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Marcio Doctors entrevista Brígida Baltar, agosto – setembro de 2010.
MD Brígida, quando penso no conjunto de sua obra, me parece que existe um momento em que há
uma ruptura que se tornou o fundamento do que reconhecemos hoje como sendo Brígida Baltar. 
É muito comum que isso aconteça no processo de vários artistas, só que em geral a passagem me parece
mais suave. No seu caso, surpreendo claramente um antes e um depois: entre uma obra que apontava 
na direção de uma plasticidade gráfica para uma obra que, a partir dos trabalhos relacionados à sua casa,
passou a ter uma dimensão de prática plástico/existencial. Fale como se deu essa passagem. 

BB Marcio, o início das minhas experiências com arte aconteceu cedo, e entre um turbilhão de desejos,
inclusive o de transitar por outras áreas. Quando cheguei à Escola de Artes Visuais do Parque Lage, 
aos 22 anos, eu estava me transferindo da Universidade de Arquitetura para História na UERJ, muito
influenciada pelos movimentos estudantis do início da década de 1980, dos quais eu participava. Em
paralelo, eu tinha um grupo de estudos e prática em torno de Paulo Freire, que aplicávamos semanal-
mente em vivência direta com crianças e adolescentes, moradores da favela, no morro da Mangueira
(esse grupo era formado por alguns colegas de arquitetura). Além disso, eu tinha um grupo de teatro,
quis ser atriz e lembro de sair batendo bumbo pelo Largo do Machado, chamando os transeuntes
para ver a peça em cartaz (Cor de chuva), nossa criação coletiva no Cacilda Becker. E quis ter aulas de
desenho. Quando entrei no Parque Lage, eu desenhava (muito com lápis), e entre outras coisas, lembro
de fazer uns personagens meio fantásticos, talvez relacionados a essa veia teatral. Lá encontrei uma pré-
cena da exposição “Como vai você, Geração 80?”, e os estímulos eram para quanto mais gesto e cor
melhor. Eu sofri bastante, tentando me identificar nesse caminho, "soltar" as formas, ainda usando lápis
de cor, mas os desenhos eram de uma sutileza fora de lugar. Eu ia tentando exaustivamente chegar
àquela gestualidade toda – como se fosse uma direção certa e única a se seguir – e até hoje na casa dos
meus pais tem nas paredes essas tentativas de desenhos mais vigorosos (um pouco contra minha vontade). 
Em 1983, conheci o Ricardo Basbaum na aula da Astréa El-Jaick. Ela nos propunha uns exercícios 
divertidos. Lembro tão bem de um que Basbaum realizou com caixas de papelão e fitas azuis. Tinha 
um movimento mecânico, uma manivela e as fitas muito longas entravam e saíam das caixas. Era lindo. 
O Basbaum também produziu desenhos e pinturas, ao mesmo tempo que fez performances com 
o Alexandre Dacosta na Dupla especializada; e com o Barrão no grupo Seis mãos. E teve também 
o grupo A Moreninha, do qual você fez parte juntamente com outros artistas. E tudo isso parecia 
produzir uma nova atitude em relação à arte, e especialmente em relação à pintura gestual desta época.
Logo depois, ainda em 1983, o Basbaum organizou uma exposição de faixas na Praça Seca, em
Jacarepaguá, e eu participei com minha faixa hipercolorida. Neste momento eu estava grávida do Tiago,
não queria mais um monte de coisas – não seria atriz, não comprava mais jornais ligados aos movimentos
políticos e já não podia nem mais sentir o cheiro de tinta a óleo ou acrílica (enjoei mesmo, enjoo de
gravidez). Era um processo de eliminação, de escolhas. Então, eu vi a grande exposição “Como vai 
você, Geração 80?” acontecer, mas não fui parte dela. E isso me confundia também, eu ainda não tinha 
um lugar. Desculpe, eu não consigo resumir esse início. A impressão que dá é que cada verão era uma
eternidade de acontecimentos. O fato é que, no meio de tudo, eu ainda precisava me sentir independente,
economicamente falando, e outra avalanche de possibilidades surgiram. Fui trabalhar desenhando 
vinhetas para televisão e em agências de publicidade. Comecei, então, a incorporar elementos gráficos
no meu trabalho. A verdade é que eu quase não consegui preservar essas obras, não tinha como guardá-
las. Acabei destruindo muitas delas. A produção dos desenhos picotei e coloquei nuns vidros. Estão lá
na casa do Raul Mourão. Além do que, principalmente agora que tenho alunos... eu vejo como aqueles
eram realmente meus primeiros exercícios, aqueles que se fazem no início das escolas de arte. Meus
professores foram e são pra sempre meus amigos, artistas, curadores.

MD Brígida, legal poder saber desse tempo que foi o seu começo e o meu também, e que me influenciou
muito. E acho incrível poder ver através dos seus olhos o mesmo momento em que eu estava juvenil-



mente ativo e enstusiasmado, propondo ações que tinham por objetivo questionar a pintura gestual tão
presente na Geração 80. A minha convivência com o Mário Pedrosa e a Lygia Pape me levou a repensar
aquele momento e a buscar iniciativas para a arte brasileira a partir de uma genealogia que começava
com a ruptura pós-neoconcreta e passava pelos artistas “conceituais” (se podemos assim chamá-los) da
geração dos anos 70. É aí que se deu o meu encontro com o Basbaum e o Alexandre Dacosta, através 
da Dupla especializada. Tem um vídeo que eles fizeram na época, na praia, e me perguntaram o que 
eu achava deles, e eu disse que eles eram a vertente conceitual da Geração 80. A partir daí nos aproxi-
mamos, escrevi sobre os Seis mãos, neste momento já integrados pelo Barrão e pelo André Costa, 
e iniciamos uma série de ações que culminou com o A Moreninha, com a participação de inúmeros 
artistas da época, inclusive muitos que fizeram parte da Geração 80. Foi como um momento de bifur-
cação de caminhos e escolhas. Tudo isso está numa publicação da época, chamada “Orelha” (com 
colagens, desenhos, poemas, quase-ensaios e fotografias) que registrou as várias ações do grupo. Depois
veio o Visorama, do qual não participei diretamente, só uma vez como convidado, mas que vejo como
um desdobramento da atitude do A Moreninha, no sentido de apontar em direção a escolha de um 
dos caminhos: entre uma arte mais “gestual” e uma arte que, hoje, chamo de afetivo/conceitual.
O que acho coincidente na sua resposta é que eu questionava esse incômodo que você manifestou e que
eu também sentia e que suas lembranças reavivaram. Talvez sem termos nos apercebido disso ao longo
desses anos, é isso que está facilitando trabalharmos juntos neste livro. 

BB Sim Marcio, é interessante perceber esta sintonia que chega até este encontro com o livro, mas para
mim, naquela época nada era tão localizado. Eu achava, na verdade, até tudo bem bacana naquela agi-
tação dos anos 80. É que eu ainda me sentia envolvida em muitas outras experiências, da vida mesmo, 
e uma pluralidade interna tão forte – essa era a grande ansiedade, eu queria um lugar, uma identidade.
O meu “gesto” tinha que ser a tradução verdadeira dessa procura. Eu não tinha o que jorrar, eu precisava
ainda absorver. O Visorama foi para mim uma primeira conexão com a arte, no sentido de ser transfor-
mador. Tão importante que muitas várias vezes coloquei o grupo como formação mesmo. Encontráva-
mos-nos semanalmente para ler textos, conversar, receber artistas, teóricos. Fizemos algumas atividades.
Lembro que uma vez o Hermano Vianna chegou com um livro sobre o inexpressionismo, e aquilo trouxe
uma certa excitação. Depois ele escreveu o texto da Possível imagem, uma expo que organizamos.

MD Você tem razão. Aquele momento da Geração 80 tinha uma energia muito boa e de ebulição que
nos tocava e mobilizava. Esse lado era motivador e permitiu despertar outros caminhos, como o do 
A Moreninha, por exemplo, que teve uma função seminal, da mesma forma que a exposição “Como vai
você, Geração 80?” também teve. O legal é poder revisitar esse momento e guardar uma visão positiva,
porque tudo foi vivido com muita verdade. O contraste com a retomada da pintura gestual foi o que
permitiu emergir o meu (nosso) interesse por conceitos e afetos. Consigo ver, hoje, que estava interessa-
do na arte como a energia capaz de dar conta do não dizível, do inominável, do inexprimível, por isso
me identifico com sua obra. 
Brígida, eu não procuro os pensamentos diretamente, deixo que eles me achem, me guiem, porque sei
que se eles chegam até mim é porque estou embebido mentalmente de uma expectativa difusa, mas 
rigorosamente comprometida em perceber do que trata a realidade, no caso, agora, a sua obra. É tão
difícil dar conta do outro... Como também imagino que seja difícil para o artista dar conta de sua obra,
porque toda obra é uma exterioridade, e, enquanto exterioridade, ela se apresenta como o outro do
artista: seu próprio enigma que faz com que tanja o mistério. Quanto mais enigmática uma obra, mais
poderosa. Quanto mais hermética, mais permite ao mistério se apresentar de forma transparente. Pode
parecer paradoxal, e é, mas o que me interessa é que a arte trabalha no registro do paradoxo. Tornar
cristalino o sentido da arte, para mim, não é outra coisa senão um pequeno deslocamento da realidade,
que faz com que a percebamos de outra maneira. Esse é o mistério! Por isso ando especulando mental-
mente sobre momentos que se repetem, sobre momentos que possam ser iguais entre si, mas vividos 
de formas diferentes (em certa medida foi o que aconteceu conosco quando você se refere ao clima do 
Parque Lage nos anos 80). Por exemplo, num mesmo instante, milhares de crianças de todo o planeta



tiram de suas lancheiras sanduíches. É um ato corriqueiro, mas cada gesto, mas cada experiência de 
tirar o sanduíche da lancheira para comer é diferente e singular. As possibilidades são múltiplas, e é im-
possível dar conta de todas as variáveis, mas todas estão sendo vivenciadas por alguém de uma forma 
específica. Esse é o conteúdo do mistério: sua dispersão de repetição sincrônica, que produz diferenças 
e sensações específicas e próprias. Esse pensamento está presente também naquilo que insistimos em
chamar de arte, que é a paralisação de um desses momentos, na ânsia de dar conta de uma totalidade da
presença, que é a tentativa de atravessar o tempo paralisando-o, como se desencadeássemos outros tem-
pos dentro do tempo. O processo criativo é a forma que temos de parar o tempo para inaugurar um
novo tempo (um tempo singular). É assim na arte, na ciência e na filosofia. 
Retomando a ideia de que gosto que as coisas cheguem até mim – porque as sinto como presentes que
confirmam a minha intuição –, gostaria de te dar de presente um fragmento de Novalis que me chegou
sem que eu o procurasse e que - para mim -, remete à sua obra, e gostaria de compartilhar com você.
Esse é o fragmento, com os trechos que me interessaram:
“É necessário que o sistema da moral se torne sistema da Natureza. (...)
As doenças das plantas são animalizações, as doenças dos animais são racionalizações, as doenças dos
minerais são vegetalizações. Será que a cada planta não corresponderia uma pedra e um animal? - As
plantas são pedras mortas, os animais são plantas mortas.
Estamos sós com tudo aquilo que amamos”.
O meu desejo é refletirmos juntos sobre esse enigma de Novalis para darmos transparência a sua obra.
Gostaria que você me ajudasse a me aproximar do mistério da sua exterioridade. Será que você não es-
tava só, com aquilo que você mais amou no momento em que você deu um novo rumo a sua obra? Será
que a cada planta não corresponderia a uma pedra e a um animal?... Será que à Brígida não corresponderia
a desconstrução e a construção de uma casa que é mineral? Será que a seu corpo não corresponderia 
à neblina, ao orvalho, à abelha e à maria-farinha? Esse engendramento (ou mistura) entre os diferentes
níveis de fisicalidade e constituição não seria o que você busca? Entre o animal, o mineral e o vegetal?
Não seria esse o dispositivo que você foi capaz de acionar (seu pequeno deslocamento) que permitiu 
e permite que sua obra seja uma ranhura na tecitura do mundo? 

BB Achei engraçado você falar da casa como mineral. Uma vez imaginei casas como plantas. Eu pen-
sava nas tentativas que existem por aí de voltar a fazer as casas com o barro cru. É como se elas pudessem
voltar a ser terra novamente desta maneira. São casas vivas, como plantas, que nascem e morrem. 
E agora pensando melhor, como os animais também, como nós. E você está certo, quando utilizo o pó
do tijolo da casa no meu trabalho, é como um processo de desconstrução. Eu gosto da ideia da mudança
da matéria do tijolo, rígida, em algo tão maleável, que pode se tornar outra coisa e ir também para qual-
quer lugar. A casa que se move, que viaja por aí. Já em “Abrigo”, eu pensava mesmo na solidez do mate-
rial, tijolo como estrutura. Um corpo forte, que sustenta uma parede, que se torna parede.
O fragmento que você escolheu coloca um jogo simbólico entre os reinos vegetal-animal-mineral, e 
isso também me remete à linguagem das fábulas, que me atrai particularmente. Quando meu trabalho
começa a ficar muito realista, eu dou logo uma escapada. Gosto de situações mais impossíveis.
Eu queria ainda te responder com um Novalis: tinha uma época que eu escrevia fragmentos, a lápis, nas
paredes da casa, qualquer um que eu gostasse, de qualquer pessoa. Havia um do Novalis que depois 
reescrevi sobre uma foto: “O pouso da alma é o lugar em que o mundo exterior e interior se encontram”.
Na imagem eu tomava banho em um lago muito silencioso e tranquilo. A foto ficou na parede com fita
crepe, um tempo, até sair dali. Quando você fala do mistério da minha exterioridade, talvez seja a busca
deste lugar, de pouso da alma – um lugar em que o dentro e fora parecem se tornar uma coisa só, mesmo
que a paisagem não seja sempre como um lago silencioso ou o interior tão calmo.
Marcio, quando você percebe as coisas de um modo transversal, ou deixa os pensamentos te acharem, 
ou cria espaços para dilatar o tempo, para deixar vir os devaneios, esta também é a maneira que eu gosto
de me relacionar com as coisas, com o trabalho, com o mundo. Isso ajuda a criar uma fonte de sentidos,
para a obra poder acontecer. Mais tarde, ela se torna também um tipo de trampolim para outras re-
flexões, através também da visão do outro. Mas é tudo muito intuitivo, os insights são meio disformes



inicialmente. Eu gostei do exemplo que você deu sobre diferentes modos de comer sanduíches. É como
se toda ação fosse essencialmente particular. Eu não consigo mais me interessar por sentidos tão uni-
versais e acho que sim, são estas diferentes impressões no mundo – ranhuras, como você diz –, que vão
tecendo as nossas melhores narrativas.

MD Eu também não consigo mais me interessar por sentidos tão universais, por isso gosto da sua obra.
No entanto, quero esclarecer que não me refiro somente ao dado do dado particular do seu trabalho,
mas a percepção de uma silenciosa intimidade que você estabelece com os ciclos e as energias do seu
entorno. É o pouso que você se refere do Novalis, em que o mundo exterior e interior se encontram. 
É o momento em que estamos sós, mas não sozinhos. Isso me remete aquela série dos enterros, do iní-
cio dos anos 90, em que você enterrava seus pertences pessoais, roupas, livros, fotos, cartas... o externo
sendo enterrado. Não havia perda de contato, no sentido do livrar-se, mas ao contrário, um fortaleci-
mento da noção de conservação, de preservação de uma intimidade interior; internalização de desejos: 
o pouso da alma. Mas, ao mesmo tempo, vejo nestes trabalhos a referência ao ciclo dos estados da 
natureza que Novalis indica, o mineral, o vegetal e o animal, em uma cadeia em que a destruição de 
um alimenta o outro. Ao enterrar seus objetos pessoais você plantou o sentido de sua obra, indicando
que a matéria mundo pode ser apropriada pela arte, que a submete a um ciclo de mutações em que a
“destruição” (entendida como desconstrução) alimenta a “construção”. A partir dessa ideia, o conjunto
de sua obra fica mais claro para mim.

BB Sim, teve a série dos enterros que fiz bem no início dos anos 90. Eu enterrava (roupas, livros, fotos,
cartas) e depois plantava uma árvore no lugar. Ainda não formatei a melhor maneira de apresentar essas
ações. Na verdade, eu quase tentei não lembrar que eu tinha feito isso. Há muita dificuldade de lidar
sobre o assunto morte, e eu queria mostrar esses trabalhos sem morbidez, no sentido mais pleno da 
natureza, da beleza das suas transformações. Eu lembro de ter mostrado esse trabalho para você na
época e você me disse: são rituais. Faz parte da cultura judaica o enterro dos livros. Isso me deu uma
alegria. Talvez de sentir a correspondência de uma ação minha no mundo.
Eu ando lendo o Maurizio Cattelan, e tem um depoimento dele que acho que se relaciona com toda
essa história – justamente quando ele falava dos motivos que o levaram a fazer a obra do Papa João
Paulo II atingido pelo meteorito. Na verdade, foram impulsos bem pessoais, ele estava pensando no 
seu pai, alguma espécie de rompimento para crescer, para ser adulto plenamente. Achei inesperada 
a motivação do Cattelan em relação a aquela obra. De uma certa maneira, as minhas ações também
falavam de processos internos de passagens. Depois que eu enterrei os livros, eu plantei uma ameixeira
(meu pai havia me dado aqueles livros e a ameixeira era a sua árvore predileta). Uma vez li: enterrar 
é plantar. E houve os desenhos rasgados, outras seleções, novas coleções. Talvez essas cadeias, tão
necessárias, formem mesmo a obra.

MD Não vejo morbidez nesses trabalhos. Vejo processo de renovação, afirmação e circulação. Percebo
esse seu “ritual” como um potlatch, que é uma cerimônia praticada entre as tribos indígenas da América
do Norte em que se deve renunciar aos bens acumulados durante um período e redistribuí-los entre
parentes e amigos, recebendo em troca os bens dos parentes e amigos. Geralmente acontecia em
ocasiões especiais, como o nascimento de um filho. É uma ideia de desprendimento, circulação de
riquezas e renovação. Da mesma forma os enterros, é como se você abdicasse dos objetos, entregando-
os à natureza para estabelecer um novo ciclo para eles, mais ainda quando você planta uma árvore. 
A sua obra (não resisto a essa generalização...) tem essa característica de ser em processo e buscar se 
inserir nos processos, estabelecendo ciclos ou cadeias. O ciclo da terra – casa e pó de tijolo –, por exem-
plo, que acredito iniciar-se com os enterros e que chegam até recentemente (20 anos depois) com a série
das esculturas de montanhas, que foram feitas com o pó dos tijolos retirados de sua casa. Você se rela-
ciona com a arte como uma cadeia que se alimenta de um sentido de abdicação (corrompendo o sentido
original das coisas), porque você visa a construção de um processo por deslocamento, ou melhor, prefiro



a palavra descolamento. Acharia interessante se você falasse um pouco do processo da casa a partir das
primeiras experiências que mencionou como os desenhos rasgados, outras seleções e novas coleções. 
De repente me peguei não conseguindo chamar seus trabalhos de trabalhos, mas sim de experiências.
De fato os vejo mais como processos do que como obras em si. Para mim, essa é a riqueza de sua obra.
É o que te permite atravessar o mundo pelas frestas da intimidade: onde a realidade é percebida de
forma mais implícita do que explícita. 

BB Marcio, tem uma coisa que acontece realmente. Eu faço um trabalho, mas aquilo pode gerar uma
série de ações até que eu realmente sinta que terminei o projeto. Por exemplo, a primeira vez que coletei
neblina foi em 1994. As últimas fotografias datam de 2005, onze anos depois. Claro que houve outros
trabalhos diferentes no meio disso, mas eu precisava continuar a coletar. Por um lado eu achava que
poderia aprofundar mais, e em 2001, por exemplo, quando recebi a bolsa Petrobras Artes Visuais, tive
recursos objetivos para potencializar a obra. Foi a época que fiz o livro, o vinil e novos filmes em 16mm.
Por outro lado, havia algo de experimental mesmo que solicitava naturalmente um tempo vivencial da
obra, ou seja, eu ia colher neblina lá nas serras e voltava e voltava sempre. Com os trabalhos relaciona-
dos à casa, aconteceu algo semelhante. Eu fiz as primeiras experiências bem no início dos anos 1990 
e depois retomei em 2005, já quase me mudando de lá. (Estou querendo responder a você sobre estes
longos processos). Então, teve também todo este período inicial, da casa como laboratório das ações, 
e foi muito intenso e importante para definir, como você mesmo falou, uma dimensão mais pessoal que
caracterizaria minha obra pela década seguinte. Ele culminou com “Abrigo” e “Torre” em 1996. Era 
um período de experiências mesmo. Qualquer procura passou para as gavetas, roupas, paredes, tijolos. 
Eu abandonava os estímulos externos e criava espaço para uma intimidade particular. E colhia lágrimas,
goteiras, cascas de tintas das paredes, saibros, rebocos. Abria janelas e fazia hortas em tijolos. Os dese-
nhos rasgados iam entrando em vidros, e o papel picado tinha um colorido diferente, sem figurar nada; 
e como as cascas de tinta, viravam resíduos abstratos. Essas eram as novas seleções e coleções. E mesmo
quando ia para a natureza, levava para lá móveis, roupas, cartas, algodões crus como peles, e fotografava,
incorporando a natureza. E dez anos mais tarde, quando volto a trabalhar com os tijolos, há também
uma vontade de afirmar aquele período inicial.
E vem um novo conjunto de obras com o pó desse tijolo, e você inclui no “Ciclo da terra”. O Marcelo
Campos escreveu um texto uma vez relacionando alguns dos meus trabalhos com os projetos de terra 
da década de 1970, da Land Art. Mas ele colocou de uma forma especial, na medida do detalhe, do 
particular. Ele disse ser uma Land Art “feita a mão”. 
Tem uma coisa que eu percebo, por estender a realização dos trabalhos por um período maior. Eles vão
mudando, porque estamos mudamos também, sempre.
Marcio, sobre abdicar dos objetos (gostei da maneira que você falou), muitas vezes senti desprendimento
por eles. Mesmo minha obra pode ser muito efêmera, invisível, e conter esta circulação da matéria. 
Mas, tudo isso é muito conflitante. Há beleza nas coisas, numa escultura, por exemplo. Ou mesmo
numa xícara de chá antiga. Há a memória das coisas - a história nos objetos nos instiga. 

MD Coleções. Processos. Tempos dilatados. Obras que não se pretendem fechar, mas processos que se
realizam no tempo e através do tempo. Acúmulos e desprendimentos. Procuras. Capturas. Vivências.
Todas estas ideias/palavras atravessam meu pensamento e me remetem à “Passagem secreta”, a inter-
venção que você realizou em “Estados de metáfora”, com a Claudia Bakker e a Marta Jourdan, na 6ª
edição do Projeto Respiração, na Fundação Eva Klabin. Esse nome: “Passagem secreta” é um título que
eu adoro e que sempre me intrigou. Na época eu me perguntei o que você pretendia com esse título.
Hoje, como tenho um pouco mais de clareza sobre o seu processo e familiaridade com a sua obra, isso
me ajuda a entender o sentido desse título. “Passagem secreta” talvez seja o estuário subterrâneo que
banha o teu processo. É o que te permite transitar entre as coisas do mundo, sem corromper a matéria
naquilo que ela tem de mais íntimo que é a sua plasticidade. Não sei se estou sendo claro ou se você 
me entende. Sinto às vezes a matéria do mundo como algo informe (um “magma” que contém todas as



formas e possibilidades e é capaz de se transformar em todas as formas),  e que vai se moldando através
dos milênios, e mudando através dos milênios. Há um segredo contido nessa ideia, que é a capacidade
de passar secretamente de uma forma para outra: da forma mineral para a vegetal, para a forma animal
para a conceitual e para a afetiva. Uma cadeia de mutações que te interessa e que está na frase do Novalis.
O seu trabalho “Passagem secreta” me ajudou a perceber a sua estrutura/processo. E vejo com que 
naturalidade você entra no mundo da fabulação e da mimese. Você quer mimetizar o processo secreto
da matéria mundo, desencadeando personas fabulares, que deem conta desse processo. Você é capaz
de penetrar despudoradamente no segredo do  mundo, por isso sua obra trata de percepções de 
intimidade e delicadeza. Não é fácil – e diria até arriscado - querer aproximar-se do lugar onde o
mundo é mais silencioso e íntimo, que é onde a matéria se reserva o direito de ser em potência plástica; 
de ser em mutação.

BB Marcio, que interessante. Eu ia pegar o telefone agora e te ligar pra perguntar o que você acha do
nome Passagem secreta para o livro? O que você acha?
Quando eu fiz a intervenção no Projeto Respiração, ela ficou bem imperceptível e foi justamente 
o início dos desenhos, dos brocados com pó de tijolo no chão. Isso teria super a ver com o titulo, mas 
o nome “Passagem secreta” aconteceu mesmo quando coloquei aquela parede no vão da porta de correr,
que separa o hall da sala Renascença. Ficou tudo meio ambíguo, pois o vão para as pessoas passarem
diminuiu, e ainda havia a dúvida se a parede correria juntamente com a porta, lembrando mesmo aquelas
paredes secretas, ou quartos misteriosos que surgem nos filmes de suspense.
É tão bacana o que você diz e sobre a ideia de mimese e eu penso, por exemplo, na “A coleta da neblina” 
e no filme “Maria Farinha Ghost Crab”. A maria-farinha recebe este apelido, de caranguejo-fantasma,
por ter a mesma cor da areia, e isso pode fazer ela ficar invisível. A neblina produz também este jogo 
de transparências, de encobrimentos, de desaparecimentos. Você quase se funde com o ambiente. 
É uma ideia de fusão mesmo, de se tornar aquele lugar, pertencer a ele. É bonita a ideia do mimetismo, 
e realmente a Maria Farinha é um personagem de fábula. Eu convidei três pessoas para trabalharem
comigo no filme. Elas usavam fones de ouvido em formatos de diferentes conchas e escutavam uma
música estranha, que correspondia ao som que parecia sair dos fones. Parecia, porque, na verdade, era
uma espécie de trilha do filme, mas era uma trilha ativa, que virava também ação no filme. O som foi
tirado originalmente de harpas acústicas e, depois de trabalhado, ele ficou mais sóbrio e fantasmagórico. 
Mas o processo desse trabalho é bem diferente das “Coletas”. O resultado de “Maria Farinha Ghost
Crab” é o filme, os objetos, não tem o sentido de registro como aconteceu com as “Coletas”.

MD Comecemos por Passagem secreta. Incrível! Não acredito em coincidências, mas em sincronias.
Quando escrevi me lembrando do seu trabalho “Passagem secreta” no Projeto Respiração, secretamente
pensei: por que não esse título para o livro? Chegamos a pensar em Indireções, de um poema do Whitman
que nos chegou através de uma citação do Guy Brett, no texto que ele escreveu para o firstsite, sobre
a sua forma de se fotografar nos seus trabalhos. É lindo. É uma palavra que não existe em português
(para minha surpresa), mas poderia confundir as pessoas porque poderia erroneamente aludir a uma
falta de direcionamento, que não tem nada a ver com sua obra. Passagem secreta, sim, é lúdico, meio Alice
no País das Maravilhas, e também remete a um jogo de mutações miméticas, que acho bacana recuperar
como possibilidade para a arte, já que desde o início da Modernidade, o mimetismo virou um problema
(quase um tabu). Rui Chafes e você me indicaram que a mimese não é um problema em si. 
O problema é querer representar por verossimilhança, mas mimetizar o invisível, que agencia o visível, 
é uma maneira revolucionária de ver o mundo. Querer mimetizar a maria-farinha não é representar 
a maria-farinha como um animal, é mimetizar a sua atitude; o seu processo de identificação com 
a procura a ponto dela fisicamente mimetizar o seu entorno, tornando difícil a tarefa de capturá-la
porque é quase da cor da areia e é rápida e fugidia como aquilo que nos escapa quando procuramos. 
A maria-farinha transforma-se fisicamente ao se identificar radicalmente com a procura. Ela se faz 
desaparecer assim como o objeto que é procurado desaparece até ser encontrado. Esse movimento



mimético é como a passagem secreta das coisas. E você, através de seus trabalhos, busca esse lugar.
Acho legal sim chamarmos o livro de Passagem secreta. A mimese, nesse sentido, é como surpreender 
o processo de constituição das coisas, que faz com que elas sejam o que são. Sua obra construiu-se 
a partir dessa ideia. Mimese nesse sentido é identificação afetiva. Por isso me refiro a seu trabalho 
e ao de algumas pessoas de sua geração como um exercício conceitual afetivo.

BB Esta mesma identificação afetiva inspirou “Casa de abelha”. Na casa que eu morava em Botafogo,
havia madeira por toda parte. E as construções eram meio tortas. Não era um lugar muito luminoso. 
Às vezes parecia uma caverna. E eu adorava isso.  Era como viver dentro das árvores. Eu logo fiz a re-
lação com a colmeia e com os lugares que as abelhas escolhem para viver. A Luisa Duarte, escrevendo
sobre o trabalho, comentou sobre abelhas como uma das espécies responsáveis por adoçar o mundo, 
e disse ser o mel, afeto. Relacionou também a casa como um centro produtor de afetividades. Inicial-
mente, então, a ação aconteceu dentro de casa, numa sequência de fotos em que eu usava um tecido 
bordado em ponto casa de abelha. O tecido encostava em partes do meu corpo, como se fossem
pedaços de favos que brotavam dos joelhos, dos braços, das costas, e toda madeira da casa aparecia nas
fotos. E então joguei mel pelas escadas, e filmei. Depois fui para a natureza, com o tecido bordado, 
e fiz uma nova série de fotos nos galhos, nas árvores, com as flores. O interessante é que em 2004 
a Cosac & Naify lançou o livro do Lévi-Strauss chamado Do mel às cinzas. O livro começa assim: 
“As metáforas inspiradas pelo mel se incluem entre as mais antigas da nossa língua e de outras que a
precedem (...) até onde se sabe, é entre certos Tupi setentrionais que o mel parece ter ocupado o lugar
mais importante na vida cerimonial e no pensamento religioso. Como seus parentes Tembé, os Tenetehara
do Maranhão dedicavam ao mel a mais importante de suas festas. A partir de março ou abril era preci-
so coletar o mel selvagem e deixá-lo reservado em recipientes de cabaça (de 120 a 180 cabaças, cada
uma delas com mais de um litro de mel, amarradas uma ao lado da outra, formando de 6 a 8 fileiras).
Durante todo o tempo da coleta, os moradores da aldeia de reuniam todo o tempo para cantar...”
O livro tem informações preciosas sobre a mitologia tropical, ameríndia. E os símbolos, as narrativas
sempre são contadas pela onça, pelas araras, pelo papagaio, pelo colibri, pelos frutos selvagens e sucu-
lentos. E todas estas tribos, Kaiowá, Timbira-Krahô e Kayapó, estão lá representadas, nas suas lendas 
de criação. E o mais legal é que são histórias orais, que vão se perpetuando. Que horas vamos conseguir
ler mais sobre tantas coisas interessantes? Eu gostei de saber da ancestralidade de sentidos do mel, e 
da medida coletiva que ele incorpora e estabelece. Lembrei novamente do Maurizio Cattelan, quando
ele diz ao que trabalhar de uma forma instintiva, respondendo a uma determinada situação de forma
pessoal, você pode no final obter resultados coletivos e afetar o mundo...

MD Acho muito legal essa costura (ou postura) que você faz de “Casa de abelha” com a cultura indí-
gena. Às vezes, nos esquecemos ou minimizamos certos movimentos locais, que correspondem à nossa
experiência territorial e cultural, que de alguma forma está presente em nossas ações e nos moldam. 
O Hélio Oiticica ou o Ernesto Neto (na exposição que acabo de ver no MAM S.P.) não se furtam de
absorver o seu entorno carioca. Isso é lindo! Ou o Tunga que tem uma pulsão nordestina que ninguém
comenta, que é de uma força avassaladora fabulosa. Não estou falando de folclorização, ao contrário,
disso tenho horror. Mas de um permitir-se reconhecer-se no que é. Acho muito bacana você tocar nesse
ponto e vou mais adiante, a experiência que você teve no Nordeste permitiu a você mesma perceber 
a dimensão do que você fez com a sua própria casa (talvez por essa razão o ciclo da casa parece ter
encerrado): as olarias, a terra vermelha, a umidade que você encontrou no Cariri, a precariedade, tudo
isso está presente quando você diz que para você a casa é vegetal e não mineral. É uma casa que brota
da terra e a mimetiza ao camuflar-se com ela. É uma casa-sonho, um desejo contido e aguardado, um
abrigo, um querer misturar-se no mundo com o mundo. Uma forma viva que comporta a materialidade,
mas também as ações práticas e os sonhos, que indicam uma dimensão mais singular. A combinação
disso tudo é que permite ao artista se reinventar sem perder a dimensão de “afetar o mundo”, como diz 
o Cattelan. O outro lado dessa conexão com o mundo está contido em certos momentos em que a obra



revela aspectos não aguardados ou surpreendentes, talvez uma espécie de inconsciente da própria obra.
Vejo isso em você no segmento que acabamos incluindo no livro e que você chamou de “Outros seres”.
São formas estranhas; meio fundo do mar. Algumas de uma pulsão sexual que tem forma de seios 
fálicos, outras que lembram casulos. Parecem desvios para um mundo surrealista e fantástico, como 
um mergulho nesse mundo de “Alice”, de entrar na cadeia que engendra a transformação, só que criando
formas muito estáveis e misteriosas. Gostaria de saber como você vê essas esculturas ou como você
percebe o processo que te levou a elas. Se de um lado as “fabulações” (“Casa de abelha” e até mesmo
“Maria Farinha Ghost Crab ”) tem algo de fantástico, mas conectado com um sentido que aponta 
para uma vivência social de nossa cultura, por outro, algumas esculturas parecem emergir do fundo 
silencioso e singular de Brígida Baltar. 

BB Sim, as esculturas parecem formas do fundo do mar e quando as fiz, dei o título “Quente e úmido”.
É a soma de um mundo orgânico com uma atmosfera que propicia a sua própria exuberância. São 
pintadas como nuances de tons de pele, mais rosadas, mais beges. Os menores, de vidro, chamei de
“Úmidos” ou “Seres que ninguém vê”. Eles são invisíveis e engraçados também, têm pequenos chifres 
e narizes enrolados. 
Acho que eles exemplificam como minha obra vai acontecendo. Às vezes, uma ação vai levando a outra,
por razões muito simples. Cheguei na cerâmica pela dificuldade de esculpir os tijolos maciços. Pela ação
do tempo, eles viravam pedras. E eu precisa usar umas ferramentas tipo formão e martelo. Era meio duro
e machucava a mão. O barro mole era mais generoso e mais agradável, e então posso dizer que a experiên-
cia inicial com tijolos me levou àquelas esculturas de cerâmica – orgânicas, meio fantásticas, entre o 
céu e a terra. Da mesma forma, sempre trabalhei com vidros, desde os frascos coletores de lágrimas, até
aqueles que eu ia inserindo dentro dos tijolos. Uma vez coloquei um enorme filtro de vidro dentro de
uma esfera meio ovalada, de saibro . Foi em 1992 mais ou menos. E quando vi, já estava me interessando
pelo vidro mesmo, pelas possibilidades do vidro soprado, e cheguei nos “Seres que ninguém vê”. Isso foi
em meados dos anos 90, e um pouco mais tarde eu faria o objeto coletor de umidade, usando também a
técnica do vidro soprado em formas similares. Um trabalho entrando no outro.
Eu me coloco bastante livre em relação aos meios. Às vezes, a fotografia, assim como o filme ou a imagem
em geral, não é suficiente pra mim, e é a hora de mergulhar no material, de trabalhar com as mãos, 
produzir objetos e desenhar. Os desenhos formam imagens também e, mesmo quando abstratos, são 
impregnados pela textura do grafite, os grãos do lápis cera, das falhas, das aguadas do nanquim. 
A pulsão é essa, a obra vai abrindo seus caminhos, e mesmo díspares, às vezes, e em algum lugar, haverá
algum encontro, alguma costura. É como um bordado meio desfiado, com algumas ramificações.
Sim, elas parecem emergir deste fundo silencioso e volto a sua citação de Novalis: estamos sós com
aquilo que amamos. A experiência sempre será particular e a obra de arte, em geral, parece trazer à tona
o que existe de mais profundo, de mais subterrâneo e enigmático. Mas sempre haverá no mundo, as
ressonâncias, as afetações, e elas é que permitem que aquilo que amamos não seja apenas nosso, mas 
de quem também amamos e de quem – quem sabe – poderíamos amar também.



Enterrar é plantar | To Burry is to Plant, 1993
Ação e slides, edição de 3 | Action and slides, edition of 3



A coleta da neblina | Mist Collecting, 1998
Ação e fotografia (detalhe), edição de 5 | Action and photograph (detail), edition of 5 – 40 x 60 cm



Marcio Doctors interviews Brígida Baltar,  August – September of 2010.
MD Brígida, when I think about your work, it seems to me that there is a moment when occurs a rupture that
became the foundation of what today we recognize as being Brígida Baltar. !is is naturally found in the process
of many artists, but usually the transition seems to be milder. In your case I clearly identify a before and an after:
between a work that pointed in the direction of a graphic plasticity and a work that, from the pieces related to
your house, acquired an existential/ plastic practice. Tell me how such transition took place. 

BB Marcio, the beginning of my experiences with art took place early in life and among a whirlpool of desires,
including the one of transiting through other areas. When I arrived in the School of Visual Arts of Parque Lage,
at age 22, I was transferring my University studies from Architecture to History in the State University of Rio de
Janeiro (UERJ), very much influenced by the students’ movements of the 1980’s, of which I took part. In parallel
to it I belonged to a group of studies and practices around the ideas of Paulo Freire, which we weekly applied in
direct contact with children and adolescents who lived in the Mangueira’ slum. Besides, I had a theater group, 
I wanted to be an actress and I remember going around Largo do Machado playing a bumbo drum and calling
the passerby to see our collective creation at nearby Cacilda Becker !eater (!e name of the play was Cor de
chuva/ Rain Color). And as I also wanted to have drawing classes, I entered in the School of Parque Lage,
where I made drawings about some kind of fantastic characters, perhaps related to this theatrical vein. !ere 
I found a pre-scene of the exhibition “Como vai você, Geração 80?” (How are you, Geração 80?) and we were
encouraged to express ourselves using as much color and gesture as possible. I su"ered a great deal, trying to identi-
fy myself with this path, but my drawings were too subtle and thus out of place. I tirelessly attempted to reach
that degree of expression – as if it were the right and only direction to take – and until today, a bit against my
will, you can see on the walls in my parents’ home these attempts of doing more vigorous drawings. In 1983 I
met Ricardo Basbaum in Astréa El-Jaick’s class. She proposed some interesting exercises. I remember quite well
one of them, carried out by Basbaum with cardboard boxes and blue stripes. It had a mechanical movement, 
a kind of handle, and very long stripes come in and out of the boxes. It was beautiful. Basbaum also produced
drawings and paintings at this period, at the same time that he did performances with Alexandre Dacosta in
Dupla especializada and also with Barrão in the group Seis mãos. !ere was also the group A Moreninha of
which you were part along with other artists. And all these seemed to produce a new attitude in relation to art
and especially in relation to the gestural painting of the 1980’s. In 1983 Basbaum organized an exhibition 
of banners in Praça Seca in Jacarepaguá and I participated with a hyper colorful banner. At that time I was
pregnant of Tiago, and I no longer wanted a long list of things – I didn’t want to be an actress, I no longer
bought newspapers connected to political movements and I couldn’t stand the smell of paint, either oil or acrylic
(I really felt sick, pregnancy sickness). It was a process of elimination, of making choices. So I saw the great 
Geração 80 exhibition taking place, but I was not part of it. And that also confused me – I still didn’t have 
a place. Sorry, I can’t sum up this beginning. My sensation is that each summer was an eternity of events. 
!e fact is that, amidst all these, I still needed to feel independent, economically speaking, and a new avalanche
of possibilities came up. I took a job creating vignettes for TV, with advertising photographers and later with
real agencies, in the art departments. So I began to incorporate graphic elements in paintings and later in objects
that I began to construct, collages and photographs. !e truth is that I mainly wasn’t able to preserve these
works; I didn’t have where to keep them. I also destroyed many of them. I shredded the drawings and put the
pieces inside glasses. !ere are now in Raul Mourão’s home. Besides, especially now when I have my own students…
I see how these were indeed my first exercises, the ones done in the beginning of art schools. My teachers were
and forever are my friends, artists, curators.

MD Brígida, it is good to know about this period that was both your and my beginning, and which has influenced
me a lot. I think it’s amazing to be able to see through your eyes the same moment when I was youthfully
active and enthusiastic, proposing actions aimed to question the gestural painting that was so part of the 1980
Generation. My acquaintanceship with Mário Pedrosa and Lygia Pape led me to reconsider that moment 
and search for initiatives for Brazilian art departing from a genealogy that started with the post-Neoconcrete



rupture and included the “conceptual” artists (if we could call them this way) of the generation of the 1970’s.
At this time the meeting with Basbaum and Alexandre Dacosta took place, through the Dupla especializada.
!ere is a video they did at the time, on the beach, in which they ask me what I think of them, and I said they
were the conceptual side of the 1980 Generation. From that point on we became closer, I wrote about the Seis
Mãos, which by then included Barrão and André Costa, and we started a series of actions that culminated with
the group A Moreninha, with the participation of several artists of that period, including many who were part
of the 1980 Generation. It was like a moment of forking paths and choices. All this is found in a publication of
the period, called Orelha (with collages, drawings, poems, almost-essays and photographs) that documented the
several actions of this group. After this, came Visorama group, of which I didn’t take part directly, only once 
as a guest, but that I perceive as an unfoldment or a continuation of the spirit of A Moreninha, in the sense of
pointing to a choice between one of the paths: a more “gestural” art or an art that today I call by a"ective/conceptual. 
What I find coinciding in your answer is that I also questioned that uneasiness that you manifested and which 
I felt and revived through your reminiscences. Perhaps in spite of never being aware of this throughout these
years, this is what is making easier for us to work together in this book. 

BB Yes, Marcio, it’s interesting to perceive this complicity that happens working together in this book, but for 
me during that moment nothing was so determined. In fact, I found everything very exciting around the 1980’s. 
But I still felt myself involved in many other life experiences and with an intense inner plurality – this was 
the greatest anxiety, I longed for a place, an identity. My “gesture” had to be the true translation of that search.
I had nothing to spill out yet; I still needed to absorb. 
Visorama group was for me a f irst connection with art, in the sense of transforming me. It was so important
that often I considered the group as a formative process of becoming an artist. We meet weekly to read texts, talk,
receive artists and scholars. We carried out some activities. I remember Hermano Vianna arriving once with a
book about Unexpressionism, which caused some curiosity. !en he wrote the text for Possível Imagem (Possible
Image), an exhibition we organized. 

MD You’re right. !at moment of the 1980 Generation emanated a positive and dynamic energy that moved
and mobilized us all. !is side was motivating and allowed for the discovery of other paths, such as the one of 
A Moreninha, for instance, which had a seminal function, as the exhibition “Como vai você, Geração 80? also
had. What it’s cool is to be able to revisit that moment and keep a positive feeling about it, because everything
was experienced with a great deal of truth. !e contrast with the revival of gestural painting allowed for the
emergence of my (our) interest for concepts and a"ections. Today I can see that I was interested in art as an 
energy able to deal with the unutterable, the unnamed, that which cannot be expressed, and that’s why I identify
myself with your work.
Brígida, I don’t directly look for thoughts, I allow them to find and guide me, because I know that if they reach
me it’s because I’m mentally permeated by a di"use, but rigorously committed expectation of perceiving reality –
which in this case, now, is your work. It’s so di#cult to apprehend the Other… As I also imagine that it must be
di#cult for the artist to apprehend his or her own work, because every work is an exteriority, and, as exteriority,
it presents itself as the Other of the artist: his or her own enigma that drives him to border the mystery. !e more
enigmatic a work is, the more powerful. !e more hermetic, more it allows mystery to emerge in a transparent
way. It may seem paradoxical, and it is, but what interests me is that art works in the dominion of paradox. 
To turn the meaning of art crystalline is, for me, nothing but a small displacement of reality, which makes us to
perceive it in another way. !is is the mystery! For this reason I’ve been mentally speculating about recurrent
moments, moments that could be similar between them, but that are experienced in di"erent manners (in a way
that happened with us when you mentioned the ambiance of Parque Lage during the 1980’s). For instance, in 
a single moment, thousands of children throughout the world take out sandwiches from their lunch boxes. It’s an
everyday action, but each gesture, each experience of taking the sandwich out the lunch box to eat is di"erent and
unique. !ere are multiple possibilities, and it’s impossible to apprehend all variables, but all of them are being
experienced by someone in a specific way. Such is the content of mystery: its dispersion of synchronic repetition,
which produces specific and singular di"erences and sensations. !is thought is also present in that which we



insist in calling by art, which is the halt of one of these moments, aiming to apprehend a totality of the presence,
which is an attempt to cross time by paralyzing it, as if we could create other times within time. !e creative
process is the way we have to stop time in order to inaugurate a new time (a singular time). It’s the same in art,
science and philosophy. 
Resuming the idea that I like to allow things to reach me – because I feel them as gifts that confirm my intuition
– I would like to o"er you a fragment by Novalis that came to me without I’ve looked for it and that reminds me
of your work, and so I’d like to share it with you. !is is the fragment, with the passages that interest me: 
“It’s necessary that the moral system becomes the system of Nature (…)
Diseases of plants are animalizations, diseases of animals are rationalizations, 
diseases of minerals are vegetalizations. Would it be that each plant
corresponds to a stone and an animal? Plants are dead stones; animals are dead plants.
We are alone with all that we love”. 
My wish is that we could speculate together about this enigma presented by Novalis in order to grant trans-
parency to your work. I would like you to help me to approach the mystery of your exteriority. Would it be that
you were alone with that which you most loved in that moment when you gave a new direction to your work?
Would it be that each plant corresponds to a stone and an animal?... Would it be that Brígida would correspond
to the deconstruction and construction of a house that is mineral? Would it be that your body would correspond to
mist, dew, bee and ghost crab? Could such engendering (or mixture) between the several levels of physicality and
constitution be what you are looking for? Something between the animal, the mineral and the vegetal? Wasn’t
this the dispositive you were able to set o" (your small displacement) that allowed and allows your work to be a
scratch on the skin of the world. 

BB It thought amusing you speaking of the house as a mineral. Once I imagined houses as plants. I was thinking
of the widespread attempt of resuming building houses with raw clay. As if they could return to being earth
again in this way. !ey are living houses, like plants, that are born and die. And now, thinking it over, like the
animals as well, like us. And you’re right, when I employ the brick’s dust in my work, it’s like a process of deconstruc-
tion. I like the idea of transforming the rigid matter of a brick into something so malleable that it could be
taken as something else and also go anywhere. A mobile house, able to travel around. In “Abrigo” (Shelter), 
I was thinking of the solidity of the material, the brick as structure. A strong body, able to support a wall, that
becomes a wall. 
!e fragment you choose conveys a symbolic play between the kingdoms vegetal-animal-mineral, and this remits 
as well to the language of fables, which particularly attracts me. When my work begins to be too realistic, I soon
get away. I prefer situations a bit more impossible. 
I would like also to answer with a Novalis: there was a time when, using a pencil, I used to write fragments 
of texts on the walls of my house; any passage I would like, from anyone. There was one by Novalis that later 
I rewrote on a photograph: “The resting place of the soul is the place where the inner and outer worlds meet”. 
In the image I was bathing in a very silent and quiet lake. !e photo was kept on the wall, with crepe tape, for 
a while, until it was removed. When you talk about the mystery of my exteriority, it may be the search for this
place, a resting for the soul – a place where inner and outer seems to become a single unity, even if the landscape
is not always like a silent lake or a calm inner reality. 
Marcio, when you perceive things in a transversal way, or allow thoughts to find you, or create spaces to expand
time, in order to allow reveries to emerge, this is also the way how I like to relate with things, with my work,
with the world. Later, this becomes as well a kind of jumping board to other considerations, also through the 
regard of the Other. But everything are quite intuitive, initially the insights are a bit unformed. 
I liked the example you gave about the di"erent forms of eating a sandwich. It’s as if every action were essentially
particular. I’m no longer able to keep interested in universal meanings, and I do agree, yes, these different 
impressions of the world – these scratches, as you say – go on weaving our best narratives. 

MD I’m also no longer interested in universal meanings, and that’s why I like your work. I would like to make
clear that I am not referring only to the idea of the particular in your work, but about the perception of a silent



intimacy that you establish with the cycles and energies around you. It’s Novalis’ resting place that you mention,
where the inner and the outer world meet. It’s the moment when we are alone, but not solitary. !is reminds 
me of that series of burials, in the beginning of the 1990’s, in which you buried your personal belongings, clothes,
books, photos, letters… the external being buried. !ere was no loss of contact, in the sense of getting rid of, on
the contrary, there was a strengthening of the notion of conservation, of the preservation of an inner intimacy;
internalization of desires: the resting place of the soul. But, at the same time, I see in these works a reference to
the cycle of the nature’s states indicated by Novalis, the mineral, the vegetal and the animal, in a chain in which
the destruction of one feeds the other. By burying your personal objects you planted the meaning of your work,
indicating that the world matter can by appropriated by art, which submits it to a cycle of mutations in which
“destruction” (understood as deconstruction) feeds “construction”. Departing from this concept, your work as a
whole becomes clearer to me. 

BB Yes, there was the series of burials that I did in the beginning of the 1990’s. I buried (clothes, photos, letters)
and then planted a tree in the place. I still haven’t formatted the best manner to present these actions. Truly
speaking, I almost tried not to remember that I’ve done that. !ere is a lot of di#culty in dealing with the subject
of death, and I would like to show these works with no morbidity, in the most fulfilling meaning of nature, 
the beauty of its transformations. I remember showing this work to you at the time, and you told me: they are
rituals. !e burial of books is part of the Jewish culture. !is made me happy; for perhaps I felt the correspondence
to one of my actions in the world. 
I’ve been reading Maurizio Cattelan, and there is a testimony by him that I feel is related to this whole story –
exactly when he spoke about what led him to do the work of Pope John Paul II being hit by a meteorite. In reality,
there were quite personal impulses, he was thinking of his father, some kind of rupture in order to grow, to fully
become an adult. I found Cattelan’s motivation in relation to that work somewhat surprising. In a way, my 
actions also spoke of inner processes of passages. After burying the books, I planted a plum tree (my father had
given me those books, and the plum is his favorite tree). Once I read: to bury is to plant. And there were the torn
drawings, other selections, new collections. Perhaps these chains, which are so necessary, indeed form the work. 

MD I don’t see morbidity in these works. I see a process of renovation, a#rmation and circulation. I perceive
this “ritual” of yours as a potlatch, which is a ceremony practiced by North American Indigenous peoples in which
goods accumulated during a period must be renounced and distributed among relatives and friends, receiving in
exchange the goods of these relatives and friends. It usually took place in special occasions, like the birth of a son.
It’s a notion of detachment, wealth circulation and renovation.  !e burials are similar to this; it’s as if you gave
up objects, o"ering them to nature in order to establish a new cycle for them, even more so when you plant a tree.
Your work (I can’t resist making this generalization…) has this characteristic of being in process and seeking 
to find a place within processes, establishing cycles or chains. !e earth cycle – house and brick dust – for instance,
which I believe began with the burials and lasted until recently (20 years after) with the series of sculptures 
of mountains, made with the dust of bricks taken from your house. You relate with art as a chain fed by a sense 
of abdication (corrupting the original meaning of things), because you aim at the construction of a process by
displacement, or rather, I prefer the unglued. I think it would be interesting if you speak a bit about the process
of the house departing from the first experiences you mentioned, like the torn drawings, other selections and new
collections. Suddenly I found myself having a di#culty in calling your works by works, I would prefer instead
calling them experiences. In fact I perceive them more like processes than works per se. For me, this is the richness
of your work. !is is what allows you to cross the world through the fissures of intimacy: where reality is perceived
in a more implicit than explicit manner. 

BB!ere is something that really happens. I do a work, but that may generate a series of actions before I really
feel that I finished the project. For instance, the first time I collected mist was in 1994. !e last photographs were
taken in 2005, eleven years later.
Surely there were other di"erent works in between, but I needed to keep on collecting. On one hand I felt I could
go deeper, and in 2001, for instance, when I was selected by the Petrobras Visual Arts Grant, I had objective 



resources to potentialize the work. At that time I produced the book, the vinyl and new 16mm f ilms. On the
other hand, there was also something experimental that naturally demanded a time to live the work, that is, 
I would go to the mountains to collect mist and always returned. Something similar happened with the works
related to the house. I made the first experiences in the very beginning of the 1990’s, and then resumed to it in
2005, when I was about to move from there (I’m trying to answer you about these long processes).
!en, there was also this long initial period, of the house as a lab of actions, and it was very intense and important
to def ine, as you have mentioned, a more personal dimension that would characterize my work throughout 
the following decade. It culminated in “Abrigo” (Shelter) and “Torre” (Tower). It was a time of real experiences.
Every investigation was transferred to drawers, clothes, walls, bricks. I abandoned outside motivations and 
created space for a particular intimacy. And I collected tears, drips, bits of paint from the walls, gravels, plaster. 
I opened windows and cultivated herbs in bricks. !e torn drawings were put into glasses, and they created a
color of their own, freed of any representation; like the bits of paint, they turned into abstract residues. !ese
were the new selections and collections. And even when I went to nature, I carried with me furniture, clothes,
letters, raw cottons as skins, and photographed, incorporating nature. Ten years later, when I resumed working
with bricks, there was also a wish to rea#rm that initial period. 
And a new collection of works with brick dust emerged, which you include in the “Earth cycle”. Marcelo Campos
once wrote a text in which he relates some of my works with Land Art. But he approaches this issue in a special
way, saying that my “land projects” deals with detailed and intimate attitudes towards earth – he called it
“handmade” Land Art.
There is something I notice, by extending the process of my works for a larger period. They keep on changing, 
because we are also always changing.
Marcio, about abdicating objects (I liked the way you put it), often I felt great detachment towards them. Even
my work can be quite ephemeral and invisible and convey this circulation of matter. But all this is very conflicting.
!ere is beauty in things, in a sculpture, for instance. Or even in an antique cup of tea. !ere is the memory of
things – the history of the object instigates us. 

MD Collections. Processes. Expanded times. Works that do not aim to a completion, but processes accomplished in
time and through time. Accumulation and detachment. Searches. Capturations. Experiences. All these ideas/
words cross my mind and lead me to “Passagem secreta” (Secret Passage), an intervention you created in “Estados
de metáfora” (States of Metaphor), with Claudia Bakker and Marta Jourdan for the 6th edition of the Eva
Klabin Foundation’s “Projeto Respiração” (Breathing Project). !is term: “Secret Passage” is a title that I love
and that has always intrigued me. At the time I wandered what you meant by this title. Today, as I have more
intimacy with your process and I am more familiar with your work, this helps me to understand the meaning 
of this title. “Secret Passage” may be the underground estuary that baths your process. !is allows you to transit
among the things of the world, without corrupting matter in that which it has of most intimate, which is its
plasticity. I’m not sure if I’m being clear enough to be understood. I sometimes feel the matter of the world as
something formless (a “magna” that contains all shapes and possibilities and is able to take on all forms), which
goes on forging itself and changing throughout the millennia. !ere is a secret hidden in this idea, which is the
ability to secretly move from one form to another form: from the mineral to the vegetal form, to the animal form,
to the conceptual and a"ective forms. A chain of mutations that concerns you and which is contained in Novalis’
phrase. !e work “Secret Passage” helped me to understand your structure/ process. And I perceive how you nat-
urally enter in the world of fabulation and mimesis. You want to mimetize the secret process of the world matter,
unfolding fabulary personas able to convey such process. You are able to penetrate into the world’s secrete with 
no constraint, for this reason your work deals with perceptions of intimacy and delicateness. It’s not easy – and 
I would say it’s also risky – to get closer to the place where the world is most silent and intimate, a place where
matter exercises the right of being pure plastic potency; of being in mutation. 

BB!at’s interesting, Marcio. I was going to pick up the phone right now and call you to ask what you think of
the title “Secret Passage” for the book. What do you think?
When I did my intervention in the “Projeto Respiração” (Breathing Project), it turned out imperceptible and



was precisely the beginning of the brocades drawings with brick dust on the floor. This in itself had a lot to do
with the title, but the name “Secret Passage” happened in fact when I placed that wall in the opening of the sliding
door that separates the hall from the Renascence Room. It all became a bit ambiguous, for the space for the passage
of people diminished, and also there was a doubt if the wall would slide along the door, really reminding those
secret walls or puzzling rooms that appear in mystery movies. 
I like what you say about the idea of mimesis and I’m reminded of, for instance, the “A coleta da neblina” (Mist
Collecting) and the film “Maria Farinha Ghost Crab”. !e ghost crab receives this nickname because it has the
same color of sand, and this can turn it invisible. Mist also produces this play of transparencies, veiling, and 
disappearances. You almost merge with the environment. It’s indeed an idea of fusion, of becoming that place, 
of belonging to it. !e idea of mimetism interests me, and indeed the Ghost Crab is a character of a fable. 
I invited three people to work with me in the film. !ey wore headphones in the shape of di"erent shells and 
listened to a strange music that corresponded to the sound that seemed to emanate from the headphones. It only
seemed because, in reality, it was a kind of soundtrack of the film, but an active soundtrack, which also turned
into action. !e sound was originally taken from acoustic harps and, further worked on later, became more sober 
and phantasmagorical.  
But the process of this work is quite di"erent from the “Collecting” series. !e result of “Maria Farinha Ghost
Crab” is the film, the drawings and the objects. !ey don’t have the sense of register that the “Collecting” series has.

MD Let’s start with Secret Passage. Incredible! I don’t believe in coincidences, but in synchronicities… When 
I wrote reminding of your work “Secret Passage” in the “Projeto Respiração” (Breathing Project), I secretly
thought: why not this title for the book? We came to think of “Indirections”, from a Whitman poem that reached
us through a quotation by Guy Brett in his text for the firstsite, about the way you photograph yourself in your
works. It’s beautiful. It’s a word that doesn’t exist in Portuguese (for my amazement!), but that could confuse
people by erroneously alluding to a lack of direction, which has nothing to do with your work. Secret Passage, yes,
it’s ludic, a kind of Alice in the Wonderland, and also remits to a play of mimetic mutations, which I think it
would be good to restore as a possibility for art, since mimetism has became a problem (almost a taboo) since the
beginning of Modernity. Rui Chafes and you allowed me to see that mimesis is not a problem per se. !e problem
is to represent by verisimilitude, but to mimetize the invisible, which mediates the visible, is a revolutionary
manner to see the world. To wish to mimetize the ghost crab is not to represent the ghost crab as an animal, it’s
to mimetize its attitude; its process of identification with the search to an extent of mimetizing its environment,
turning the task of capturing it di#cult because its color is the color of sand and it is swift and fugacious as 
that which escapes us when we are in the process of searching. !e ghost crab is physically transformed when it
radically identifies itself with the search. It makes itself disappear as a sought object disappears until it is found.
This mimetic movement is like the secret passage of things. And you search for this place, through your works. 
I indeed think it’s good to name the book Secret Passage. In this sense, mimesis refers to how to capture the 
constitutive process of things, which make them be what they are. Your work was built from this concept. Mimesis
in this sense is an a"ective identification. !at’s why I refer to your work and to the work of some people of your
generation as an a"ective conceptual exercise. 

BB This very same affective identif ication has inspired “Casa de abelha” (Bee House). In the house I lived in
Botafogo there was wood everywhere and the house was a bit twisted. It was not a very luminous place. At
times it seemed like a cave. And I loved it. It was like living inside trees. I soon made a connection with beehives
and the place the bees chose to live. Luisa Duarte, writing about this work, commented on bees being one of the
species responsible for sweetening the world, and said that honey is affection. She also related the house to a 
productive center of affectivities. Initially, then, the action took place inside the house, in a sequence of photos 
in which I wore a fabric embroidered in beehive knitting stitch. The fabric touched parts of my body, as if
they were pieces of honeycombs that sprouted from my knees, arms, back; and all the wood of the house appeared
in the photos. And then I threw honey on the staircase, and f ilmed it. Later I went out to nature, with the 
embroidery fabric, and produce a new series of photos on branches, on trees, with flowers. It’s interesting that in
2004 Cosac & Naify published a Lévi-Strauss’ book entitled “Do mel às cinzas” (From Honey to Ashes). !e



book begins this way: 
“Metaphors inspired by honey are among the oldest of our language and of other that precede it (…) as far as we
know, among the Southern Tupi honey seems to have occupied the most important place in ceremonial life and 
religious thought. Like their Tembé parents, the Tenetehara of Maranhão dedicated to honey the most important
of their festivals. From March or April it was necessary to collect the wild honey and keep it in gourd recipients
(from 120 to 189 gourds, each one of them with over a liter of honey, tied up one next to the other, forming from
6 to 8 rows). During the whole time of collect, the village inhabitants gathered the whole time to sing…”
The book offers precious information about tropical Amerindian mythology. And the symbols, the stories are 
always narrated by the jaguar, the macaws, the parrot, the hummingbird, and by the succulent wild fruits. And
all these tribes, the Kaiowá, the Timbira-Krahô and the Kayapó, are represented in the book through their
myths of creation. The most interesting is that they are oral narratives, which are being perpetuated. When 
will we be able to read more about so many interesting things? I liked to know about the ancestrality of the 
signif icances of honey, and about the collective dimension it manifests and establishes. I was once again 
reminded of Maurizio Cattelan, when he says that by working through an instinctive way, by meeting a given
situation in a personal manner, you may at the end obtain collective results and a"ect the world… 

MD I find quite nice when you sew “Casa de abelha” (Bee House) with Indigenous culture. Sometimes we forget
or minimize certain local movements, which correspond to our cultural and territorial experience, which in a
way are present in our actions and forge us. Hélio Oiticica or Ernesto Neto (in the exhibition I just saw at
MAM SP) for instance, absorb their “carioca” environment. !is is beautiful! Or Tunga, who has a Northeastern
drive that nobody mentions, and which is a fabulous overpowering force. I’m not talking about folklorization,
quite the contrary – I strongly dislike it –; but about allowing to be recognized in that which one is. I think it’s
great you mentioned this point and I’ll push it a bit further: the experience you had in the Northeast allowed 
you to understand that which you do with your own house (perhaps for this reason the house cycle seems to be
f inished). The brick yard, the reddish land, the humidity that you found in Cariri, the precariousness, all this 
is present when you say that for you a house is a vegetal and not a mineral. It’s a house that sprouts from the
ground and mimetizes it by camouflaging with it. It’s a dream-house, a kept and waited wish, a shelter, a desire
to mingle with the world in the world. A living form that holds materiality but also practical actions and
dreams, indicating a more singular dimension. !e combination of all this allows the artist to reinvent himself
without losing track of “a"ecting the world”, as Cattelan puts it. !e other side of this connection with the world
is contained in certain moments when the work reveals unexpected or surprising aspects; perhaps a kind of 
unconscious of the work. I see this in you in the segment which we ended up including in the book and that you
called by “Outros seres” (Other Beings). !ey are strange forms; reminding the bottom of the ocean. Some carry 
a sexual drive that takes the shape of phallic breasts, and yet others remind cocoons. !ey seem like deviations 
toward a fantastic and surrealistic world, like a dive into this “Alice” world, of entering in a chain that engenders
transformation, only that creating very stable and mysterious shapes. I would like to know how you see these
sculptures or how you perceive the process that led you to them. If on one hand the “fabulations” – “Casa de
abelha” (Bee House) and even “Maria Farinha Ghost Crab” – carry some fantastic elements, although linked 
to a sense that points to a social experience of our culture, on the other side, those sculptures seem to emerge from
the silent and singular bottom of Brígida Baltar. 

BB Yes, the sculptures resemble shapes from the bottom of the sea and when I made them I called them by “Quente
e úmido” (Hot and Humid). It’s the sum of an organic world with an atmosphere that propitiates its own 
exuberance. !ey are painted as nuances of skin tonalities, a bit pinker, a bit more beige. !e smallest, made of
glass, I called by “Úmidos” (Humids) or “Seres que ninguém vê” (Beings that Nobody Sees). !ey are invisible
and also funny, they have little horns and winding noses.
I think they exemplify how my work takes place. At times, an action leads to another, for very simple reasons. 
I arrived at ceramics due to a di#culty in sculpting massif bricks. !rough the action of time, they turned into
stones. And I needed to use tools like chisel and hammer. It was a bit hard and hurt my hands. Soft clay is more
generous and agreeable, so I may say that the initial experience with bricks lead me to those ceramic sculptures –



organic, a bit fantastic, between earth and heaven. In the same way, I’ve always worked with glasses, from tear
collection flasks to those I kept inserting inside the bricks. Once I place a huge glass filter inside a bit oval shaped
sphere made of gravel. It was around 1992. And when I noticed, I was being interested by the glass, by the
possibilities of blown glass, and arrived at the “Seres que ninguém vê” (Beings that Nobody Sees). !is was
in mid-1990s, and a little later I would make the humidity collecting object, also using the technique of blown
glass into similar shapes. A work entering into another work.
I put myself very freely in relation to the di"erent mediums. At times, photography, as well as film or an image
in general is not enough for me, and it’s time to dive into the material, into a certain need to work with my hands,
to produce objects and to draw. !e drawings also form images, and even when abstract, they are impregnated
by the texture of graphite, the grains of wax pencil, the flaws, the washes of the nankin. 
Such is the drive; the work goes on opening its paths, even opposing ones at times, and somewhere there will be
an encounter, some joining. It’s like an embroidery a bit unraveled, with some ramifications. 
Yes, they seem to emerge from this silent bottom and I return to your Novalis quotation: we are alone with all
that we love. An experience will always be particular and the work of art, in general, seems to bring up that
which is most profound, most subterranean and enigmatic. But there always will be the resonances of the work
in the world, the a"ectations, and they make possible that those things we love wouldn’t be ours alone, but also
of those we also love and of those – who knows – who we could also love.  

Entre um espaço e um lugar | Between a Space and a Place
Pó de tijolo moldado, papel e balsa madeira | Moulded brick dust, paper
and balsa wood – 75 x 61 x 43 cm 
Terres et Cieux | Lands and Skies. Mairie du VIIIème, Paris, 2009



Floresta vermelha | Red Forest, 2008
Desenho com pó de tijolo e cola branca | Drawing with brick dust and white glue – 75 x 55 cm



A espessura da coleta 
Moacir dos Anjos, 2003

Entre 1994 e 2001, Brígida Baltar realizou uma série de ações pouco usuais e com serventia
prática nenhuma: coletou, diversas vezes, neblina, orvalho e maresia em variados recipientes
de vidro (frascos, tubos, potes), registrando tais atos em fotografias e em filmes silenciosos 
e curtos. Juntas, essas coletas formam o projeto Umidades, tentativa de apreender, simbolica-
mente, o que são efêmeros fatos naturais. Iniciadas como forma de expandir, para fora da casa,
pequenas ações de armazenamento poético de substâncias domésticas (pó desprendido de 
tijolos, cascas de tinta, gotas de chuva que caem por frestas no telhado) efetuadas anterior-
mente, as coletas se tornaram, logo em seguida, empenho ativo e sabidamente vão de capturar
o que, por ser intangível e por só existir no ambiente da mata ou da praia, sempre escapa 
ao aprisionamento material.––––––Supostamente inócuo, o ato da artista traz em potência, 
contudo, a ativação alegórica do que é quase sempre visto como substância amorfa e embaciada.
Pondo em contato estreito dimensões que poucas vezes se embaralham, suas coletas de umi-
dade (ajudadas, ocasionalmente, por pessoas próximas) avizinham pequenos gestos ordinários
a vastos ambientes naturais, tornando visível, por meio desse encontro, o que é quase transpa-
rente a olhos acostumados somente ao que é contíguo e sujeito ao tato.––––––Há uma 
irreparável dicotomia nesses trabalhos, da qual resulta, todavia, parte de sua força expressiva 
e a singular atração que despertam. As coletas são ações individuais que deixam, em quem as
faz, rastros sensoriais de um momento e de um lugar precisos (temperatura, sons, cheiros) e
impressões transientes de estados de sentimento (prazer, medo, melancolia), marcas impossíveis
de partilhar plenamente com alguém mais. Àqueles que não as vivenciaram e as conhecem,
portanto, apenas como imagens, as coletas se assemelham, em um primeiro instante, a ações
descarnadas e abstraídas de tempo e de espaço, mais sonho opaco que imersão no mundo
físico que fotografias e filmes descrevem. Nem por isso, porém, as coletas são para esses 
somente registro de algo que lhes é externo. Justamente por promover o distanciamento sen-
sível da experiência privada vivida por quem realizou a coleta, os trabalhos de Brígida Baltar
se abrem à memória do outro e se fazem experimento comunal.    ––––––Das três matérias 
coletadas, a maresia talvez seja a mais espessa. Não no plano ótico, posto que a neblina densa
oculta mais que as outras o entorno de quem nela adentra. Tampouco na sensação do espaço
úmido, já que o orvalho parece cobrir o mundo com uma camada fina de água. A maresia, en-
tretanto, possui cheiro intenso, exalado pelo mar na vazante. É também oxidante, podendo, ao
contrário da neblina e do orvalho, corroer, em tempo curto, substâncias duras. E ainda que as
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diversas ações de captura não considerem tais diferenças físicas ou estabeleçam qualquer tipo
de hierarquia entre si, é curioso que a coleta da maresia pareça requerer, do que se apreende
do seu registro filmado, maior esforço de quem a faz, como se as partículas de água pesada
que se espalham no ar da praia resistissem ao seu confinamento em vidros mais do que 
a ele resistem a neblina ou o orvalho.    ––––––As coletas de umidade se inscrevem, ademais, 
em temporalidades poéticas distintas. A coleta da neblina – feita em meio à névoa cerrada –
parece ocorrer em um tempo suspenso e imóvel. A coleta do orvalho, por sua vez, sugere –
pelas roupas que veste a artista e pelos estranhos objetos coletores que usa – ter sido realizada
em um instante por vir ainda. A coleta da maresia, por fim, remete sutilmente ao passado:
não somente as roupas das coletoras lembram trajes de banho que estiveram em voga faz
várias décadas, mas também a tênue luz azulada de fotografias e filme – reflexos do oceano e
do céu aberto que o encobre – funciona quase como um filtro nostálgico.––––––Ancorados
na espessura física da água que evapora do mar e na lembrança idealizada de um outro tempo,
fotografias e filme da coleta da maresia são igualmente importantes para a geração de seus
sentidos prováveis. Registros menos ou mais remotos da ação, ambos os meios atestam a
condição limítrofe em que a coleta ocorre: feita em praias, ela se espreme na faixa estreita que
aparta mar e cidade; realizada ao amanhecer, é iluminada, simultaneamente, pela luz natural
ainda fraca e por luz longínqua que vem dos postes que restam acesos na orla. A despeito,
contudo, dessa situação transitiva, não há tensão aparente nos gestos firmes mas delicados de
quem coleta a maresia em potes arredondados e largos. Correndo sobre a areia úmida, execu-
tando coreografia improvisada, ou, vez por outra, entrando no mar frio, as coletoras parecem
integrar a paisagem tão naturalmente quanto dela faz parte a substância impalpável que 
continuamente guardam e liberam. Desempenhando ação sem final e sem fim que não seja 
o de realizar o próprio ato, trazem, do passado sereno e impreciso que evocam, a promessa
impossível de um corpo desregulado.

Sem título, 2004
Desenhos em nanquim
sobre papel – 32 x 24 cm 



!e Density of Collecting, Moacir dos Anjos, Recife, 2003
Between 1994 and 2001, Brígida Baltar performed a series of unusual actions that served no useful purpose: on nu-
merous occasions, she gathered mist, dew and sea air in various glass receptacles (bottles, tubes, jars), recording these ac-
tions in photographs and short silent films. Together, these collections form the “Projeto Umidades” (Humidity Project), an
attempt to symbolically explore ephemeral natural occurrences. It began as a way to expand the poetic storage of domestic
substances (dust from bricks, paint chips, raindrops that seep through the cracks in the roof ) outside home. Soon these
collections became an active and deliberately futile endeavor to capture that which, 
intangible by nature and only found in the forest or on the beach, always escapes material confinement.––––––
Apparently innocuous, the artist’s act creates an allegoric representation of something that is almost always seen as an
amorphous and hazy substance. By bringing together dimensions that rarely intersect, her collections of 
humidity (occasionally assisted by close friends or relatives) near small ordinary gestures to vast natural environments, in an
encounter that turns visible that which appears almost translucent to eyes accustomed to seeing only that which is con-
tiguous and tangible.––––––!ere is an irreparable dichotomy in these works, from which emerges part of its expres-
sive force and its unique attraction. !e collections are individual actions that leave, in those who perform them,
sensory traces of a specific moment and exact location (temperature, sounds, smells) and transient impressions of a feeling
(joy, fear, melancholy), impressions that are impossible to share with anybody else. To those who haven’t experienced
these acts and only know them as images, these collections resemble, at first glance, detached actions, abstracted from
time and space, an opaque dream rather than an immersion in the physical world depicted by the photographs and
f ilms. The collections are nothing more than a registration of a foreign 
experience. Precisely because it promotes a sensitive distance from the private experience lived by the person who col-
lected the sample, the works of Brígida Baltar disclose themselves to the memory of others and create a communal experi-
ence.––––––Of all three samples, the sea air is perhaps the densest. Not in an optical sense, as thick mist certainly
conceals more than the other two matters. Nor in terms of humidity, as dew appears to cover the world with a thin
layer of water. !e sea air, however, possesses an intense odor, exhaled by the receding ocean. It’s also oxidizing and, un-
like mist and dew, has the ability to corrode hard substances in a short amount of time. And although the various cap-
turing endeavors don’t take these physical di"erences into consideration or establish any form of hierarchy among them,
it's interesting that, judging by the film, the gathering of sea air seems to require more e"ort from the person involved,
as if the particles of heavy water that spread through the salty air have a greater resistance to their confinement in glass
than mist or dew.––––––!e collections of humidity are registered in di"erent poetic temporalities. !e collection of mist
– captured in a dense fog – appears suspended and immobile in time. !e collection of dew suggests – by the clothes worn
by the artist and the strange objects used to collect the sample – that it took place in the future.  !e collection of sea air
makes a subtle reference to the past: it’s not only the collectors’ clothes that remind us of old-fashioned bathing suits, but
also the blue shade of the photographs and film – reflections of the ocean and open sky – that acts almost like a nostalgic
filter.––––––Anchored in the physical density of the water evaporated from the sea and in the idealized memory from
another era, photographs and film recordings of the sea air collection are equally important in generating their probable
meanings. More or less remote records of the action, both attest to the restricted condition under which the collection
occurs; performed 
on beaches, it takes place on the narrow strip that separates the sea and the city; conducted at daybreak, it is 
illuminated, simultaneously, by pale natural light and the distant glow from the street lamps along the beach.
––––––Regardless of this transitive situation, there is no apparent tension in the steady but delicate gestures of the person
who collects the sea air in large round jars. Running across the damp sand in an improvised choreography or entering
the cold sea, the collectors seem to be such a natural part of the landscape as the intangible substance they continuously
conf ine and release. With no other goal or purpose than performing the act itself, they bring, from the serene and im-
precise past they evoke, the impossible promise of an unregulated body.
Original text in Portuguese, pages 85-86 | Translated by Renato Rezende
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Fabular é preciso 1
Lisette Lagnado, 2010

1. O que tanto há a ser explorado, Maria-farinha, tu que abres com as pinças mil tocas
por dia, removendo para atrás a areia do caminho?––––––Pela primeira vez em seu 
percurso, Brígida Baltar optou por não expor seu próprio corpo, tendo transferido esse
papel à atriz Lorena da Silva. O resultado está em 16 mm, edição enxuta de uma câmera
ofegante perseguindo uma mulher de vestido amarelado rastejando pela paisagem
arenosa, cuja superfície camufla uma batida insuspeita, e donde logo irrompe uma
criatura descorada e descarnada, que vive a plenitude da mímesis: é matéria e é ambiente,
mesma farinha.––––––Bicho brancacento à beira da invisibilidade, o caranguejo-da-
areia introduz-se em galerias subterrâneas, intempestivamente desagregadas por sua
passagem. Quando se insinua pela massa afora dos granículos, consegue intercalar pausas
pontuais entre mil arroubos de frenesi. Brígida Baltar observou minuciosamente o com-
portamento bipolar desse ser-fantasma afeito a aparições e desaparecimentos.––––––
“Maria-farinha” agrega um substantivo comum, a farinha, resultado de um processo de
moagem, a um nome próprio que conserva uma dívida com a mulher virtuosa. “Maria”
presta-se à generosidade da matização semântica, a ponto de derivar para a “maria vai
com as outras”. Quanto à moenda, remete inicialmente aos moinhos da imaginação, onde
a fartura pode ser comestível. Na vida capital, é máquina que tritura cereais, sementes e
raízes até alcançarem o informe do farelo. E o farelo, essa unidade mínima de alimento 
e existência, permite paradoxalmente o sentido da insignificância e da temporalidade da
matéria – pó. Pó, que veio do estalo e da carcaça...––––––Quem és, Maria-farinha? Foges
do movimento das marés porque só consegues levar a vida junto à rala vegetação que 
desenha o limite da praia. Mas, e o sonho, Maria, e o desenho do sonho? ––––––Sai à
cata do ausente, remexe a massa solta, vasculha sua própria sede até deparar com sons
fora de seu alcance, um barco ao largo do litoral, imagens de um outro tempo, o molhado
sem fundo.––––––Então era isto: vontade de alto-mar.––––––O teor desse esforço
emerge lentamente à vista de quem está assistindo ao filme sobre a trajetória do desejo
que se desconhece. 
*****
2. Brígida Baltar cruzou performance e cinema para encontrar o ponto de expressão do
paroxismo da interioridade. Em 1997, anos antes de realizar este pequeno filme, escavou
a forma de seu corpo na sua casa-ateliê. Fez-se corpo-tijolo, e nesse trabalho revelou a
função estruturante do ambiente. Fez-se larva, maria-farinha dos alicerces de seu habitat,
sem desconfiar do filme que ainda realizaria. Certas ações cumprem um mando secreto.
––––––Não seria a única vez que a artista montaria uma fábula e deixaria o bicho oculto
ou, no mínimo, em latência. Em 2002, consagrou tempo e afeto ao projeto “Casa de
abelha”, que se traduziu em uma série de desenhos e fotografias organizados como uma
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pesquisa científica. Ora, não se viu um único inseto nas imagens e, no entanto, o carimbo
da inscrição “be bee” veio, como uma lei geral do universo, atestar a realidade do 
experimento em questão: perscrutar mudanças em fluxo ininterrupto.––––––
Naquele momento, a ênfase repousava sobre o valor do trabalho, a transformação da
substância em produto. Mas a fábrica da abelha evocava também o requinte de sua 
construção orgânica, na forma do favo onde são cuidadosamente depositados o mel e os
ovos. A cavidade hexagonal já designava um “abrigo” (título daquela ação realizada na
parede de sua casa-ateliê): era uma toca possível, cova e sepultura.––––––Comparado
ao filme protagonizado pelas linhas de fuga do caranguejo-da-areia, “Casa de abelha” 
se apresentava como uma trama fechada, delineada por células multiplicáveis 
ao infinito. Se uma abelha chama à memória um coletivo produtivo, a maria-farinha 
materializa o absurdo da construção fadada a desmoronar: deve ser pensada dentro
dessa dupla acepção, de vida e de morte. 
*****
3. É de se perguntar a que necessidades corresponde esse fascínio por um gênero de
origem literária — a fábula — sobre as artes do primado visual. O filme de artista
é uma prática narrativa que vem acolhendo com eficácia histórias curtas baseadas
na simulação de seres fictícios. A substituição da realidade pela imaginação alude ao 
retorno de um regime infantil e primitivo. ––––––A série das “Coletas” , iniciada em
1996, foi dedicada às umidades atmosféricas, como o orvalho e a maresia, e tangenciou
sem temor o sublime imaterial. A artista foi palpar a matéria dos sonhos e dos desejos 
e tentar reter sua qualidade transitória em frascos transparentes fabricados por ela
mesma. Quando a criança inventa um planeta, não se contenta com o plano da ideia e
logo em seguida anda à cata dos objetos que podem dar concretude à sua empreitada.
Para materializar a “A coletas de neblina”, Brígida Baltar confeccionou roupas e instru-
mentos especialmente adequados à sua função-ficção científica, todo um conjunto de
equipamentos que garantiram veracidade aos objetivos da travessia e, simultaneamente,
completavam à perfeição o devaneio em marcha.––––––Reiterou passeios que a levaram
cada vez mais longe, o horizonte se desfazendo ao ritmo dos vapores da aurora. Depois
da série das “Coletas”, a estiagem trouxe com ela a imagem da farinha a ser preservada
das intempéries. Ficarão como pequemos poemas críticos à precipitação da sociedade
atual e à sua balbúrdia perversa; também levaram sua autora a sussurrar em mata 
cerrada. Fabular se deve a um conluio de ramificações esquizofrênicas. Brígida Baltar
reavivou em mim a percepção da camada de gases que deve exalar no fim do mundo.
Em !e House, filme de Eija-Liisa Ahtila, uma mulher não distingue se as vozes que
ouve provêm do exterior da casa ou de dentro de sua mente. Fera e selvagem, a reali-
dade age solta.––––––Gosto de pensar que foram ações silenciosas que possibilitaram
o reconhecimento de Brígida Baltar no meio da comunidade artística. Chegara a vez
de existir para um fora.
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Fabling is necessary.1 Lisette Lagnado, 2004
1.What is there to be explored, “Maria Farinha Ghost Crab”, you who opens with pincers a thousand holes a day,
throwing behind the removed sand?––––––For the first time in her career, Brígida Baltar opts to not expose her
own body and assigns this role to the actress Lorena da Silva. !e result is in a 16-mm tightly edited film of a
breathless camera chasing a yellow-dressed woman crawling across a sandy landscape whose surface conceals an
unsuspected throbbing and from where soon irrupts a faded-colored and discarnated creature who lives the plenitude
of mimesis: at once matter and environment, the same sand.––––––A whitish, almost invisible animal, the sand
crab burrows into underground galleries that come unexpectedly apart with its passing. When it sneaks out the
outer mass of small grains, it is able to alternate halts between thousand frantic moments. Brígida Baltar carefully
observed the bipolar behavior of this phantasmagorical being prone to apparitions and disappearances.––––––!e
composition of ‘maria-farinha’ (ghost crab) invokes a proper name, Maria, and a common noun, the flour (farinha). 
A tribute to the virtuous women, “Maria” generously yields so many semantic shades in our language that one
even f inds “maria-vai-com-as-outras” (maria-goes-with-the-crowd). The flour mill remits initially to the
mills of imagination, where abundance may be edible. In the capital life, it’s the machine that grounds cereals,
seeds and roots to crumbs. And crumbs, its minimum unity of nourishment and existence, paradoxically allow a
meaning of insignificance and temporality of matter – dust. Dust evokes cracks and carcasses…––––––Who are
you, Ghost Crab? You flee from the tides because can only live close to the thin vegetation around the edge of the
beach. But what of the dream, Maria, and of the draw of the dream? ––––––It goes out for the absence, it
turns over the loose mass, she searches through her own drive until facing sounds beyond its reach, a boat along
the shore, images of another time, a bottomless wetness.––––––So that’s what it was: a longing for the high sea.
––––––!e import of this e"ort slowly emerges to the watcher. Brígida Baltar’s fable is about self-ignoring desire.
*****
2. Brígida Baltar crossed performance and cinema to find the expression point of the paroxysm of interiority. In
1997, years before making this little movie, she carved the shape of her body in her home-studio. A brick-body
was manifested and revealed the environment’s structuring function. She turned into a worm, a ghost crab of the
pillars of her environment, unaware of her future film. Certain actions exert a secret command.––––––It was not
the only time that Brígida Baltar would create a fable and leave the animal hidden or, at least, latent. In 2002,
she committed time and a"ection to the Casa de abelha (Bee House) project, which unfolded in drawings and
photos organized as a scientific research. Not one insect was seen in the images, still the stamped inscription “be
bee” could be read, as a general law of the universe, to testify the reality of the experiment: to prospect changes in
an uninterrupted flow.––––––At that moment, the emphasis rested on the work’s value, the transformation of the
substance into product. But the bee factory evoked as well the organic perfection of each hive-forming hexagonal
cavity, where honey and eggs are carefully deposited. !e hexagonal cavity designated a “shelter” (the title of that
wall action): a possible lair, a grave or sepulture.––––––Compared to the film starring the sand-crab’s vanishing
lines, Bee House is presented as a project closed within the contours of a cell, a minimal and multipliable structure.
While the bee reminds a productive collective, the ghost crab materializes the absurd of a construction faded to
ruin: it must be thought of within this double acception, of life and death. 
*****
3.One might ask to which needs this fascination corresponds, a fascination for a literary genre – the fable – over
the primacy of the visual arts. Artists’ film is a narrative practice that has been e#ciently been welcoming short
stories based on the simulation of fictional beings. !e replacement of reality by imagination alludes to the return
of an infantile and primitive regime.––––––!e Coletas (Collecting)2 series, which was started in 1996, was
dedicated to atmospheric humidity, such as dew and sea air, and fearlessly reached the immaterial sublime. The
artist touched the matter of dreams and desires and attempted to retain their transitory quality in transparent
flasks she herself created. When children invent a planet, they are not satisfied with ideas only, and soon look for
objects to make their endeavor concrete. In order to materialize the collects of mist, Baltar produced clothes and 
instruments especially adequate to a scientific fictional function, a whole set of equipment that ensure veracity to
the journey’s goals and, simultaneously, perfectly conveyed the reverie in course.––––––She reiterated promenades
that took her further and further away, the horizon being dissipated by the vapors of dawn. After the Collecting
series, the dry season brought with it the image of the flour to be preserved from the weather. !ey will remain 
as short poems criticizing the precipitation of present day society and its perverse uproar; they also brought 
the author to murmur within thick forest.––––––Fabulizing is an experience whose branches are maybe close to
schizophrenia. Baltar revived in me the perception of the layers of gases that may be exhaled at the end of the
world. In Eija-Liisa Ahtila’s “!e House” a woman can’t discern it the voices she hears are coming from outside
the house or inside her mind. Wild and untamed, reality is loose.––––––I like to think that silent actions allowed
Baltar’s recognition amidst the artistic community. It was about time to exist outside.
Notes: 1 – Text rewritten by the author from a draft version entitled “!e Fabulizing Process” (2004), for the present publication,
September 2010  | 2 – See the pages 80-104
Original text in Portuguese, pages 119-120 | Translated by Renato Rezende
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