AIDS 

 

 

A década de 1980 foi um divisor de águas em alguns aspectos. No Brasil, a 

democracia acenava como possibilidade de uma reconstrução nacional, o mercado 

de arte necessitava de obras que se adequassem às estruturas comerciais de 

galerias e as experimentações da década de 1970 não supriam essa nova dinâmica. 

A AIDS surgia e espalhava terror num período em que a liberdade sexual teve que 

se ajustar a novas estruturas, o vírus anunciava nas suas primeiras manifestações 

um ciclo de medo, insegurança e preconceito. Inicialmente vinculado às práticas 

homossexuais, a doença era pouco conhecida e as pesquisas se encontravam em 

fase embrionária.  

 

A síndrome de imunodeficiência adquirida – AIDS – designa não uma 

condição física, mas um estado clínico que carrega consigo o espectro da presença 

de outras doenças, de estados de enfermidades oportunistas que aceleram um 

processo de fragilidade física e psicológica. Susan Sontag, no ensaio AIDS e suas 

metáforas, observa: 
 

A genealogia metafórica da AIDS é dupla. Enquanto micro-processo, ela é 
encarada como câncer: como uma invasão. Quando o que está em foco é a 
transmissão da doença, invoca-se uma metáfora mais antiga, que lembra a 
sífilis: a da poluição.38 

 

          

A etimologia da palavra “paciente” significa “sofredor”, e carrega consigo toda 

uma carga referente a um desconhecido, que deságua no preconceito, na rejeição. 

Em muitos casos, os portadores seguem uma prática de passividade e submissão 

diante da doença, poucos são os corajosos que conseguem, mesmo diante do caos, 

utilizar essa circunstância para exercício de uma poética ou de uma 

autotranscendência, ou até mesmo ter essa condição como um fato bem resolvido e 

não carregado de culpas e flagelos.  

A AIDS surge como uma metáfora de uma peste contemporânea e 

reconfigura toda uma postura ética para o corpo, sexualidade e desejo, interferindo 
                                                             
38  SONTAG, Susan. Doença como metáfora AIDS e suas metáforas. Companhia das Letras: São Paulo, 
2007, p. 90.   
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diretamente na conduta do prazer. Sontag, no mesmo ensaio, enfatiza essa 

questão: 
 

 

Normalmente, as epidemias é que são consideradas pestes. E essas 
ocorrências de doença coletiva são encaradas como castigos impostos. A 
ideia de doença como um castigo é a mais antiga explicação da causa das 
doenças - uma ideia a que se opõe toda a atenção dada aos doentes que 
mereça o nobre nome da medicina. 39    

 

 

A arte contemporânea sempre teve como um dos eixos mais latentes a 

aproximação com a vida, e algumas produções buscaram no contexto vida x arte a 

potência fundadora de sua poética, imprimindo nesse contexto o subjetivo e o 

autobiográfico. Dentro desse panorama, Leonilson agiu com propriedade e requinte 

ao articular, desde o início do seu trabalho, a sua vida como protagonista da sua 

obra. 

Foi em 1991 que Leonilson descobriu ser portador do vírus da AIDS, fato que 

desencadeou forte influência na trajetória de sua poética, projetando questões 

autobiográficas. É no período de 1991 a 1993, última fase de sua produção, que sua 

obra incorpora características pontuais e de grande lirismo: os recursos utilizados 

são mínimos e a simplicidade na representação emoldura um silêncio, elaborado 

entre ironias, que discutem a sua via crucis. 

A família foi muito presente na vida de Leonilson, e elemento fundamental no 

processo da doença e do tratamento, no cuidado e no apoio40. Sobre esse período 

em que a AIDS se anuncia e é incorporada ao processo poético, Ana Lenice Dias 

relatou: 
 
A gente começou a desconfiar, não é? E, aí, a Ana Celina que é a minha 
irmã mais nova...porque as relações eram assim: eu e a Tilda éramos como 
mãe dele e a Ana Celina, que era a mais nova, era a irmã. Então, um dia, a 
Ana Celina chegou pra ele e perguntou: “meu irmão, o que é está 
acontecendo? A gente está vendo isso e isso, assim, assim”...  
 
E ele se revelou. Aí, a gente decidiu que eu iria contar para os meus pais. 
E, aí, cada um começou a ir fazendo uma coisa. 
  
 

                                                             
39  SONTAG, Susan. Doença como metáfora AIDS e suas metáforas. Companhia das Letras: São Paulo, 
2007 p. 102.  
40  Durante a pesquisa na obra do artista, tive diversos encontros com a presidenta do Projeto Leonilson, 
sua irmã Ana Lenice Dias. Durante um desses encontros, gravei uma entrevista que me serviu como base para 
algumas questões. 
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Quando ele descobriu, foi em 1991. Aí, logo depois que ele falou “olha, eu 
fui fazer o exame e deu positivo”. Foi uma coisa, assim, que durou dois 
anos. 
 
 
Ele ficava um pouco na casa do Du, ele ficava um pouco na casa da 
mamãe, eles estavam sempre assim. Só quando ele passou a ficar muito 
mal, é que ele ficava só na casa da Tilda. Mas, a gente fazia, assim, 24 
horas com ele. Era o tempo todo a gente se revezando, acompanhando. E, 
assim, “tem um médico lá em Taubaté que dá uma benção, que faz não sei 
o quê”, a gente levava e levava o remédio, não é? Aí, por exemplo, os 
remédios, naquela época, não tinham aqui em São Paulo. Você tinha que 
mandar buscar na Alemanha, tinha que mandar buscar não sei onde. 
Então, todas essas medicações, essas coisas, eram tudo nós que 
fazíamos. 
 
 
Eu acho que ele tinha medo de vez em quando. “Mas será que não vai 
acabar isso? Não vai baixar? Não vai descobrir?”. Não é? E “quando que 
eu vou embora?”, sabe? Eu acho que ele tinha um pouco de...Aí, eu acho 
que a arte foi, assim, a grande ajuda para ele. Porque ele colocou tudo nos 
trabalhos. Todas essas dúvidas. 
 

 

Sempre disse que, se o Leonilson tivesse vivido mais um ano, ele estaria 
vivo até hoje. Porque foi, realmente, naquele período chave que começou a 
chegar os coquetéis, que começou a chegar essas coisas aqui. Então, por 
exemplo, ele fazia um tratamento que era...de injetar ouro, cobre, essas 
coisas assim. 
 
 
Eu estava junto com ele (Pai), assim, e ele virou pra mim e disse: “eu nunca 
pensei que meu filho fosse tão famoso”. Eu acho que foi no enterro dele 
que ele se deu conta do trabalho do Leonilson, do que o Leonilson fazia. 
Porque ele disse que jamais imaginou isso, de ver tanta gente no enterro do 
Leonilson. E eu acho que era mais ou menos isso mesmo, porque para nós 
o Leonilson nunca foi “o” artista. Foi sempre o irmão, não é? E, de certa 
forma, por ter uma diferença grande de idade da gente, a gente era bem 
mãezona dele. A minha irmã e eu, as irmãs mais velhas, éramos meio 
mãezonas.41 

 

 

Por questões alérgicas, a pintura é pouco praticada, são os desenhos e os 

bordados os meios mais executados. Nessa fase, há uma confluência entre corpo e 

obra, um corpo ausente ou fragmentado discutido por informações mínimas como 

peso, altura e idade que refletem um procedimento metafórico para construção do 

auto-retrato que se fragmenta em metonímias e relicários. Leonilson imprime sua 

experiência, sua dor, divide com o seu espectador – agora, um voyeur – um 

percurso difícil e corajoso, o de desnudar-se de forma mais intensa. 

                                                             
41   Entrevista concedida por Ana Lenice Dias ao autor em janeiro de 2009 no Projeto Leonilson em São 
Paulo. Texto integral disponível nos anexos deste trabalho. 
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Um trabalho bastante representativo nessa fase de produção do artista e que 

traduz referências de sua ritualidade com a doença, o tratamento, e uma gama de 

signos religiosos que surgem com mais evidência nessa fase, é a série de sete 

desenhos intitulada O perigoso (Figuras 63 a 69), de 1992. O primeiro da série de 

desenhos é uma gota do sangue contaminado do artista: o perigoso em questão é a 

condição ali explicitada na vigorosa crueldade em expor as próprias chagas, ato de 

ironia latente que subverte seu calvário em alegoria que remete a um potente 

diálogo entre imagem e palavra. As imagens, na sua maioria, referem-se ao 

cotidiano da enfermidade e do tratamento, com soros, agulhas, pílulas, e as 

palavras referem-se a uma variedade de flores, como: margarida, prímula, lisantros, 

copo-de-leite. 
 

A transição para a linguagem do corpo irá operar um refinamento tanto no 
gesto do artista como da escalada do seu campo de ação. Os horrores da 
doença deixam de ser uma tradicional circunscrição temática para se tornar 
aparelho expressivo capaz de continuar indagando sobre o processo de 
esgarçadura da condição humana. A junção das palavras às imagens trai 
uma certa idealização do mundo. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42  LAGNADO, Lisette. São Tantas as Verdades: Leonilson. 2 ed. São Paulo: DBA, 2000, p. 55.   
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Fig. 63 
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Fig. 64 
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Fig. 65 
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Fig. 66 
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Fig. 67 
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Fig. 68 
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Fig. 69 
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A produção reflete um posicionamento diante da morte e os trabalhos se 

tornam pequenos relicários que relatam o seu calvário. Leonilson está diante da 

morte, e a arte se transforma numa narrativa que confronta sua imagem 

fragmentada com a doença. É o olhar de um artista sobre o túmulo, o vazio se 

legitima na iconografia, as imagens ficam econômicas, mínimas e são emolduradas 

por espaçamentos, por silêncios. Georges Didi-Huberman observa essa questão 

quando trata do vazio e do túmulo:   

 
 

Um esvaziamento que de modo nenhum concerne mais ao mundo do 
artefato ou do simulacro, um esvaziamento que aí, diante de mim, diz 
respeito ao inevitável por excelência, a saber: o destino do corpo 
semelhante ao meu, esvaziado de sua vida, de sua falta, de seus 
movimentos, esvaziado de seu poder de levantar os olhos para mim. E que, 
no entanto, me olha num certo sentido – o sentido inelutável da perda posto 
aqui a trabalhar 43.  

 
 

A morte explicitada na sua arte é a forma de dialogar com a vida, é a relação 

estabelecida entre poesia e corpo. Didi-Huberman, ao questionar a imagem e seus 

diversos olhares, reflete sobre o pensamento de Heidegger: 

 
   

É a angústia de olhar o fundo – o lugar – do que me olha, a angústia de ser 
lançado à questão de saber (na verdade, de não saber) o que vem a ser o 
meu próprio corpo, entre sua capacidade de fazer volume e sua capacidade 
de se oferecer ao vazio, de se abrir44. 

 

 

A experiência do olhar que se estabelece nessa situação, a questão do ver e 

do ser visto na projeção da morte, a angústia de ser observado pela morte, e dessa 

situação encontrar o processo poético, constitui uma negação de entrega, de 

resistência diante de uma certeza que se edifica na imagem de um túmulo, mas que 

encontra suspiro no poder da criação. A imagem da morte é projetada para a obra, e 

a obra reflete a projeção de um corpo fragmentado, traduzido pelo gestual do 

bordado, pelos tecidos leves, sóbrios, por panos que até então recobriam aquele 

corpo e são transformados em suportes para novas experimentações. O corpo é 

                                                             
43  Didi- Huberman, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Ed. 34, 1998, p. 38. 
44  Idem, p. 38 
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uma extensão da obra e a obra é uma extensão do corpo, fragmentos de uma 

linguagem que se incorpora entre reflexos de vários espelhos.  

 
 

Mais do que autobiográficos, os bordados da última fase (realizados entre 
1992 e os primeiros meses de 1993) precisam ser vistos como “auto-
retratos”. A figura porém não é mais figura, o corpo se esvai e se comprime, 
cada dia mais seco, mais leve. Desfeita agora a relação antropomórfica, 
eles têm uma aparência “abstrata”, pois o artista deixou de se conhecer na 
sua própria imagem. Um bolsinho com as iniciais do nome próprio bordados 
(“J.L.B.D.”) ou um saquinho com a idade (“J.L.35”) são os relicários que 
guardam a imagem remanescente após a morte. Investidos do mesmo valor 
que o ex-voto, exploram a identificação entre imagem e doente. Subvertem 
a noção tradicional do retrato e se tornam objetos genealógicos, voltados 
para a identidade do artista, pois trazem a atmosfera dos restos funerários. 
O grau máximo de autenticidade está recuperado e, neste gesto de ocultar 
a figura, Leonilson aproxima-se do martírio sublime 45   

 
 

 

   

Um trabalho pontual é El puerto (Fig. 70), síntese de um processo que 

condensa alguns aspectos já citados como o auto-retrato – que é composto por 

dados biográficos: nome, idade, peso e altura. O bordado é elaborado sobre um 

fragmento de um tecido usual, um lençol,  que cobre um espelho castrando sua 

memória, seus registros. 

O espelho – o tipo de espelho utilizado na obra é recorrente nas feiras livres 

nordestinas – é coberto por uma cortina de um tecido que carrega suas marcas e 

obstrui o fluxo da imagem, a representação é inexistente, impedida de ser 

registrada. Alegoria da morte, El puerto – “puerto” como uma referência ao corpo – 

desafia o espectador a ir ao encontro de uma dor que não é sua, e o reflexo do 

espelho (quando a cortina é levantada pelo observador) age nos princípios éticos de 

quem o manipula, diminui suas distâncias ao incorporar temporariamente o 

espectador, pois quem olha se torna também autor. 

 

 

                                                             
45  LAGNADO, Lisette. São Tantas as Verdades: Leonilson. 2 ed. São Paulo: DBA, 2000, p. 56-57.   
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Fig. 70 
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Ocorre uma relação entre a imagem que vemos e a que nos olha, o espelho 

se torna perverso ao propor para o espectador uma verdade dura. E essa verdade 

que se estabelece é uma verdade profunda, nada tautológica. O que vejo não é 

simplesmente o que está diante de mim, é um conjunto de informações mais 

subterrâneas, que não se localizam na superfície e estão arraigadas por uma 

construção histórica e pelos meandros da memória. 

 

Essa construção se apresenta por uma trama conjugada pelo espaço e pelo 

tempo, como um acontecimento que nos prenderia em sua rede, como observa Didi-

Huberman ao definir aura: “A aura seria, portanto como um espaçamento tramado 

do olhante e do olhado, do olhante pelo olhado. Um paradigma visual que Walter 

Benjamin apresentava antes de tudo como um poder da distância”.46 E Benjamin 

fala da aura como “única aparição de uma coisa longínqua, por mais próxima que 

possa estar”.47 

Nessa perspectiva, o trabalho El puerto se localiza na esfera tramada pela 

aura, seria um objeto aurático, que Didi-Huberman define como:  

 
 

Aurático, em consequência, seria o objeto cuja aparição desdobra para 
além de sua própria visibilidade, o que devemos denominar suas imagens 
em constelações ou em nuvens, que se impõem a nós como tantas outras 
figuras associadas, que surgem, se aproximam e se afastam para poetizar, 
trabalhar, abrir tanto seu aspecto quanto sua significação, para fazer delas 
uma obra do inconsciente. E essa memória, é claro, está para o tempo 
linear assim como a visualidade aurática para a visibilidade “objetiva”: ou 
seja, todos os tempos nela serão trançados, feitos e desfeitos, contraditos  
e superdimensionados48. 

 
 

El puerto representa um grande desafio nas questões da morte e do corpo na 

obra do artista, que ao mesmo tempo em que evita sua imagem ao cobrir o espelho, 

expõe sua realidade - a de um corpo fragilizado por uma doença que desintegra 

tanto o físico quanto o espiritual - e encontra nessa circunstância da AIDS uma 

forma de continuar questionando a condição humana. O conjunto da produção não 

vai abdicar da requintada ironia, e uma iconografia religiosa declinada em eixos do 

sagrado se acentua na fase final de sua poética. 

                                                             
46  Id., ibid., p. 147. 
47  Citado por Didi-Huberman. Id., ibid. 
48  Id., ibid., p. 149 
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Didi-Huberman, ao analisar o pensamento de Benjamin acerca da imagem, 

indica que:  

 
 

(...) Uma imagem autêntica deveria se apresentar como imagem crítica: 
uma imagem em crise, uma imagem que critica a imagem – capaz, portanto 
de um efeito, de uma eficácia teóricos –, e por isso uma imagem que critica 
nossas maneiras de vê-las, na medida em que, ao nosso olhar, ela nos 
obriga a olhá-la verdadeiramente (...)49.  

 
 

Arthur Danto, na Transfiguração do Lugar Comum50, ao analisar Metáfora, 

Expressão e Estilo, pontua algumas reflexões sobre metáfora, vida e espectador, 

observando: 
 

A meu ver, as mais importantes metáforas da arte são aquelas em que o 
espectador se identifica com os atributos do personagem representado e vê 
sua própria vida representada na vida do personagem.  

 

 

Ele prossegue estabelecendo parâmetros entre arte e espelho:  

 
 

Há fundamento na ideia de que arte é um espelho (um espelho convexo)... 
os espelhos dizem sobre nós o que não saberíamos sem eles; são portanto 
instrumentos de auto-revelação. 

 

 

 Leonilson evidencia com profundidade na sua última fase de produção essa 

categoria de imagem crítica, discutindo através dela um percurso existencial, 

impondo ao observador um olhar direcionado para sua verdade, uma verdade que 

não é somente sua, mas agora compartilhada com o outro e deixa seus vestígios 

em fragmentos que compõem o corpo, representado nessa estrutura alegórica, 

despedaçado, projetado na obra através de uma memória instantânea, uma 

memória que refletiu sua condição de um “agora”, hoje visto no passado, mas de um 

“agora” que assumiu o caráter do desnudar-se diante da obra e ser acessado 

através do secreto que ele costumava revelar.  

                                                             
49  Id., ibid., p. 171 
50  DANTO, Arthur C. A transfiguração do Lugar –Comum: uma filosofia da arte. São Paulo: Cosac & 
Naify, 2005, p.252. 
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No percurso da recente historia da arte brasileira nos deparamos com uma poética 

que evoca essas questões pontuadas por Arthur Danto e se apresenta através de 

um fluxo contínuo de referências pessoais, da própria vida projetada na obra, um 

espelho que reflete uma postura política, ética, sexual e se desdobra num repertório 

de revelação e epifania. São artistas que como Leonilson se confundem com a obra.  

 

O conjunto da obra na sua produção final ganha uma aura mais evidente e 

ativa de um Santo Sudário, revelada por impressões do corpo que se compõem por 

fragmentos metafóricos do auto-retrato. É revelado um requinte metafórico em que 

questões como a doença são tratados com cruéis sutilezas, onde o espectador se 

torna agente participador de sua dor, angústia. Nesse conjunto ainda mais 

confidencial, revela-se uma vital latência da memória agindo na composição da 

poética, fluxo contínuo de informações que migram da vida para a arte, tatuando sua 

obra com a própria vida.
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3.1. ENTRE PALAVRAS E TAXONOMIAS:  
o pescador de palavras 

 

A obra do artista Leonilson é repleta de referências ou índices taxonômicos 

como: listas, números, coleções, recorrência simbólica, repetições, etc. As agendas 

representaram um terreno fértil para esse exercício, nelas há diversas variações de 

uma catalogação que o artista executou durante a vida: Leonilson catalogou sua 

vida tanto nas agendas quanto na obra. 

Nesse processo de catalogação ou arquivamento do “Eu”, o mundo foi uma 

das metáforas mais utilizadas, com suas geografias que se fundiam com uma 

topologia do corpo e do ser. O corpo fragmentado ou ausente foi legitimado por uma 

iconografia regida pelo silêncio e a solidão. Este capítulo observa a obra do artista 

como um grande arquivo, foge da ideia de pensar a obra apenas como um diário e 

legitima a possibilidade de encará-la como um arquivo, no qual a vida foi 

impregnada e lhe deu sentido. 

Esse arquivo é formado pelo conjunto alimentador da sua poética que se 

compõem por suas coleções, biblioteca, agendas, diários, cadernos, e 

principalmente pela sua obra, que se constrói nessa ambiência. Delimitando todo 

esse percurso, costurando todos os pontos está a vida, o secreto, o particular, o 

romântico, que migrou de forma explicita, mas poética para obra.  

 
3.2. INTRODUÇÃO A UM PERCURSO TAXONÔMICO: 

o amigo em meio a números e palavras 

Segundo Jacques Derrida, o conceito de arquivo conecta-se à ideia de 

começo e de comando, e coordena dois princípios: o princípio da natureza ou da 

historia, onde as coisas começam, princípio físico, histórico ou ontológico. Indica 

também outro princípio, o nomológico, que articula o lugar onde a autoridade é 

exercida51. 

A institucionalização desse lugar onde se depositava os documentos oficiais 

rege o início do que entendemos por arquivo. Nesse lugar também cabiam o direito 

                                                             
51  DERRIDA, Jacques. Mal de Arquivo uma impressão Freudiana. Rio de Janeiro: Relume Dumará,1995. 
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e a competência da hermenêutica dos documentos ali arquivados. E é nesse lugar 

que há a passagem do privado para o público. 

 

Num arquivo, não deve haver dissociação absoluta, heterogeneidade ou 
segredo que viesse a separar, compartilhar de modo absoluto. O princípio 
arcôntico do arquivo é também um principio de consignação, isto é, de 
reunião.  52 

 

A ciência do arquivo inclui a institucionalização, ou seja, a lei que rege e o 

direito que a autoriza, articulando relações entre o secreto e o não-secreto, regendo 

direitos de publicação ou reprodução, classificação, ordenação, observando o 

regimento ou a lei de cada espaço. Algo que se localiza entre a casa e o museu e é 

um agente articulador de informação. 

 

Como archivum ou archium latino (palavra que empregamos no singular, 
como era o caso inicialmente do francês “archive” que outrora era usado no 
masculino e no singular: “un archive”) o sentido de arquivo, seu único 
sentido, vem para ele do arkheioîon grego; inicialmente, uma casa, um 
domicílio, um endereço, a residência dos magistrados superiores, os 
arcontes, aqueles que comandavam. Aos cidadãos que detinham e assim 
denotavam o poder político, reconhecia-se o direito de fazer ou representar 
a lei.53   

 

Nesse lugar em que a informação e a memória interagem e exercitam sua 

função guarda-se o adormecido ou guarda-se a latência vital da necessidade 

urgente do saber, é o lugar do presente e do passado, onde o novo e o velho 

habitam a mesma dinâmica: o exercício do saber, da busca, do encontro, da vida. 

É necessário compreender a obra de Leonilson como um grande arquivo, 

impregnado de memória, taxonomias, vida, transposições. Constrói um percurso 

existencial marcado por referências pessoais ao elaborar um verdadeiro arquivo de 

                                                             
52  DERRIDA, Jacques. Mal de Arquivo – uma impressão Freudiana. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 
1995, p. 14.  
53  FREIRE, Cristina. Paulo Bruscky Arte, arquivo e utopia: companhia editora de Pernambuco. São Paulo: 
2006, p.169.   
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vida utilizando sua obra como suporte, além de outros mecanismos que também 

catalogaram o seu cotidiano, como agendas, diários, cadernos, fitas gravadas. 

 Philippe Artiéres, ao citar Georges Perec no livro Espèce d’ Espaces observa 

essas questões no artigo Arquivar a própria vida: 

 
Existem poucos acontecimentos que não deixam ao menos um vestígio 
escrito. Quase tudo, em algum momento, passa por um pedaço de papel, 
uma folha de bloco, uma página de agenda, ou não importa que outro 
suporte ocasional  sobre o qual vem a se inscrever, numa velocidade 
variável e seguindo técnicas diferentes, de acordo com o lugar, a hora, o 
humor, um dos diversos elementos que compõem a vida  de cada dia54. 

 
 

Estes “acontecimentos” estão presentes nesses arquivos de referências 

pessoais de Leonilson, compostos por material recolhido no cotidiano, programação 

diária, tickets de viagem e hotel, tickets de cinema, matérias de jornal e revistas com 

informações pessoais, de amigos ou da obra, restaurantes frequentados, 

programação das exposições, fotos, contas, endereços, telefones, cartões, relatos 

de viagens e também uma refinada escrita poética, esboço de trabalhos e demais 

particularidades.  

Leonilson através desses mecanismos citados deixa vestígios, marcas do seu 

trajeto, tanto artístico como pessoal. As diversas agendas, diários, coleções, 

biblioteca e obras que se encontram hoje no Projeto Leonilson, possibilitam uma 

investigação mais profunda acerca das características do seu trabalho e referendam 

mais esse traço na poética do artista: uma taxonomia voltada para o eu. Philippe 

Artiéres observa que:   
 

(...) Arquivar a própria vida é se por no espelho, é contrapor à imagem 

social a imagem íntima de si próprio, e nesse sentido o arquivamento do eu 

é uma prática de construção de si mesmo e de resistência55. 

 

É desse arquivamento do eu na obra de Leonilson, que uma intenção 

autobiográfica se legitima, carregada de verdade e intimismo, transformando sua 

produção em pequenos relicários, ou páginas de um diário. De um campo semântico 
                                                             
54  ARTIÉRES, Philippe. Arquivar a Própria Vida. Disponível em: 
http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/234.pdf.  Acessado em 16/10/2008. 
55 ARTIÉRES, Philippe.  Arquivar a Própria Vida. Disponível em 
http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/234.pdf. Acessado em 16/10/2008. 
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taxonômico verificamos alguns pontos que se explicitam como: a diversidade de 

listas, nomes, categorias, recorrência simbólica, e principalmente a presença do 

caráter colecionista que se evidencia nas coleções de brinquedos e pelo conjunto de 

signos recorrentes utilizados durante todo percurso da obra (ampulheta, símbolo do 

infinito, números, navio, escada, ponte, relógio, avião, farol, instrumentos musicais, 

átomo, vulcão, montanha, cadeira, bússola, torre, radar e etc).  

Maria Esther Maciel encontra um caráter taxonômico através do ato de 

recordar no conto Funes, El memorioso, de Jorge Luis Borges. Nele, o personagem 

inventaria todas as lembranças possíveis e impossíveis, das coisas vistas, lidas e 

experimentadas na vida: 

 

Sua memória sem lapsos era o atestado de sua infelicidade, podendo 
mesmo ser comparada a um “despejadouro de lixos”, uma espécie de 
“museu de tudo”, onde as coisas se acumulam na mesma proporção que se 
anulam qualquer esforço de organização.56 

 

E, ao remeter a Georges Perec no romance Vida: modo de usar, observa que 

o escritor era um: 

 

Aficionado por listas, verbetes enciclopédicos, levantamentos estatísticos, 
glossários, índices, dentre varias outras modalidades classificatórias 
colocadas a serviço de nosso desejo de ordenação do mundo e do 
conhecimento.57 

Verifica-se na poética de Leonilson uma latência taxonômica bastante forte 

que se localiza em aspectos como a obra ser uma grande catalogação da sua vida, 

um extenso arquivo onde a vida foi inventariada e poetizada. Alguns elementos 

constantes indicam esse direcionamento, como o uso de listas, de indicadores 

numéricos, de dados sequenciais e repetitivos, da utilização de números: o artista 

possuía diversas coleções e alguns desses elementos foram transpostos para sua 

obra.   

                                                             
56 MACIEL, Maria Esther. A memória das coisas. Rio de Janeiro: Lamparina editora, 2004, p.14.   
57 MACIEL, Maria Esther. A memória das coisas. Rio de Janeiro: Lamparina editora, 2004, p.15.   
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Nessas composições taxonômicas não podemos esquecer a geografia 

(mapas, globos, mapas, rios, caminhos, trajetos, as cidades, os órgãos do corpo, 

etc), que afirmou uma cartografia do desejo aliando uma imagética entre esses 

elementos citados e sua subjetividade. Leonilson revela através dessas ordenações 

e taxonomias uma profunda investigação do mundo a partir da sua própria vida.  

Num documentário produzido na década de 1980 por Ana Maria Magalhães, 

intitulado Spray Jet58, Leonilson faz a seguinte declaração “a vida e a arte fazem 

parte do salto no abismo que eu resolvi dar”. Já em entrevista para a TV Cultura59, 

afirma “o meu trabalho é o meu ponto no mundo, sabe? É pra onde eu corro. Assim, 

o meu trabalho é a minha observação sobre o mundo”. 

Enquanto outros artistas se aprofundavam nas questões estéticas do período, 

Leonilson incluía o dado subjetivo em sua poética e na última entrevista concedida a 

Lisette Lagnado60 comenta: “meus trabalhos me ajudam, são um caderno de 

anotações, um diário”.  

No documentário produzido pela série O Mundo da Arte61, a crítica Lisette 

Lagnado comenta sobre as questões da subjetividade na obra do artista:  
 

O que fica do Leonilson é que é uma pessoa que conseguiu trazer para a 
arte um campo de subjetividade enorme e que conseguiu através dessa 
subjetividade alcançar questões existenciais cruciais para muitas pessoas, 
mas tudo isso passando por um filtro da subjetividade. É por isso que ele 
fica, por que ele não falou de outro lugar, ele falou a partir das experiências 
dele. 

 

É das experiências pessoais que o artista, através da sua poética, eleva 

questões particulares e as desdobra em temas universais de fácil identificação e 

encontro com o outro. Leonilson captura o espectador justamente tornando-o 

cúmplice de suas questões. Essa dinâmica sedutora entre artista e espectador tem 

uma aliada forte, a utilização da palavra na construção estética da obra. Seu 

primeiro exercício plástico, uma assemblage de 1972, já continha o elemento 

gráfico, e será constante a presença da palavra em diálogo com a imagem, ou como 

presença enunciativa nos títulos de seus trabalhos, que possuem um lirismo 

bastante acentuado. 

                                                             
58  Spray Jet, direção Ana Maria Magalhães. Rio de Janeiro: 1984.   
59 O Legado de Leonilson, Documento Vídeo Brasil. Direção Cacá Vicvaldi, TV SENAC, 2003. 
60  LAGNADO, Lisette. São Tantas as Verdades: Leonilson. 2 ed. São Paulo: DBA, 2000, p. 128. 
61  O Legado de Leonilson, Documento Vídeo Brasil. Direção Cacá Vicvaldi, TV SENAC, 2003. 
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A palavra se localiza em sua obra livremente, sem amarras, desobedecendo 

a regras de sintaxe ou gênero, porém como meio de diálogo entre as imagens, ao 

incorporar-se a elas numa fusão visual. O recurso gráfico por ele utilizado evidencia 

um caráter intermidiático, pois em suas construções “poético-visuais” há um diálogo 

entre artes plásticas e literatura, que se revela principalmente através dos títulos que 

condensam uma grande força narrativa, o diálogo forte presente em alguns 

trabalhos em que a palavra e a imagem resultam numa estética semelhante às 

historias em quadrinhos. Algumas obras remetem à composição de um poema 

visual. Pelo acentuado lirismo, suas agendas em muito prenunciam aquilo que 

entendemos hoje como um blog62 – mesmo sem o caráter coletivo que existe nas 

escritas de blog, o caráter informativo pessoal que há nas agendas em muito permite 

estabelecer essa conexão. 

Um dos trabalhos mais significativos e que compõe esse universo de 

taxonomias é uma lona de 1988, intitulada São tantas as verdades (Fig. 71). Nessa 

obra, o artista faz uma grande classificação ao inventariar referências de várias 

linguagens artísticas (moda, artes visuais, cinema, música) que compõem o seu 

universo e que o alimentaram de alguma forma – há também referências 

geográficas, de fauna e de flora, dados urbanos etc. 

Aliadas a essa composição da escrita, algumas imagens do seu repertório 

surgem como formas alongadas com extremidades em espiral que remetem a 

trombas, a escadas, a pedras semipreciosas, uma figura orgânica que carrega um 

cetro e uma coroa. Leonilson sintetiza, nesse trabalho, um arquivo sentimental onde 

sua verdade é composta pelas verdades também alheias e o seu mundo é regido 

por essa confluência. 

                                                             
62  Um blog (contração do termo "Web log") é uma página da Internet cuja estrutura permite a atualização 
rápida a partir de acréscimos dos chamados artigos, ou "posts". Estes são, em geral, organizados de forma 
cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos por uma ou mais 
pessoas. 



124 

 

Fig. 71 
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3.3. ENTRE LEONILSON E CLARICE LISPECTOR 
a coreografia da palavra  

 

 

O projeto demorou três anos para ser concebido. Depois de muitos cortes, 

revisões, incertezas, mudanças de títulos – inicialmente Atrás do pensamento: 

monólogo com a vida e, mais tarde, Objeto Gritante –, em 1973 definitivamente o 

livro é publicado com o titulo Água Viva. Na escritura clariceana, Água Viva se 

localiza numa bifurcação estética: ao fugir de gêneros e classificações, a autora 

aponta para uma confluência de estilos e linguagens. 

Sem uma trama visivelmente definida, o livro se alicerça em delicados fios 

condutores. Com a sensibilidade de quem vai tatuando confissões em um diário, a 

personagem, um eu feminino que exercita a pintura, busca na palavra uma nova 

experimentação da linguagem ao compor um relato declinado na construção 

amorosa a um eu masculino. 
 

 

Também tenho que te escrever porque tua seara é a das palavras 
discursivas e não o direto de minha pintura [...]63 
 
Quando vieres a me ler perguntarás por que não me restrinjo à pintura e às 
minhas exposições, já que escrevo tosco e sem ordem. É que agora sinto 
necessidade de palavras – e é novo para mim o que escrevo porque minha 
verdadeira palavra foi até agora intocada. A palavra é a minha quarta 
dimensão.64 

    

 

Na sua pintura, elabora-se um registro de uma natureza secreta, revelada no 

interior das grutas e cavernas – o útero do mundo; sua figuração relata a intimidade 

de uma vida aparentemente sombria e assustadora presente no particular de uma 

caverna ou de nossas cavernas interiores.  

A palavra é usada como suporte para uma apreciação amorosa, um método 

de sedução em busca de capturar o outro. Nessa bifurcação entre linguagens a 

palavra é revelada em seu “instante-já”65 repleto de signos e significantes, de poesia 

e de fluxos que se apropriam de uma sintaxe que conjugam o eu e o outro. É nessa 

conjugação do nós que esse relato de caráter confidencial migra da pintura para a 

                                                             
63  LISPECTOR, Clarice. Água Viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p.11. 
64  LISPECTOR, Clarice. Água Viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 10. 
65  LISPECTOR, Clarice. Água Viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 14. 
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palavra, e se alicerça num tratado poético mergulhado em um plasma de aleluias, 

dor e busca. 
 

Entro lentamente na escrita como já entrei na pintura. É um mundo 
emaranhado de cipós, sílabas, madressilvas, cores e palavras – limiar de 
entrado de ancestral caverna que é o útero do mundo e dele vou nascer.66 

 

 

 Como em A Paixão Segundo G.H. – a personagem principal do livro, G.H. é 

uma escultora –, a escritora permanece no campo semântico das artes visuais para 

desenvolver os conflitos dos personagens. Seja diante do substrato de vida presente 

nas entranhas de uma barata ou nos requintes de sedução que a palavra pode 

atingir em diálogos com a pintura, Clarice transita na órbita de inter-relações 

estéticas e aprofunda-se entre silêncios e entrelinhas.  

 
 

Mas escrever para mim é frustrador: ao escrever lido com o impossível. 
Com o enigma da natureza. E do Deus. Quem não sabe o que é Deus, 
nunca poderá saber.67 

 

 

Muito recorrente em sua obra, o diálogo entre artes reafirma um caráter 

contemporâneo presente na escritura clariceana que se apodera da subjetividade e 

do fluxo de consciência para construção de relatos que se bifurcam nos caminhos de 

vida x arte e se projetam em alegorias que lapidam a sua poética. Para adentrar a 

um recorte de um dos mais importantes artistas contemporâneos brasileiros, recorro 

a essa breve introdução ao universo de Clarice Lispector.  

José Leonilson Bezerra Dias desenvolveu uma rica trajetória na Geração 80 – 

percorreu um caminho singular em relação aos demais da sua geração – da arte 

brasileira e se legitimou com uma produção diferenciada, voltada para registros 

confidencias e diálogos entre vida x arte, como já foi pontuado anteriormente. Ao 

construir um legado absorvido num romantismo aflorado, sua obra é capaz de 

capturar o espectador através de uma linha sensível localizada na poesia e na 

elaboração de um repertório iconográfico voltado para o eu e a busca incessante 

pelo outro. 

                                                             
66   LISPECTOR, Clarice. Água Viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 14. 
67   LISPECTOR, Clarice. Água Viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 66. 
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 A poética de Leonilson se localiza na “coreografia” utilizada nas suas 

construções plásticas, imagens que dialogam com palavras, numa sinuosa cadência 

de um repertório repleto de signos recorrentes utilizados no percurso da sua obra – 

escada, vulcão, bússola, coração, farol, livros, ampulheta, instrumentos musicais, 

mapa, relógio, radar, transformador de energia etc. Esses símbolos reafirmam um 

caráter de repetição e apontam para uma confluência com a escrita Clariceana, 

como observa Benedito Nunes em análise sobre a escritora: 
 

O ritmo dessa repetição, insistente e obsessivo, não apenas assegura 
(como nos estribilhos e formulas mágicas que ganham com a redundância) 
um aumento de ênfase.  Faz também aumentar a carga emocional das 
palavras, que ganham então uma aura evocativa. A expressividade e a 
intensidade são aqui inseparáveis.68 
 
 
De um modo geral, pode-se afirmar que a repetição (como uma das 
matrizes poéticas do estilo de Clarice Lispector) está implicada no jogo 
entre palavra e coisa que integra o processo narrativo [...]69   

 

 

Leonilson relata-se através das repetições – seja por uma narrativa voltada às 

questões sexuais, da idealização romântica e busca pelo outro, nas metáforas ou 

metonímias do corpo, nas confidências alegóricas ou na semântica iconográfica –, 

característica que atribui à sua obra uma estrutura circular, sendo que em alguns 

momentos se encontra e se recria. O processo autobiográfico colocado em sua 

produção revela um eu emoldurado numa órbita, carregada por um coletivo 

simbólico, em que tudo é motivo de sedução, lástima, desejo e vida. É nesse fluxo 

de poesia, precisão no diálogo entre palavra x imagem, que o artista cria o seu ato 

literário. 

 Há uma literatura silenciosa, que reverbera com mais intensidade em alguns 

inscritos nas agendas e diários, mas que também habita com precisão os pequenos 

textos escritos em alguns trabalhos. São inscrições mínimas, mas com carga poética 

pulsante, condensada numa sintetização lírica. Essa relação da imagem com o texto 

tem um aliado forte dentro da composição, o título. 

 Em alguns trabalhos os títulos fazem parte da composição entre imagens e 

palavras, operando como agente direto na obra, porém há casos em que não há 

                                                             
68   NUNES, Benedito. O Drama da Linguagem uma Leitura de Clarice Lispector. 2 ed. São Paulo: Ática, 
1995, p.137.  
69   Idem, p. 138. 
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inserção da palavra na proposição plástica, ele somente surge como indicador 

arbitrado pelo artista, sugerindo, indicando relações. 

Os títulos são agentes desse processo literário, condensam uma narrativa 

íntima, forte, capaz de dizer muito através de recursos mínimos e de atingir o outro 

pelo lirismo e pela simplicidade: “voilà mon coeur – ouro de artista é amar bastante”, 

“o pescador de palavras”, “o inconformado”, “são tantas as verdades”, “rios de 

palavras”, “todos os rios levam à sua boca”, “Léo não consegue mudar o mundo”, 

“para meu vizinho de sonhos”, “longo caminho de um rapaz apaixonado”, “o que 

você desejar, o que você quiser, eu estou aqui, pronto pra servi-lo”, “bom rapaz em 

embalagem ruim”. Michel Butor70 acerca de inscrições em obras de arte, observa 

que: 

 
Se o título tem tanta importância para o pintor a ponto de fazer o espectador 
tê-lo sempre sob os olhos enquanto olha a imagem, ele mesmo o inscreve 
na face. Assim Paul Klee apresenta seus desenhos e aquarelas com seus 
admiráveis títulos caligrafados sob uma linha traçada à régua na parte de 
baixo. Mas aqui nós penetramos em uma região diferente, pois até o 
momento, em nosso núcleo pictórico, uma imagem e um título estavam 
associados até aqui no exterior do quadro, não importa a que distância, e o 
lugar onde estava escrito, a cor da tinta, a forma das letras não tinham a 
princípio nenhum papel. Nós temos uma obra formada por duas partes que 
se dirigem ao olho simultaneamente: a aquarela (ou guache, desenho, etc) e 
a inscrição subjacente...       
 

  

A palavra regida por um eixo poético é ato funcional na aproximação entre o 

artista e o espectador, age como ferramenta de acentuada cumplicidade, 

aproximando e capturando, transformando de certa forma o espectador num agente 

experimentador de alegrias, tristezas, buscas, angústias, verdades etc. Assim como 

a personagem de Água Viva, Leonilson captura na palavra um substrato vital para a 

construção de sua poética, uma coreografia que se encontra entre o eu e o outro. 

 

 
 

                                                             
70  BUTOR, Michel. As palavras na pintura. Tradução de Amir Cador. Não publicado. 
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3.4.  ENTRE O EU E O OUTRO: 

artifícios de um romântico contemporâneo  
 

Assim como um bordado que é construído pela junção de pontos até a 

formação de uma imagem, a obra de Leonilson tem como um dos eixos mais vitais 

um espírito amoroso latente, que vai se revelando através de confidências, de 

mínimos fragmentos que compõem a potência de sua poética e, através da junção 

desses relatos confidenciais, tece um grande arranjo de combinações, regido pela 

cadência da vida se desdobrando pela arte. 

 Nesse contexto, elaboram-se elementos que serão recorrentes dentro de um 

vocabulário amoroso: cabeça, coração, chama, lâmpada, pares (livros, garrafas) etc. 

Essas imagens de figuração tosca são recobertas por pinceladas grossas, como se 

desafiassem uma clareza objetiva e se refugiassem através de camadas de cores e 

se protegessem de algo (Fig. 72). 

  

 

 

Fig. 72 
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As imagens recorrem ao isolamento, à queda e a uma busca pelo outro, uma 

cartografia do corpo que se compõe entre órgãos, oceanos, rios, ruas e vísceras, 

elementos que se fundem em uma busca. Regidos por um inconformismo, por uma 

carência e um desejo maior de conjugar uma utopia amorosa, dentro dessas 

questões os títulos surgem como indicadores diretos, colocando em primeiro plano a 

palavra e seu poder de elucidação. 
 

A partir de 1988, intensifica-se a predileção pelas figuras do “sublime 
dinâmico”’: além do abismo, o vulcão, a corredeira com pedras que rolam em 
queda livre, o oceano. Os títulos são elucidativos: O Rapaz no cosmo do bom 
abismo; como escolher um atalho; Oceano aceita-me?; Onde está o oceano? 
Em 1991 Leonilson borda um coração em chamas com pedras, 
acompanhado das inscrições: “O pescador de pérolas. Ruínas. Templos”.  A 
palavra pérola é definitivamente investida de um valor moral e religioso.  71         

  

 
                                                             
71  LAGNADO, Lisette. São Tantas as Verdades: Leonilson. 2 ed. São Paulo: DBA, 2000, p. 41. 
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Mas como discutir um sujeito amoroso em pleno século XX? Como se 

posicionar diante de questões onde o afeto, a rejeição e o desejo se evidenciam 

claramente? Como discutir o desejo diante da castração da AIDS?  

As questões da subjetividade do artista revelam-se em fragmentos, pequenos 

relicários, seja através da imagem ou da palavra, a obra absorve cada vez mais uma 

aura autobiográfica, e trilha um caminho corajoso e diferenciado do contexto de arte 

daquele momento. Leonilson coloca em primeiro plano um sujeito romântico, e 

discute abertamente, através da sua poética, os impasses do sujeito amoroso na 

contemporaneidade. 

 Este seu ato foi de coragem e ousadia, pois o cenário da arte brasileira no 

período posterior à exposição Como vai você geração 80? continuava a questionar a 

pintura, o modo como ela se expandia e discutia a historia da arte, tanto no  campo 

de atuação de Leonilson quanto no de seus pares, muitos ainda informados pela 

Transvanguarda Italiana. É nesse contexto que Leonilson trilha um caminho que o 

evidenciaria: colocar em primeiro plano uma micropolítica, suas questões 

existenciais, suas angústias e desejos. 

  Revela-se uma voz que ecoa uma busca nada sutil, forte e em alguns 

momentos perversa , irônica carregada de uma poesia regida pela tensão entre a 

imagem e a palavra, O delicado, que a principio sua poética aponta, é apenas uma 

impressão de superfície; o que se apresenta nas estruturas mais profundas da obra 

é a voz do sujeito solitário que ecoa uma busca e um desejo, regidos pela 

temporalidade da quebra utópica em tempos de AIDS. Léo consegue com a 

maestria de sua poética ludibriar olhos mal avisados.  

Roland Barthes discorre acerca do homem contemporâneo e da dificuldade 

de tratar de temas como o amor. Em Fragmentos de um Discurso Amoroso, observa 

que o discurso amoroso hoje é de extrema solidão, e que é relegado pelas 

linguagens, depreciado ou ignorado por elas. 

 

 



132 

Quando um discurso é assim lançado por sua própria força na deriva do 
inactual, deportado para fora de toda gregariedade, nada lhe resta além de 
ser o lugar, por exíguo que seja, de uma afirmação. 72    
 

 

Relegado a segundo plano, poucas foram as produções visuais que trataram 

de percorrer o território amoroso, muitas vezes interpretado como piegas ou clichê: 

falar de um sujeito amoroso na contemporaneidade é ato de exposição e entrega, e 

principalmente de assumir uma postura diante uma ética do corpo e do desejo.  

Barthes desafiou o percurso anunciando por uma intelectualidade e ousou 

discutir o sujeito amoroso. Através de uma construção fragmentária, tece o seu 

bordado utilizando trechos de Werther de Goethe, Platão, Nietzsche, de textos 

autobiográficos, de conversas com amigos. Leonilson também registrou em suas 

agendas e diários algumas questões sobre o amor, sobre seus relacionamentos, as 

inseguranças que os regiam, a distância, o desejo, e principalmente o cotidiano de 

um amor. Assim alguns desses momentos foram registrados em um diário/agenda 

de 1988. A seguir, um diálogo entre trechos de Barthes73 e fragmentos de escritos 

do Leonilson74, confrontando as duas vivências, uma numa vertente mais filosófica 

(Barthes) e o outro num exercício mais prático e cotidiano de um relacionamento 

(Leonilson).  

 

Leonilson inconformado constata sua fragilidade e angústia: 
 
Léo não consegue mudar o mundo 
Solitário e inconformado 
Hoje foi um dia de carência total  
Acordei tarde não tive fome pra almoçar 

 
Ao discorrer sobre angústia Barthes a define como:  

 
O sujeito amoroso, ao sabor de tal ou qual contingência, sente-se tomado 
pelo medo de um perigo, de um ferimento, de um abandono, de uma 
reviravolta – sentimento que ele exprime sob o nome de angústia. 75 
  

 
Quando discute a frustração no processo amoroso observa que: 
 

                                                             
72 BARTHES, Roland.  Fragmentos de um discurso amoroso. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.16
   
73 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  
74 Caderno/diário pessoal de Leonilson, 1988. 
75 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 25. 
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A frustração teria como figura a Presença (vejo todo dia o outro, e entretanto 
este não me preenche: o objeto está ali, realmente, mas continua a me fazer 
falta, imaginariamente). A castração, por sua vez, teria como figura a 
Intermitência (aceito separar-me um pouco do outro, “sem chorar”, assumo 
o luto da relação, sei esquecer). A ausência é a figura da privação; 
simultaneamente, desejo e necessito. O desejo se esfacela na necessidade: 
nisso consiste o fato obsedante do sentimento amoroso.76 

  
  

Leonilson se frustra diante da carência e da distância do outro. 
 

Às vezes acho que estou carente por que o Al não esta por aqui, mas às 
vezes estou com ele e também estou carente, não entendo nada, às vezes 
minha cabeça está completamente desorientada. Quando falo com ele no 
telefone, não tem muito assunto, e ele também não e a gente fica falando 
mais para prolongar, é gostoso ouvir a voz dele e ele deve gostar de me 
ouvir, mesmo que sejam umas besteirinhas, certas vezes acho que ele fica 
sem saber o que responder ou perguntar que nem eu fico também e sempre 
que eu ou ele desligamos o telefone fica um vazio, eu não sei o que fazer, 
por que não tava dando para falar mais e no entanto a vontade é ligar de 
novo e ficar revisando tudo que falamos. 

 
Leonilson entra em conflito com o sujeito romântico que o rege: 

 
Já pensei que eu devia ser um cara frio, rígido que passasse o tempo todo 
me esquivando pra fazer as coisas direito e não sofrer ou ficar pensando 
romanticamente, sei até que eu não sinto tão romanticamente.  
 

Barthes sobre o coração adverte:  
 
O coração é o órgão do desejo (o coração infla, fraqueja, etc., como o sexo), 
tal como é retido, encantado, no campo do imaginário. O que o mundo, o 
que o outro vai fazer do meu desejo? Essa a inquietude em que se 
concentram todos os movimentos do coração, todos os problemas do 
coração.77   

  

Indeciso, Leonilson não encontra um modelo ideal :   
 

 
Eu sinto falta do Al, de ver, pegar 
Eu acho legal ficar só, livre 
Eu estou gostando de ficar só na casa 
Eu gostaria de que o Al estivesse aqui de vez em quando 
Às vezes prefiro estar sozinho 
É uma pena que não dê para juntar as coisas 

  

Sobre um percurso errante Barthes compreende a dificuldade de ser dois: 
 

Errância. Apesar de todo amor ser vivido como único e de o sujeito repelir a 
idéia de repeti-lo mais tarde em outro lugar, ele surpreende por vezes em si 
uma espécie de difusão do desejo amoroso; entende então que está fadado 
a errar até a morte, de amor em amor.78 

                                                             
76 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 39. 
77 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 91. 
78 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 143. 
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 Sobre a saudade e a espera Leonilson conclui: 
 

Eu estava com saudades dele e ele disse estar com saudades minha 
Ele é um cara bem legal 
Eu gostaria de passar mais um pouco de tempo com ele 
Estou bem feliz esses dias 
Gosto muito de ficar em casa vendo figuras dos livros, pintando e esperando 
ficar de noite pra ligar pro Al, eu adoro a hora de falar com ele, gosto de ficar 
falando ao telefone com ele horas.  

 
 
Barthes define a espera como: 

 
 
Espera. Tumulto de angústia suscitado pela espera do ser amado, ao sabor 
dos mais ínfimos atrasos (encontros, telefonemas, cartas, retornos).79 
 

  
 

Sobre o desejo de uma felicidade futura Leonilson aponta que: 
  

 
Teve um temporal, hoje de madrugada 
Aliás chove há alguns dias 
Escutei a Neneh Cherry várias vezes 
Eu adoro Búfalo Stance e Manchild 
Fui almoçar com John, Silvio, Cristina 
Falei com o Al 
Fui na casa da Tela 
Hoje à noite na casa dela eu vi tão claro 
Tantos buracos negros que existem entre eu e o Al 
Foi uma puta aula 
Mas eu adoro, me sinto mais tranquilo 
Por que sei que tenho que fazer  
A minha e ele a dele, eu adoro ele 
E quero que ele seja feliz 
Acho que vamos ficar cada vez melhor 
 

  
 

Barthes define escalpelado como: 
 
 

 
 
Escalpelado. Sensibilidade própria do sujeito amoroso, que o torna 
vulnerável, exposto na carne viva aos mais leves ferimentos.80 

 
 

 

 

                                                             
79 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 163. 
80 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 147. 
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Alguns trabalhos regem com precisão a questão amorosa, compondo singelos 

tratados que evocam lirismo, buscas, desejo, solidão, angústia, etc. Típico exemplo 

é o pequeno desenho de Leonilson Longo caminho de um rapaz apaixonado (Fig. 

74), de 1989, composição de nanquim e guache sobre papel que apresenta dois 

corpos que se unem por uma engrenagem que se localiza na região do coração. 

Nas extremidades do desenho, tanto no lado direito quanto no esquerdo, há uma 

barra de cor alaranjada e, sobre ela, um elemento que remete a uma coluna ou a 

uma proposição fálica, e sobre esta duas inscrições relativas a cidades onde os dois 

elementos representados habitavam, São Paulo e Rio de Janeiro. Na extremidade 

inferior há a inscrição com o título e, percorrendo toda parte onde os corpos 

dialogam, círculos amarelos e vermelhos. 
 

 

 

 

 

Fig. 74 
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A poética de Leonilson é repleta de construções que remetem às 

impossibilidades, à distância, ao desejo não realizado ou inatingível, sublimado por 

um forte prazer em oferecer ao objeto amado uma dedicação absoluta de submissão 

e reverência. Revela-se um amor servil, de entrega e satisfação em dedicar-se ao 

outro, e no outro se encontra o desejo realizado. Exemplo dessa construção é o 

bordado sobre voile de 1991, O que você desejar, o que você quiser, eu estou aqui, 

pronto para servi-lo (Fig.75), obra composta por uma túnica branca bordada em sua 

extremidade inferior. Pela indicação do titulo, já se observa a objetividade da 

servidão ao objeto idealizado. 

 

 

Fig. 75 
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Acerca de um trabalho intitulado O desejo é um lago azul, (Fig.76) em 

entrevista à pesquisadora Lisette Lagnado, Leonilson reflete sobre o jogo entre 

dominante e dominado nas relações amorosas: 
 

 

“Eu gosto desse trabalho com uma pessoa se deitando na mão de outra. 
Sabe o que é estar completamente dominado por outra pessoa? Mas 
mesmo quando tiranizado ou dominado, você não perde o que é seu’’.81 
 

  

E quando questionado pela pesquisadora se o amor age como uma forma de 

“servidão voluntária”, Leonilson responde:      

 
“Eu bordei num trabalho: “o que você desejar, o que você quiser, eu estou 
aqui, pronto para servi-lo.” É uma relação servil, mas é você quem 
escolhe’’.82  

 

 

                                                             
81  LAGNADO, Lisette. São Tantas as Verdades: Leonilson. 2 ed. São Paulo: DBA, 2000, p. 116. 
82 Idem. 
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Fig. 76 
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3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Leonilson desafia o percurso comum da arte brasileira. É um ponto de desvio, 

que rege um novo rumo, que codifica novas temporalidades, construções, éticas, 

coreografias. Um desbravador de si mesmo, que coloca em primeiro plano um dado 

que legitima conjugar-se em primeira pessoa. Viajante, desbravador, cosmopolita, 

primitivo, angustiado, foi capaz de condensar tudo no singelo e impactante auto-

retrato em que apenas borda seu nome, José, (Fig. 77) na delicadeza de um voile. 

Conseguiu, como poucos, articular com propriedade a subjetividade e colocá-la 

como protagonista de um processo que regeu sua poética – Leonilson se expõe sem 

ser agressivo, piegas, cansativo. Seu processo está na ordem da sedução, ele 

simplesmente é. 

Clarice Lispector, em tantas questões se aproxima de Leonilson, sentencia 

em Água Viva: “O próximo instante é feito por mim? Ou se faz sozinho? Fazemo-lo 

juntos com a respiração. E como uma desenvoltura de toureiro na arena”83. E é com 

a força de um touro na arena que Leonilson doma seu toureiro (o espectador). Assim 

como Clarice, ele subverte o outro, tornando-o um cúmplice, quase refém de suas 

angústias, medos e aleluias. 

E o acontecimento da obra está justamente no processo entre o eu e o outro: 

nesse ponto de bordado que ele consegue tecer tão bem, nasce o convite ao 

expressivo mundo que é a sua busca. A sua poética se inscreve numa liturgia da 

palavra, do divino, da lapidação dessa palavra em divino, em círculos que regem um 

processo de achar-se e de perder-se. 

Essa pesquisa teve como processo principal um ato de imersão, de mergulhar 

diante do seu objeto sem medo de contaminação. É um traçado de cumplicidade, de 

afeto, de transposições de verdades e angústias. Nela investiguei com mais 

propriedade como a vida foi significante para a construção de sua escrita, como as 

amizades foram significativas para os seus processos, e como a busca de um ideal 

romântico na contemporaneidade foi legitimado pelo artista. 

                                                             
83 LISPECTOR, Clarice. Água Viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 9. 
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Fig. 77 



141 

A pesquisa identificou que a palavra não surge, ou não se legitima somente 

em meados da década de 1980 como afirma o artista em entrevista a Lagnado. A 

palavra sempre esteve presente em seus trabalhos, desde sua primeira assemblage 

de 1972, passando pela figuração inicial do fim da década de 1970, até sua última 

fase na década de 1990. Se existe um eixo fundamental que conecta processos de 

aproximação com o outro e na poetização enfática da imagem, esse elemento é a 

palavra. 

Também é importante observar a força que a produção do final da década de 

1970 apresenta. Muitas vezes compreendido como um período de fomentação de 

suas questões plásticas e poéticas, o período apresenta valiosas indicações que se 

consolidarão mais adiante, num período mais maduro de sua produção, porém é de 

grande valia entender esse período como uma fase inicial que conduz a um 

processo exato.  

Outro dado evidenciado pela pesquisa é o entendimento da obra como um 

grande arquivo, um arquivo de vida em que poética, agendas, diários, escritas se 

unem numa só ação, a de construir uma taxonomia, inventariar um processo no qual 

a vida é o eixo principal e o suporte para entender o mundo. 

Clarice Lispector diz: 
 
“O que te escrevo é um “isto”. Não vai parar: continua. 
Olha pra mim e me ama. Não: tu olhas para ti e te amas. É o que está certo. 
O que te escrevo continua e estou enfeitiçada.”84 
 
 
 

 

 

   
    

 

                                                             
84 LISPECTOR, Clarice. Água Viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p.87. 
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5. ANEXOS 
 
ANEXO 1 – ENTREVISTA COM ANA LENICE DIAS (NICINHA), IRMÃ DE 
LEONILSON / REALIZADA EM JANEIRO DE 2009 NA SEDE DO PROJETO 
LEONILSON - SP 
 

 

BITU CASSUNDÉ– Gostaria que você  me falasse um pouco dessa geografia da tua 
família, dessa relação entre Norte/Nordeste, como desaguou aqui em São Paulo, 
que falasse um pouco da formação da sua família e do Ceará também. Quantos 
filhos nasceram no Ceará, essas questões. 

ANA LENICE DIAS – Os meus pais são de Manaus, mas eles casaram e já foram 
morar em Porto Velho. 

BITU CASSUNDÉ– Eles casaram lá mesmo? 

ANA LENICE DIAS – Lá mesmo. Porto Velho era, naquela época, um território e, 
assim, se tinha uma ideia de que seria muito promissor. Então, meu pai montou uma 
lojinha. E, na época, era assim: a mamãe costurava e o papai vendia o que a 
mamãe costurava. Aí começou a aumentar, com tecidos, tudo. A minha mãe perdeu 
um filho com seis meses, que seria o mais velho. Depois nasceu o Leilson, a Tilda. 
E, nessa época, tinha sempre o Wilson Dias, que morava lá em Fortaleza, era como 
um vendedor viajante. Ele ia muito pra Porto Velho e sempre convidava meu pai 
para ir morar em Fortaleza. Porque Fortaleza era melhor, era abastecida de 
alimentação, tinha uma vida melhor, tinha um estudo melhor. Meu pai se convenceu 
e mudou-se com a Tilda, Leilson e a minha mãe pra Fortaleza. Lá, depois, nasci eu. 
O papai, lá, montou duas lojas de tecido. A mamãe já não trabalhava mais com ele, 
ficava mais com a gente. Nasci eu e, depois de uns cinco anos, nasceu Leonilson. 
Mas, o que é que acontecia? Papai tinha que vir de Fortaleza para São Paulo para 
comprar os tecidos para a loja. De São Paulo para Porto Velho, que era onde tinha 
as lojas dele. Depois, para poder ficar um pouco com a gente, ele ia de Porto Velho 
para Fortaleza. Então, o que acontecia é que ele se dividia muito. Aí, meus pais 
conversaram e resolveram mudar para São Paulo. 

BITU CASSUNDÉ– Vocês passam, em média, cinco anos no Ceará? 

ANA LENICE DIAS – Uns cinco anos em Fortaleza. Eu acho que mais um 
pouquinho, uns seis, sete anos. 

BITU CASSUNDÉ– Nesse período que o Leonilson nasce. 

ANA LENICE DIAS – Que eu nasci, e o Leonilson nasceu também; e ficou mais um 
pouco em Fortaleza. 

BITU CASSUNDÉ– Em seguida já vem... 
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ANA LENICE DIAS – Todos para São Paulo. Naquela época, o Leonilson devia ter 
uns dois, três anos, e depois nasceu a minha irmã caçula. 

BITU CASSUNDÉ– Já em São Paulo. 

ANA LENICE DIAS – Em cada lugar nasceu um filho (risos). 

BITU CASSUNDÉ– Aqui vocês já vieram morar nesse bairro? 

ANA LENICE DIAS – Já, nós já viemos direto para a Vila Mariana que, de certa 
forma, já era um reduto do pessoal de Porto Velho. Tinha muito disso: tem que 
estudar em São Paulo. Então, a mulher vinha com os filhos e eles faziam esse 
mesmo percurso que o papai: Porto Velho – São Paulo. 

BITU CASSUNDÉ– Geralmente se concentravam nesse bairro. 

ANA LENICE DIAS – Era. Se concentravam aqui. Não só no bairro, mas mais ou 
menos nesse pedaço aqui da Praça Pinto, Major Maravilhano, Coronel Lisboa. Tinha 
assim, acho, que uns seis casais que eram amigos do papai e que moravam aqui. Aí 
começaram a vir meus avós, meus tios. 

BITU CASSUNDÉ– E a infância, como é que foi aqui? Leonilson passou toda a 
infância aqui no bairro, estudava aqui próximo. 

ANA LENICE DIAS – Isso. Quando viemos para cá, ainda tinha aquela história de 
se estudar em colégio religioso. Então, era assim: as mulheres estudavam num 
colégio, porque as freiras não aceitavam meninos, e os meninos estudavam em 
outro colégio. Então, a gente já veio para estudar nesses colégios determinados. 
Quando viemos para cá, já tinha toda a indicação de as meninas irem para o Madre 
Cabrini e os meninos para o Arquidiocesano. No prezinho, o Leonilson estudou num 
outro colégio que também era religioso, também perto aqui de casa, que era o 
Coração de Jesus. Mas sempre meus pais foram muito religiosos. 

BITU CASSUNDÉ– Eu queria que tu falasse um pouco dessa formação religiosa de 
vocês. Vocês passaram por todos os rituais? Batismo, primeira comunhão, crisma? 

ANA LENICE DIAS – Nós passamos por todos os rituais. A minha mãe ― eu 
sempre brinco assim ―, ela sempre trabalhou muito na igreja. No dia em que o 
padre faltasse e precisassem dela, ela iria saber rezar a missa (risos). E as pessoas 
aceitariam que ela rezasse. 

BITU CASSUNDÉ– Sabe todo o texto. 

ANA LENICE DIAS – Todo o texto. Então, nós tínhamos assim: o batismo, a crisma. 
A crisma tinha a madrinha de crisma, o padrinho de crisma. 

BITU CASSUNDÉ– Tudo era um evento. 

ANA LENICE DIAS – Tudo era um evento e muito bem festejado. 
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BITU CASSUNDÉ– O Leonilson passa por tudo isso também. 

ANA LENICE DIAS – Passa por tudo isso. Passa por todas essas festas. Ele não 
era de estar frequentando a igreja. Quando pequenininho, a mamãe às vezes o 
levava. Depois que ele cresceu, não era de ficar frequentando. Mas, nesses 
acontecimentos, ele ia também, e também passou por esses rituais. 

BITU CASSUNDÉ– E nesse período de adolescência e início da fase adulta, 
também, sempre aqui na Vila Mariana. 

ANA LENICE DIAS – Sempre na Vila Mariana. A gente já morava aqui há quinze 
anos na mesma rua, que continua a ser a rua da casa da minha mãe. Ela hoje mora 
lá há 46 anos. 

BITU CASSUNDÉ– Vira uma grande família. 

ANA LENICE DIAS - Vira uma grande família, exatamente. Tínhamos os vizinhos 
que participavam da vida da gente. Também, em frente a nossa casa, tinha uma 
senhora que tinha quatro filhos. Dois deles eram mais ou menos da idade do 
Leonilson. Era a família com quem ele convivia mais. Estavam sempre ele e os dois 
lá na casa deles ou eles aqui em casa. A gente continuava um pouco a vidinha do 
Norte porque a gente sempre se frequentou muito. Fins de semana era churrasco na 
casa de um, era uma atividade na casa de outro. Então, a gente fazia um gueto 
mesmo, sabe? Na vila Mariana. 

BITU CASSUNDÉ– E esse caráter de coleção do Leonilson, já vinha desde infância 
essa história de querer juntar, querer guardar, criar uma narrativa com essas 
questões? 

ANA LENICE DIAS – Naquela época tinha a flâmula, não sei se você lembra o que 
é que era, umas bandeirinhas quadradas que o pessoal distribuía e tal. O Leon tinha 
uma coleção de flâmulas. Ele gostava muito de pedrinhas. Eu lembro que uma vez 
ele foi para Minas e trouxe umas pedrinhas. Onde ele ia ele sempre trazia as 
pedrinhas dele. E eu acho que tem coleções, assim, que já eram da época de 
solteiro. Sabe, de objetos que, onde ele ia, já começava a comprar. 

BITU CASSUNDÉ– Como você me falou, tem essa história das lojas do seu pai que 
tinham aquela infinidade de objetos. Isso já deve ter, de alguma forma, influenciado  
o Leonilson nessas questões de agrupar, guardar afetos. 

ANA LENICE DIAS – E tem também essa história, por exemplo: a gente sempre 
teve em casa um quarto de costura. Porque a minha mãe, depois que deixou de 
costurar para fora, costurava só para a gente. Então, tinha aquela história de que 
todo domingo a gente punha uma roupa nova, eles punham uma camisa nova, e a 
gente ficava sentado na calçada. 

BITU CASSUNDÉ– Ia para a missa. 

ANA LENICE DIAS – É. E, assim, depois que a minha mãe parou de costurar para 
fora, ela montou em casa esse quartinho de costura para costurar pra gente. Aí, 
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quando nós viemos para São Paulo, a nossa casa também tinha um quarto de 
costura, até hoje tem. A minha avó morava com a gente, a minha avó costurava, a 
minha mãe costurava. Eu entrei nessa onda, com onze anos. Fui fazer um curso de 
corte e costura e comecei a costurar também. E o Leon estava sempre em volta da 
gente, estava sempre catando um retalhinho, sempre fazendo alguma coisa, 
perguntava se podia pegar. Eu não me lembro o que é que ele fazia, sabe? 
Sinceramente, eu não me lembro. Eu me lembro dele rodeando a gente, 
perguntando se podia pegar. Mas, eu, realmente, não me lembro do que é que ele 
fazia com aqueles tecidos todos, aquelas sobras de retalhos. Não me lembro 
mesmo. 

BITU CASSUNDÉ– E, assim, brinquedo, ele já tinha vários brinquedos? Ou essa 
coisa da coleção de brinquedos foi mais para adolescência e fase adulta? 

ANA LENICE DIAS – Não, eu acho que ele tinha até brinquedos mais 
manufaturados, vamos dizer, assim. O papai também tinha uma loja de brinquedos. 
Então, tinha-se por hábito ir na loja pegar um brinquedo, mas eram esses 
brinquedos mais produzidos, de lojas mesmo, e não brinquedos mais antigos de 
lata, coisa que ele fazia. Eu acho que essa coleção começou depois. 

BITU CASSUNDÉ– Nessa fase que eu estou pesquisando nas agendas tem muita 
relação com Fortaleza. Ele estava nas férias em Fortaleza. Ele freqüentava 
Rondônia como frequentava Fortaleza? Ou essa relação de afeto era mais com 
Fortaleza? 

ANA LENICE DIAS – Era mais com Fortaleza. Você lembra que eu falei do tal do 
viajante que levava tecidos para o meu pai lá em Porto Velho? Esse viajante, depois, 
se tornou padrinho de crisma do Leonilson. Eles eram muito próximos da gente e 
eles tinham filhos: a Beta, a Mariana, a Cuti. 

BITU CASSUNDÉ– É o pai da Beta. 

ANA LENICE DIAS – É o pai da Beta, isso. Então, o que é que acontecia? A gente 
continuou indo para Fortaleza, para a casa deles, e eles para cá, para a nossa     
casa também. Então, meio que a gente revezava as férias, mesmo depois que o 
Leonilson cresceu. Ele deixou de ir para a casa dos padrinhos e começou a ir para 
casa da Beta. Aí, ia para Maraponga, ia viajar com eles. Essa troca sempre foi muito 
mais forte com Fortaleza. Mesmo pra gente. A gente frequentava muito Fortaleza. 
Até hoje a gente frequenta muito mais Fortaleza do que Porto Velho. Porto Velho 
meio que ficou esquecido na cabeça da gente. 

BITU CASSUNDÉ– E tu encontra algum resíduo ou vestígio da cultura cearense no 
trabalho do Leonilson, alguma coisa? Tu vê proximidade? Eu acho que o Leonilson, 
com esse espírito cosmopolita dele, vai pegando pequenas referências, mas nada 
que seja direto ou referente. 

ANA LENICE DIAS – Olha, eu acho até que, em alguns trabalhos, tem essa 
referência. Tipo aqueles livrinhos de literatura de cordel. Tem alguns trabalhos que o 
Leonilson meio que começou, acho que nessa fase do 79/80, ele começou... 
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BITU CASSUNDÉ– Que remete. 

ANA LENICE DIAS – Que remete a isso. Mas não foi coisa, assim, significativa, 
vamos dizer. Sabe, eu acho que ele era mais mundo mesmo. Não era 
especificamente Fortaleza. 

BITU CASSUNDÉ– No livro da Lisette, ela fala muito que a palavra entra mais 
substancialmente na produção do Leonilson a partir de 85, e essa é uma questão 
que eu coloco muito em dúvida porque, desde aquelas revistas iniciais, da metade 
da década de 70, quando ele está fazendo aquelas colagens, mistura história da 
vida dele com ficção e vai fazendo essa relação entre imagem e palavra. Até mesmo 
aquele trabalho que você me mostrou, “Carta ao amigo”, que é também da década 
de 70, ele já tem um texto gigante. E mesmo o primeiro trabalho dele, que é naquele 
bolso da calça jeans, já tem uma palavrinha bordada, não é? Então, talvez ela esteja 
se remetendo a uma produção mais legitimada pela crítica, a partir de 85. Mas, essa 
questão da palavra é uma questão que está desde a gênese do trabalho até o último 
período. 

ANA LENICE DIAS – É uma coisa que a gente não conseguiu retomar com a 
Lisette. Eu acho que a Lisette viveu um período do Leonilson que ela viveu mais 
esse período mesmo, se aprofundou mais nesse período. Os períodos anteriores, 
ela não leva muito em consideração. Depois do livro da Lisette, não sai mais nada 
do Leonilson. Então, o que é que aconteceu? Até o lançamento desse livro, o projeto 
estava muito no início e meio que se embasou um pouco nessa fala da Lisette. 
Conforme nós começamos a catalogar as obras, a gente começou a perceber que 
essa escrita aparecia em 78/79. Sempre foi uma coisa muito presente no trabalho do 
Leon, não é? Mas é uma coisa que a gente ainda não conseguiu alterar porque não 
saiu mais nenhuma outra publicação direta depois dessa. Mas, para nós, realmente, 
o Leonilson já usava a palavra de início. 

BITU CASSUNDÉ– E essa questão dos diários também, das agendas, esse misto 
que ele faz entre diário, agenda, caderneta de endereço. Você tem uns... Eu já 
pesquisei umas 20, 25. Acredito que existam ainda bem mais. E essa forma que o 
Leonilson utilizou é uma forma de deixar registros, de deixar marcas, de deixar 
tatuado pelo mundo, mesmo que num ambiente mais restrito ― como é mais para 
as pessoas que pesquisam e que têm interesse. Mas você consegue, através das 
agendas, fazer um mapeamento da vida do Leonilson. Desde 78, tem ano em que 
você consegue saber todos os filmes e peças de teatro que... 

ANA LENICE DIAS – Os passos dele (risos). 

BITU CASSUNDÉ– Ele deixou as marcas, os registros mesmo. Não sei se 
intencionalmente ou não, para que outras pessoas depois...Não sei se ele imaginava 
isso também, que haveria tanto interesse em saber sobre a obra, sobre a vida dele. 
Eu sei que é um ponto que eu pesquiso e que me interessa muito. A minha 
dissertação está muito voltada para essa produção inicial. Eu quero entrar com mais 
profundidade. E, também, nessa característica de escrever a sua trajetória, seja ela 
através da agenda, seja ela através das obras. 

ANA LENICE DIAS – Eu acho que agenda e obra não se separam. 
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BITU CASSUNDÉ– Pois é. Eu vejo também as agendas como obra que seria muito 
interessante um dia poder disponibilizar numa exposição. Não que a pessoa 
pegasse e tal, mas que estivesse em uma forma digital, que as pessoas pudessem, 
tivessem, a possibilidade de bisbilhotar um pouco. Porque deve despertar um fetiche 
muito grande nas pessoas essa questão da intimidade da agenda. Mas ele sempre 
tinha essas agendas, esses cadernos que ele... 

ANA LENICE DIAS – Ele levava a tira colo. Tinha uma sacolinha que ele sempre 
levava. Era uma caixinha de aquarela e a cadernetinha em que ele anotava as 
coisas. 

BITU CASSUNDÉ– E durante o ano tinha várias. Tem ano que tem três, quatro, e 
todas as quatro estão, de alguma forma, preenchidas. Na conversa com Batista 
Sena, ele estava falando também dessa concentração do Leonilson na produção, de 
produzir muita coisa numa tarde, num dia, e dali resultar num número de obras bem 
significativo. Tanto que o Batista tava dizendo “Nossa, eu devia ter aprendido com o 
Leonilson isso: fazer várias obras em um dia. Eu passo seis meses pintando um 
quadro” (risos). E o Leonilson, durante a tarde, fazia oito desenhos. 

ANA LENICE DIAS – Não só à tarde. 

BITU CASSUNDÉ– Trabalhava ao mesmo tempo em várias obras, não é? 

ANA LENICE DIAS – Eu acho que ele conseguia começar e acabar os trabalhos. 
Pegava quatro ou cinco trabalhos e ia fazendo alguma coisa. Ás vezes, ele chegava 
para minha mãe e dizia assim: “mãe, eu não dormi a noite toda”, e a mãe: “por quê, 
meu filho?”, “porque eu comecei a desenhar”. Ai, ele fazia seis, sete desenhos. Se 
você pega a agenda dele, quando ele começa a focar mais em cima dos bordados... 
Ele fazia um bordado a cada dois, três dias. Era uma coisa que eu ficava admirada. 
Como é que uma pessoa consegue fazer uma coisa assim, não é? Ele pegava o 
“hoje eu fiz o El Porto”, “hoje eu fiz o [ ]”, “hoje eu fiz...”. E, aí, você vai ver essa 
diferença. São dois, três dias de diferença de produção. E ele sempre produziu 
muito. Pra você ter uma ideia, com trinta e seis anos, nós estamos com 3.000 obras 
catalogadas. Se você pensar que o período mesmo dessa produção foi uns 
dezesseis, dezoito anos, é muita coisa. Agora, é gozada essa história das agendas 
porque, por exemplo, a gente sempre achava que o Leon era “muito artista, muito na 
dele, não sei o quê”, eu nunca imaginava que o Leonilson fazia conta, que ele 
pagava essas contas (risos). Então, a gente pega as agendas dele, a gente vê lá... 

BITU CASSUNDÉ– Tem demais. 

ANA LENICE DIAS – O que é que tem pra pagar (risos). E foi uma coisa que eu só 
passei a perceber depois que ele morreu, depois que eu comecei a cuidar das 
coisas dele. 

BITU CASSUNDÉ– Mas, deixa eu tirar uma dúvida: ele não era extremamente 
organizado, não? Porque, quando você se depara com as agendas, aquilo tudo 
direitinho, no seu dia e tal, você imagina um virginiano que tem aquela característica 
de tudo catalogado durante a semana, tudo muito organizado. 
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ANA LENICE DIAS – Mas de jeito nenhum. 

BITU CASSUNDÉ– Não? 

ANA LENICE DIAS – Não. Eu acho que ele tinha essa organização, era dele, pra 
ele. 

BITU CASSUNDÉ– Era uma dinâmica dele. 

ANA LENICE DIAS – Dele. Que a gente não saberia entender, a gente não saberia 
onde buscar. Era uma dinâmica dele. 

BITU CASSUNDÉ– O quarto dele era uma bagunça, então? 

ANA LENICE DIAS – Não, não era uma bagunça. Inclusive, o quarto dele era, tipo 
assim, bem clean, sabe? Era uma cama de casal, não tinha nem guarda-roupa. O 
guarda-roupa ele fazia, como é que chama? 

BITU CASSUNDÉ– Umas araras. 

ANA LENICE DIAS – Umas araras. Era no outro quarto que ele tinha as araras com 
as roupas dele. Ele não tinha guarda-roupa, por exemplo. Era nas araras. Então, ele 
tinha dessas estantes aramadas e colocava as roupas ali também. 

BITU CASSUNDÉ– Um ponto que você nota, na vida do Leonilson, é a importância 
que ele dá aos amigos, não é? Como ele é extremamente generoso e como ele é 
extremamente fiel àquelas pessoas que estão próximas a ele. Nas agendas, você vê 
sempre aqueles mesmos nomes, aquele grupo que vai se solidificando mais. E essa 
questão da amizade, também, perpassa essa produção inicial. Ela é um tema em 
que a Lisette também não toca, que ele trabalha muito. Questão do amigo, das 
relações de proximidade, das relações de afeto que se localizam muito nas agendas 
quando ele tá lá descrevendo, falando um pouco. 

ANA LENICE DIAS – Eu não sei se você chegou a ver um trabalho dele, não sei se 
te mostrei, um trabalho em que ele fala dos amigos, que ele escreve. 

BITU CASSUNDÉ– Que é final da década de 70? 

ANA LENICE DIAS – É. 

BITU CASSUNDÉ– Que é tipo um quadrinho que tem historinhas? 

ANA LENICE DIAS – É. E ele descreve, assim, o que é que ele acha que é amigo. 
E os amigos do Leonilson, realmente, são muito... até hoje, acho, que são fieis. Se a 
gente precisar de algum deles, a gente liga e eles estão sempre dispostos, estão 
sempre prontos a estarem ajudando a gente, a estar fazendo alguma coisa. Eu acho 
que esses amigos se preocuparam muito, na época em que nós montamos o 
projeto, pra saber o que é que a gente ia fazer com toda essa produção do 
Leonilson. E eu acho que o fator de a gente ter decidido trazer tudo do ateliê para cá 
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e montar o projeto, eu acho que foi uma coisa que sossegou um pouco eles. Ajudou 
um pouco eles também. 

BITU CASSUNDÉ– Quando o Leonilson faleceu, ele tinha um ateliê e esse material 
estava todo lá? 

ANA LENICE DIAS – Tudo o que está aqui estava lá em Pinheiros. Era do ateliê de 
Pinheiros. 

BITU CASSUNDÉ– Como foi o processo de pensar o projeto? Foi de imediato? 
Vocês ficaram com aquela dúvida: tanta coisa guardada, o que fazer? 

ANA LENICE DIAS – Eu acho que não teve muita... 

BITU CASSUNDÉ– Escolha. 

ANA LENICE DIAS –  Porque, assim, o Leon morreu dia 28 de maio. Em setembro 
a gente já estava com o projeto montado. Já tinha trazido tudo. Já era uma outra 
casa. A gente já tinha trazido tudo dessa casa de aluguel para cá. E eu brinco muito 
com isso, que era a gente sem saber o que fazer, e os amigos morrendo de medo 
de saber o que é que nós íamos fazer. Mas, como os amigos do Leonilson sempre 
frequentaram muito a nossa casa, então a gente começou a conversar e a idéia foi 
de fazer o projeto, de juntar os amigos que apoiariam a gente. Porque nós éramos, 
assim, completamente ignorantes nesse campo, não é? E nós entraríamos com os 
trabalhos do Leonilson. 

BITU CASSUNDÉ– E foi difícil, para a família, entender que o Leonilson era um 
artista naquela fase de final da década de 70? Devia se esperar uma profissão mais 
segura, determinada, não é? Tem artista na família de vocês? Alguém que se 
interesse por desenho, por pintura, um olhar mais voltado para a poética? 

ANA LENICE DIAS – Não. Nada. Eu acho que ele foi uma espécie, assim, de 
redentor. Porque, na verdade, os meus pais, ao mesmo tempo que são muito 
católicos, têm uma visão muito direta da vida. 

BITU CASSUNDÉ– Muito prática. 

ANA LENICE DIAS – É, muito prática. O que você tem que fazer? Você nasceu, 
você já tem que saber o que vai fazer, não é? E com esse negócio de meu pai ter 
essas lojas, a idéia do papai era de que, um dia, ele fosse trabalhar com ele. 

BITU CASSUNDÉ– Era o único filho homem? 

ANA LENICE DIAS – Não, tem mais um. Tem mais um que trabalhou com ele. E a 
idéia do papai era a de que o Leonilson também trabalhasse. As moças eram para 
ficar em casa e casar, e os filhos homens eram para... 

BITU CASSUNDÉ– Seguir a carreira do pai. 
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ANA LENICE DIAS – Seguir a carreira do pai. Então, ele sempre aceitou com certa 
tolerância porque achava que um dia o Leon ia criar juízo e ia trabalhar lá com ele. 
Mas, eu acho que, ao mesmo tempo, o papai tinha uma coisa muito legal que era 
assim: ele não podava as coisas do Leon. Com onze anos, o Leonilson resolveu 
fazer Escola Panamericana. O Leon fez Escola Panamericana dos onze aos dezoito 
anos. Aí, resolveu ir fazer... 

BITU CASSUNDÉ– FAAP. 

ANA LENICE DIAS – FAAP, não é? O papai não interferia, só esperava, sabe? Eu 
acho que ele esperava chegar um dia que o Leon iria pensar em trabalhar lá. Mas 
ele sempre ajudou a bancar, sempre ajudou a fazer. Eu acho que era instintivo, uma 
coisa assim. 

BITU CASSUNDÉ– Mas teu pai ainda chegou a vê-lo promissor na carreira e já 
tendo uma repercussão? 

ANA LENICE DIAS – Sim. Mas, sempre nessa idéia de que... 

BITU CASSUNDÉ– Um dia vai voltar a ser normal. 

ANA LENICE DIAS – De que é coisa de adolescente, de que é brincadeira de vida. 
“Um dia vai vir trabalhar aqui comigo”. 

BITU CASSUNDÉ– E a relação deles era tranquila? Ou tinha esse embate um 
pouco sobre... 

ANA LENICE DIAS – Eu acho que tinha um pouco de embate. 

BITU CASSUNDÉ– Mas, mesmo assim, ele bancava e era tranqüilo no sentido 
de...não castrar essa questão. 

ANA LENICE DIAS – Meu pai tinha essa idéia de que, por exemplo, a gente 
precisava aproveitar em vida enquanto ele tivesse vida também. Então, ele sempre 
propiciou muito as coisas pra gente, porque ele achava que a gente deveria 
aproveitar enquanto ele tava aqui. E eu acho que uma dessas coisas era a vida do 
Leonilson. Ele gostava de viajar, gostava de fazer as coisas. Então, enquanto os 
trabalhos do Leonilson não pagavam essas viagens, sempre quem pagou foi papai. 
Papai deu um carro pra ele, aí ele resolveu vender o carro para ir pra Madri. Era 
uma coisa que sempre acontecia. Mas, eu acho que esses embates, assim, não 
eram tão significativos. Eu acho que meu pai nem cobrava dele isso. 

BITU CASSUNDÉ– Ah, isso é bacana porque não castrou, não é? Porque tem 
muita... é muito comum em famílias tradicionais, Norte e Nordeste, essa ojeriza com 
a palavra arte. Já pensa que vai ser um... 

ANA LENICE DIAS – Que é coisa de vagabundo (risos). 



155 

BITU CASSUNDÉ– Um nada. E às vezes é, e às vezes não é (risos). Muitas vezes 
os pais estão certos, também. Mas, essa história de apoiar e não ficar podando, nem 
castrando, eu acho que é uma... de pessoas iluminadas mesmo, de deixar o fluxo... 

ANA LENICE DIAS – Exatamente. 

BITU CASSUNDÉ– Correr, não é? Que a coisa dê onde der. 

ANA LENICE DIAS – Eu acho que, de certa forma, ele fez isso. E o Leon soube 
aproveitar, não é? Eu acho que ele, também, não falou com ele. É... no enterro do 
Leonilson, tinha muita gente, muita gente. Tinha muitos artistas, tinha a Globo 
(expressão de continuidade, etc.). 

BITU CASSUNDÉ– Teu pai estava vivo? 

ANA LENICE DIAS – É. É isso que eu vou contar. Eu estava junto com ele. Ele 
virou pra mim e disse: “eu nunca pensei que meu filho fosse tão famoso”. Eu acho 
que foi no enterro dele que meu pai se deu conta do trabalho do Leonilson, do que o 
Leonilson fazia. Porque ele disse que jamais imaginou isso, de ver tanta gente no 
enterro do Leonilson. E eu acho que era mais ou menos isso mesmo, porque para 
nós, o Leonilson nunca foi “o” artista. Foi sempre o irmão, não é? E, de certa forma, 
por ter uma diferença grande de idade da gente, a gente era bem mãezona dele. A 
minha irmã e eu, as irmãs mais velhas, éramos meio mãezonas. Então, a gente... 

BITU CASSUNDÉ– Estragaram o menino (risos). 

ANA LENICE DIAS – É. A gente meio que fazia o meio de campo entre ele e a 
mamãe, entre ele e o papai. 

BITU CASSUNDÉ– A mediação. 

ANA LENICE DIAS – É. A gente fazia essa mediação, porque são cabeças muito 
diferentes e a gente ― pra evitar atritos, não é? ―, a gente sempre fazia esse meio 
de campo. 

BITU CASSUNDÉ– Mas teu pai tinha noção dessa questão da AIDS? 

ANA LENICE DIAS – Não. 

BITU CASSUNDÉ– Não. É muito complicado para pessoas de geração muito 
diferente compreenderem essa realidade. Mas, durante esse período da doença, ele 
ficava na casa da tua família ou estava na casa do... 

ANA LENICE DIAS – Ele revezava, porque, assim, com a doença, de certa forma, 
todas as pessoas queriam ficar com ele. Então, ele ficava um pouco na casa da 
Tilda, ficava um pouco na casa... 

BITU CASSUNDÉ– Tilda é... 

ANA LENICE DIAS – É minha irmã. 
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BITU CASSUNDÉ– Outra irmã. 

ANA LENICE DIAS – Ele ficava um pouco na casa do Du, ele ficava um pouco na 
casa da mamãe. Eles estavam sempre assim. Só quando ele passou a ficar muito 
mal, é que ele ficava só na casa da Tilda. Mas a gente fazia assim: 24 horas com 
ele. Era o tempo todo a gente se revezando, acompanhando. E, assim, “tem um 
médico lá em Taubaté que dá uma benção, que faz não sei o quê”. A gente levava e 
levava o remédio, não é? Os remédios, naquela época, não tinha aqui em São 
Paulo. Você tinha que mandar buscar na Alemanha, tinha que mandar buscar não 
sei onde. Então, todas essas medicações, essas coisas, era tudo nós que fazíamos. 

BITU CASSUNDÉ– E esse processo em si, não sei nem se você quer tocar nesse 
assunto, fique a vontade, de ele revelar que estava com a doença? Como foi o 
processo? Caso você queira falar. Ele chegou e falou... 

ANA LENICE DIAS – Não. 

BITU CASSUNDÉ– Ou foi uma coisa que foi se construindo? Uma verdade que vai 
se legitimando diante das circunstâncias? 

ANA LENICE DIAS – É. Eu acho que foi por aí. Ele não falou. A gente começou a 
desconfiar, não é? E aí, a Ana Celina, que é a minha irmã mais nova... Porque as 
relações eram assim: eu e a Tilda éramos como mãe dele, e a Ana Celina, que era a 
mais nova, era a irmã. Então, um dia, a Ana Celina chegou pra ele e perguntou: 
“meu irmão, o que é está acontecendo? A gente está vendo isso e isso, assim, 
assim...”. E ele se revelou. Aí, a gente decidiu que eu iria contar para os meus pais. 
E, aí, cada um começou a ir fazendo uma coisa. Começou a ir atrás de... 

BITU CASSUNDÉ– Criar uma estrutura pra dar um apoio a ele. 

ANA LENICE DIAS – Exatamente, pra dar um super apoio. O médico dele dizia 
assim: “você não quer me emprestar as três irmãs (risos) que você tem? Porque, 
olha, eu nunca vi uma família que está sempre tão junta, sempre tão acompanhada. 
Eu tenho pacientes aqui que vêm de táxi e entram aqui sofrendo de uma solidão! E 
você está sempre acompanhado”. 

BITU CASSUNDÉ– Nesse período, ele tinha paciência com todos esses processos? 
Às vezes dava uma irritação, uma... 

ANA LENICE DIAS – Eu acho que ele tinha medo de vez em quando. “Mas será 
que não vai acabar isso? Não vai baixar? Não vai descobrir?”. Não é? E “quando 
que eu vou embora?”, sabe? Eu acho que ele tinha um pouco de... Aí, eu acho que a 
arte foi, assim, a grande ajuda para ele. Porque ele colocou tudo nos trabalhos. 
Todas essas dúvidas. 

*BITU CASSUNDÉ– Isso durou quanto tempo? De vocês começarem a dar esse 
apoio para ele até a... 

ANA LENICE DIAS – 91. 
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BITU CASSUNDÉ– Dois anos, mais ou menos. 

ANA LENICE DIAS – É. Quando ele descobriu, foi em 91. Aí, logo depois que ele 
falou “olha, eu fui fazer o exame e deu positivo”. Foi uma coisa, assim, que durou 
dois anos. 

BITU CASSUNDÉ– Naquele período, os medicamentos ainda... Era um momento de 
desenvolvimento de pesquisas, ainda não tinha uma estrutura tão boa da medicina 
para dar um conforto maior. 

ANA LENICE DIAS – O [ inaudível ] sempre disse que, se o Leonilson tivesse vivido 
mais um ano, ele estaria vivo até hoje. Porque foi, realmente, naquele período-chave 
que começaram a chegar os coquetéis, que essas coisas começaram a chegar aqui. 
Então, por exemplo, ele fazia um tratamento que era... de injetar ouro, cobre, essas 
coisas assim. 

BITU CASSUNDÉ– Era bem cobaia, não era? 

ANA LENICE DIAS – Era. Era medicina tradicional. Ele fazia um outro tratamento, 
que era com o Fernando, era de acupuntura, no mesmo período. Tudo o que você 
pode imaginar de coisa a gente foi fazer com ele, nessa vontade de que ele 
permanecesse. 

BITU CASSUNDÉ– E ele gostava muito de ler, não é? O Leonilson. Estava sempre 
envolto em catálogos... 

ANA LENICE DIAS – De mesinha de cabeceira. 

BITU CASSUNDÉ– E a Leda Catunda, numa entrevista que eu fiz com ela, fala do 
espírito compulsivo do Leonilson de trabalhar. Que, na época em que eles moraram 
juntos, ela ia dormir e o Leonilson estava trabalhando e, quando acordava, o 
Leonilson estava trabalhando (risos), ela não entendia aquela dinâmica. E ela tocou 
no assunto de que, ás vezes, o Leonilson parecia muito angustiado, estava muito 
triste, muito concentrado nas questões dele e se esquecia um pouco do mundo. Tu 
vê também ele com essas questões mais existenciais, mais voltadas para uma 
percepção interior? Mas, mesmo assim tem esse envolvimento com os amigos, que 
estão sempre próximos, não é? 

ANA LENICE DIAS – Eu brinco muito, por exemplo... Outra coisa que eu vi através 
das agendas... A gente dizia: “ah, em alguns momentos, o Leonilson era depressivo” 
e eu acho que não teve nenhum dia da vida dele que ele não foi encontrar um 
amigo, que ele não foi jantar com outro. Então, eu digo assim: é uma depressão que 
parece que precisa de gente. 

BITU CASSUNDÉ– De diálogo. 

ANA LENICE DIAS – De diálogo, não é? Não é essa depressão que você quer se 
esconder, quer ficar, não é? A depressão dele é essa, um negócio, assim, 
impressionante. O número de pessoas que ele contata num dia, o número de 
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viagens que ele faz, o número de passeios que ele faz, não é? Então, eu acho que 
até existia angústia e tal, mas o modo dele resolver, em vez dele ficar... 

BITU CASSUNDÉ– Ele trabalhava muito bem isso, não é? Justamente com essa 
dinâmica de estar sempre com alguém por perto, alguém para conversar, e os 
diversos programas que ele fazia. 

Intervalo na gravação 

BITU CASSUNDÉ– E Fortaleza? Vamos voltar um pouco a Fortaleza? Eu acredito 
que a última viagem dele, eu acho que foi década de 80, final de 80, não é? 

ANA LENICE DIAS – Acho que ele chegou em Fortaleza doente... 

BITU CASSUNDÉ– Ele foi doente em Fortaleza? 

ANA LENICE DIAS – Foi. 

BITU CASSUNDÉ– Ah, tá. Eu não cheguei ainda nessa agenda. 

ANA LENICE DIAS – A Beta foi uma das que conversou muito com ele. Ele foi. 
Acho que em 91 foi que ele voltou. 92 e 93...não. 

BITU CASSUNDÉ– É, a última agenda que eu estou pesquisando é 87 e ele foi lá, 
até pra Oroz, pra fazenda do Fagner, com a Beta também. Mas eu imaginava que 
tivesse sido a última viagem dele para lá. 

ANA LENICE DIAS – Ele fez uma viagem pra lá e eles foram para várias 
cidadezinhas. Eu acho que era 91. Até chegaram ao Maranhão, por ali. A Beta, [ 
inaudível ], o Jack, que era um amigo dele que morava em Amsterdã, e ele. Eles 
fizeram o percurso pelos interiores. Eu não me lembro agora por onde se passa, 
mas... 

BITU CASSUNDÉ– Tem registrado (risos). 

ANA LENICE DIAS – Tem registrado. 

BITU CASSUNDÉ– Mas, é... 

ANA LENICE DIAS – Eu não sei se você sabe que o Leonilson, nos últimos anos 
dele, também a partir de 91, começou a fazer esse registro no trabalho. 

BITU CASSUNDÉ– Sim. Eu vi naquele documentário da Karen, não é? Que é o 
desdobramento das agendas, não é? E ele começa a falar. Já é nesse período de 
AIDS? 

ANA LENICE DIAS – Já, já. Já começa a falar nesse período. É uma fita que eu 
nunca vi. 
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BITU CASSUNDÉ– Jura? Nossa, deve ser muito difícil mesmo. Eu me sinto muito 
fragilizado, porque é uma figura que eu não Conheci, mas que eu tenho um carinho 
e um apreço muito grande, e é como se fosse uma pessoa próxima já. E, mexendo, 
tem hora em que você é meio nocauteado (risos) com algumas coisas. Imagine com 
vocês que são da família, que são bem próximos. 

ANA LENICE DIAS – Eu não consegui. O que nós conseguimos foi assim: a Ana 
Celina ouviu tudo e separou pra gente aquilo que era com relação à família. E, aí, 
um dia, a gente se juntou tudo na casa da mamãe e ouviu da família. Então, era 
sobre a doença dele, que ele não sabia como é que ele ia falar pra gente. Ele 
achava que isso ia ser uma coisa muito doída para a mamãe e papai. Então, ele se 
sentia mal de ser o responsável por isso. E, depois, começou a falar de como a 
gente recebeu, de como a gente estava fazendo as coisas com ele e tal. 

BITU CASSUNDÉ– Vocês guardam esse material. 

ANA LENICE DIAS – Guardamos. 

BITU CASSUNDÉ– E são muitas fitas? 

ANA LENICE DIAS – São, mas a Karen pôs tudo num... 

BITU CASSUNDÉ– Ela transcreveu pra uma... 

ANA LENICE DIAS – Pra um cdzinho de uma máquina especial que a gente nem 
tem. 

BITU CASSUNDÉ– E ele fala. É muito tempo? 

ANA LENICE DIAS – É. Eram 17 ou 18 fitas. 

BITU CASSUNDÉ– Nossa, é muita coisa. 

ANA LENICE DIAS – É muita coisa. 

BITU CASSUNDÉ– E vocês pensam em trabalhar com isso em algum momento ou 
acham que é para ficar quieto, no lugar dele?  

ANA LENICE DIAS – Olha, nós já tivemos, inclusive, uma polêmica grande sobre 
isso, porque teve um amigo dele que resolveu – não sei como ele conseguiu a fita, 
através da Karen, alguma coisa assim – fazer um livro sobre esse arquivo. E quando 
ele veio pedir autorização para publicar o livro, nós não demos. Porque a gente acha 
que, de certa forma, isso era o diário dele. E era uma coisa que dizia respeito a ele. 
Não era para dizer respeito a outras pessoas, pra estar sendo...  

ANA LENICE DIAS – É, eu acho que foi uma coisa muito pessoal, muito da vida 
dele, das coisas dele, das relações dele, sabe? E que a gente... 

BITU CASSUNDÉ– Nunca houve proposta de transformar a biografia do Leonilson 
em filme? Um longa, assim? 
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ANA LENICE DIAS – Tem esse da Karen, só. 

BITU CASSUNDÉ– Nunca houve, assim, alguém que se concentrasse em uma 
proposta mais consistente mesmo de... Porque tem muito material. Porque o 
Leonilson consegue percorrer o momento da arte brasileira e estar próximo de 
pessoas e de movimentos que marcam todo um período de uma forma muito 
intensa. Ele daria muito pano pra manga. 

ANA LENICE DIAS – Daria. É um negócio impressionante porque, às vezes, a 
gente fica pensando: “pô, como é que o Leonilson foi com 21, 22 anos para Madri”, 
não é? 

ANA LENICE DIAS – Se encontrar direto com Antônio Dias. Não eram parentes, ele 
não conhecia, nunca tinham se visto. Quer dizer, foi alguém que indicou pra ele ir. 

BITU CASSUNDÉ– E, como o trabalho era muito bom, o outro viu e... 

ANA LENICE DIAS – Já mandou ele para uma galeria. Essa galeria já comprou 
todos os trabalhos dele. Então, é uma coisa, assim, que a gente diz: “puxa, tem 
artistas bons que batalham, batalham, batalham e não conseguem sobreviver”, não 
é? E pro Leonilson, parece que tudo estava pronto para ele, sabe? Era uma coisa 
meio assim. Aí, ele voltou de Madri, veio pra São Paulo. Tinha o Tomas e a Luiza 
que, de certa forma, já estavam esperando por ele. Eram os melhores [ inaudível ]. 

BITU CASSUNDÉ– Estavam de olho. 

ANA LENICE DIAS – Eram os melhores galeristas de São Paulo e do Rio. Então, é 
uma coisa que a gente diz. Porque aquela história do quem indica, a nossa família 
não tinha nenhuma. Não tinha nada. Se fosse para comprar um tecido, tudo bem. 
Mas, se fosse para sobreviver com arte, nós não tínhamos nada. Então, eu acho que 
é sorte, eu acho que é muito talento, eu acho que é ter ido com as pessoas certas. 
Porque, quantos ficam batendo em porta, batendo em porta, e não conseguem? E o 
Leonilson só... (onomatopéia que indica facilidade de entrar). Teve muita sorte nisso. 
Já tenho encontrado todas as pessoas que ajudaram, que fizeram alguma coisa por 
ele. 

BITU CASSUNDÉ– Eu vou tocar nesse ponto também. Você fala se quiser. Essa 
questão de homossexualidade era conversada, sabida, não era, era uma coisa muito 
reservada dele? Ninguém tinha nada a ver com isso? 

ANA LENICE DIAS – Era muito reservado. Era muito reservado. A gente meio que 
sabia, mas não se tocava no assunto. 

BITU CASSUNDÉ– Porque ele era muito discreto, também. 

ANA LENICE DIAS – Muito. 

BITU CASSUNDÉ– O Batista Sena, eu também toquei nesse assunto com ele, disse 
que, durante o convívio deles, em absoluto, tocaram nesse assunto. Que nunca foi 
conversado sobre isso. Que o Leonilson era uma pessoa super discreta, ninguém 
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sabia. Muito reservado, não dava abertura para as pessoas chegarem e ficarem 
bisbilhotando ou se intrometendo na vida dele. Disse que era uma pessoa que tinha 
essa postura de não transparecer e, também, não ficar remoendo essas coisas. 
Então, isso não era conversado com a família, ele nunca... 

ANA LENICE DIAS – Não, não era uma coisa que fazia parte do nosso... “o que 
você vai fazer, onde você tá, com quem você tá?” Uma coisa que não fazia parte. Eu 
acho que nem ele falava e a gente respeitava. Teve alguns momentos do Leonilson 
que eu acho que ele ainda não tinha, vamos dizer assim... aceitado. Porque ele teve 
algumas namoradas.  

BITU CASSUNDÉ– Bem, eu queria te agradecer o carinho de sempre (risos). Dizer 
que ainda não terminou.  Pra esse início de escrita, acho que já recolhi muito 
material. Tem muita coisa já, falta parar para editar essas coisas e escrever. Que eu 
vou tentar fazer agora. Mas, dizer que é sempre bom estar aqui (risos). 

ANA LENICE DIAS – E você é sempre muito querido também (risos).                  
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ANEXO 2 – ENTREVISTA COM LEDA CATUNDA REALIZADA EM JANEIRO DE 
2007 NO MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO CEARÁ 

Transcrição fiel a fala da artista. 

 

BITU CASSUNDÉ – Leonilson afirma: “Lêda Catunda é meu ídolo”. Como ocorreu 
essa aproximação?  

LEDA CATUNDA – (rindo) Ele afirma isso? Não lembrava. Nós nos conhecemos em 
83 porque ele foi na exposição que nós estávamos fazendo da “Pintura como meio”, 
no MAC, na USP. Era eu, o Sérgio Ramagnolo, Ana Tavares, Ciro Cozolini e Sérgio 
Niculitchef, e ele ficou super contente com a exposição. Ele mesmo havia feito já as 
duas individuais na Luisa Strina e na Thomas Cohn, já tinha saído na Veja. As 
pessoas conheciam, e ele me ligou e falou: “ah, eu vi sua exposição, gostei tanto, 
vamo encontrar?”, num sei o quê e tal. E aí foi que a gente se encontrou e teve essa 
coisa que hoje eu percebo como foi rara. Nós nos demos muito bem e muito rápido! 
E para sempre, né? Então, a partir do momento que nos conhecemos, passamos a 
nos encontrar todas as semanas, até uma hora que era uma coisa que a gente se 
encontrava todos os dias. E logo depois ele teve essa proximidade com o Sérgio, até 
que o Sérgio foi morar na casa dele e.... e nós nos tornamos um grupo muito 
próximo. Ele tinha muita identificação com o meu trabalho, eu acho que gostava da 
coisa dos tecidos. Nós íamos comprar tecidos juntos. A gente tinha essa 
proximidade. 

BITU CASSUNDÉ – Mas vocês não são contemporâneos na FAAP, ou ele sai 
antes?  

LEDA CATUNDA – Ele saiu da FAAP antes, eu nem... 

BITU CASSUNDÉ – Ele foi viajar... 

LEDA CATUNDA – ... sabia que ele tinha feito, depois que eu soube e tudo e tal. 
Nós nos encontramos por uma iniciativa dele, e também por uma iniciativa dele 
começamos a trabalhar juntos na mesma... nas mesmas galerias, porque ele nos 
apresentou. Então, em 84 nós fizemos coletivas, eu, o Sérgio, ele, o Ciro, nós quatro 
na Luisa Strina, depois no Thomas Cohn. 

BITU CASSUNDÉ – Foi a primeira exposição juntos? 

LEDA CATUNDA – Foi, nós fizemos as duas. No Thomas Cohn ainda havia o 
Cláudio Fonseca e o Hilton Berredo juntos. 

BITU CASSUNDÉ – E... com a geração 80, logo após no Rio... 

LEDA CATUNDA – É, Tudo começou com o Leonilson, de novo. Ele era o mais 
popular. Sempre dizia assim, nas matérias de jornal: Leonilson, o mais conhecido. 
Bom, como ele era o mais conhecido de nós, o cara, o curador, que era o Marcos 
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Lontra, entrou em contato com ele e ele disse: “ah, sim, eu e meus amigos vamos 
ficar na sala principal”. Aí ele arranjou a sala principal do... 

BITU CASSUNDÉ – Parque Lage. 

LEDA CATUNDA – ...do Parque Lage, a do meio, a mais do fundo e tal. E nós 
quatro ficamos dentro dessa sala, que era a sala de visitas, apesar de que é uma 
sala toda decorada, muito difícil de mostrar, mas também foi através do Leonilson, o 
mais famoso. 

BITU CASSUNDÉ – E quando surgiu a inserção da palavra na obra do Leonilson?  

LEDA CATUNDA – Ah, um pouco mais tarde. O Leonilson primeiro tava ligado 
numas figuras bem pops, assim, como carros, pássaros, aviões e uma figuração 
assim, depois... 

BITU CASSUNDÉ – E já com uma transvanguarda....  

LEDA CATUNDA – Um pouco, é. Depois ele foi pr'umas figuras mais africanas, 
mais estranhas.... e depois sempre tava com uns livros de poesia que ele gostava, 
do Rilke e tinha uns outros assim. Eu detesto poesia, eu achava aquilo... eu nem 
olhava aqueles livros. Ele era sempre lendo, sempre muito interessado e tal. Então, 
a uma certa altura, acho que já bem no final dos anos 80, ele resolveu ― tipo 88 
assim ― resolveu escrever nos trabalhos. Eu falei: “Leonilson, isso vai dar 
totalmente errado, vai ficar. Cê já pinta tão bem, por que cê vai ficar escrevendo”. Aí 
eu fiquei muito surpreendida, porque eu achei que a coisa funcionava. Ele começou 
fazendo umas coisas como uns mapas com nomes de cidades e tal, depois outros 
mapas com nomes de pessoas. Acho que talvez os primeiros trabalhos eram 
lotados, então, de nomes de rios, e uma coleção de nomes. Assim que ele começou 
a escrever. E mais pra frente um pouco, ele começou a escrever algumas frases 
mais estranhas, e quando ele soube que tava doente, então aquilo ficou assim muito 
carregado dessa... dessa situação muito revelada do homossexualismo e… e isso 
ficou mais latente nos trabalhos. 

BITU CASSUNDÉ – No grupo da geração 80, tinha mais artistas que utilizavam a 
palavra ou só o Leonilson que percorreu esse caminho? 

LEDA CATUNDA – Bom, eu não sei te dizer, porque o grupo na verdade nunca 
existiu como um grupo. O Ricardo Basbaum sempre usou muito o texto no trabalho, 
de uma forma completamente conceitual. A Jack Lerner também usou, mas era uma 
pesquisa de textos que ela encontrava escritos nos dinheiros e nas coisas, né? 
Então exatamente como o Leonilson, eu acho que não tinha muito... Talvez logo 
depois, como ele tinha a capacidade de influenciar muito os jovens artistas, logo 
surgiram as pessoas escrevendo também. 

BITU CASSUNDÉ – É, existem uns resíduos literários muitos fortes na obra do 
Leonilson. Era a literatura presente no cotidiano que ele gostava de ler? 

LEDA CATUNDA – Bom, ele tinha essa... essa coisa desses livros de poesia, e 
infelizmente eu não vou poder te dizer exatamente quais, porque, como eu não 
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gostava desses... Por exemplo, o Sérgio só lia textos teóricos o tempo todo e... e eu 
sempre preferi literatura. O Leonilson preferia poesia e gostava muito. Então, aí 
vinha pulando de um autor pro outro e tal, em geral autores estrangeiros. 

BITU CASSUNDÉ – Leonilson construiu narrativas alicerçadas em narrativas do eu 
e do fluxo de consciência. Como você observa a palavra dentro da constituição 
plástica dele? 

LEDA CATUNDA – Desculpa, eu não entendi.... 

BITU CASSUNDÉ – Leonilson construiu uma narrativa alicerçada em fluxos de 
consciência, como transcrevendo pra um trabalho em diário. Como você observa 
essa inserção da palavra na obra dele? 

LEDA CATUNDA – Bom, como eu te disse, no começo acho que ele vai fazendo um 
exercício. E esse texto tinha uma função muito gráfica, como um novo tipo de figura 
que entrava junto com as figuras do texto. Alguns trabalhos eram preenchidos como 
folhas, assim, escritas do começo ao fim, né? E aí nesse, nesse ultimo período, que 
é já dos bordados e tal, aí esses trabalhos são completamente autobiográficos. 

BITU CASSUNDÉ – Na obra do Leonilson ele... 

LEDA CATUNDA – Sempre foi, na verdade, mesmo quando eram pinturas 
figurativas, era algo sobre alguém que ele tava apaixonado, alguém que ele 
Cohnecia, uma nova pessoa, uma nova situação. Eram coisas do cotidiano que ele 
intensificava sem colocar nos trabalhos. 

BITU CASSUNDÉ – A palavra sempre tá dialogando com os signos recorrentes, 
como ampulheta, farol, números, furacão etc. Como se estrutura essa relação entre 
a palavra escrita e a imagem sempre recorrente? Existe um diálogo, você acredita? 

LEDA CATUNDA – Eu acho que foi tendo um pouquinho. Umas coisas assim, 
alguns signos que ele foi amarrando mais. Esses signos vinham também do 
cotidiano, às vezes até de um desenho animado que ele tinha visto. Então ele via 
Pato Donald, daí desenhava um pato, totalmente diferente, mas era um pato, e ele 
gostava de fazer uma coisa que era enlouquecedora, que era descrever pelo 
telefone as pinturas que ele tinha feito. E aquilo tinha... ah um saco! “ah, eu pintei 
uma foto de amarelo, eu botei num sei o quê...” ficava ouvindo aquela coisa, 
completamente maluca. Como é que você poderia imaginar? Quando você 
enxergava nunca era igual, mas você percebia que ele organizava essas obras, 
essas pinturas todas através de signos, e que eram signos que ele também dizia de 
onde tavam vindo, que ele viu num sei aonde. Mas muitas vezes ele via isso 
também no trabalho de outros artistas, como Antônio Dias, por exemplo. 

BITU CASSUNDÉ – Em um dos trabalhos do Leonilson, intitulado “José”, o artista 
faz a construção do auto-retrato apenas com seu bordado... A força da palavra com 
seus signos e significados supera a necessidade da imagem? 

LEDA CATUNDA – Depende, porque eu acho que cada caso é uma situação. O 
Leonilson foi tendo uma morte lenta e dramática... o conhecimento dessa situação 
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intensificou a poética desses últimos trabalhos, né? Eu não sei o quanto que uma 
pessoa que nunca tenha ouvido falar pode entender um trabalho assim, um trabalho 
sensível, delicado, mas pra uma pessoa que fica dentro do contexto, aquilo é muito 
revelador, como um capítulo de um livro, né? 

BITU CASSUNDÉ – E a produção pra Folha de São Paulo, como você observa 
aqueles desenhos que ele fazia, tipo uma crônica... 

LEDA CATUNDA – Olha, acho que funcionava super bem, porque como ele tinha 
essa coisa de tá trabalhando o tempo todo, tinha uma coisa muito compulsiva, ele 
tirava aquilo meio de letra e meio que aquilo obrigava ele trabalhar com signos 
inesperados que vinham dentro do assunto que a jornalista colocava, né? Então 
ele... acho que ele adorou fazer aquilo. Também saía no jornal toda semana, as 
pessoas davam feedback, né, e ele foi se afinando lá com a...como é que chama... 

BITU CASSUNDÉ – Bárbara. 

LEDA CATUNDA – Com Bárbara, né? Então eu acho que ele fez aquilo de uma 
maneira muito influente, e acho que ele trabalhou até ficar bem doente. Até o fim, 
teve esse elo com a Bárbara e com o jornal. 

BITU CASSUNDÉ – Pronto. Brigado. 

LEDA CATUNDA – Era só isso? Então... 

BITU CASSUNDÉ – Muito obrigado, vai me ajudar. 

  

 


