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Poesia do imperfeito – assim são as imagens captadas por Cao
Guimarães através das fotografias e dos vídeos apresentados na
exposição no Museu de Arte da Pampulha. Na observação silenciosa
do artista, ganham força e sentido as imagens que passaram por nós
e que de algum modo deixamos escapar.

No vídeoMestre das Gambiarras o artista captura os procedimentos das
gambiarras a partir de três relatos – um neurocientista, um técnico de
laboratório e de alguém que se intitula o mestre dos mestres. Na
série de fotografias ele identifica e registra os artefatos presentes
nessas situações de improviso que apontam para os deslocamentos
possíveis dos objetos e dos fazeres na vida cotidiana. Remendos de
imagens, instalação precária, as gambiarras sobrevivem aos avanços
da ciência e da tecnologia. Discussão às avessas sobre o conheci-
mento e o saber, essas soluções são mais do que lampejos de criati-
vidade, dizem respeito ao sentido das coisas e agem contra a lógica
do consumo e da cadeia de produtividade presente no mundo
contemporâneo.

A captura de situações de improviso também está presente na série
De Portas Abertas, onde Cao Guimarães fotografa os espaços de
habitar na rua, situações urbanas que se repetem pelo mundo de
diferentes formas e que no olhar viajante do artista pode se revelar.
Inversão entre público e privado, o incômodo dessas imagens reside
na possibilidade de deixar à mostra o que é íntimo e reservado, a
organização doméstica e as relações afetivas.

Imagens nebulosas, quase etéreas e extremamente delicadas apare-
cem no vídeo O Sonho da Casa Própria, onde o véu da noiva funde-se
às telas de proteção que envolvem as construções. Somos levados
pelo vento e pela música do grupo O Grivo a olhar essas capas que
cobrem os sonhos. O sonho do casamento e o sonho da casa própria
em frames de realidade-ficção. As “noivas do museu”1 agora habitam
seu auditório.

Mais uma vez o olhar viajante do fotógrafo se revela nas dez fotografias
da série Campo Cego, realizada em parceria com Carolina Cordeiro.
Nas estradas empoeiradas os pictogramas são cobertos por sedi-
mentos, obstruindo a mensagem e dando lugar ao vazio. Recortes na
paisagem, subtração de sentidos, o que vemos nestas imagens é a
ausência. Em trânsito, não nos servem à possibilidade de estirar o
nosso campo de visão diante de um campo cego.

Neste exercício de constante reinterpretação do mundo, associando
imagens desconexas ou caminhando por campos cegos, somos incita-
dos a olhar mais uma vez aquilo que inicialmente insistimos em não ver.

Marconi Drummond (Curador) | Fabíola Moulin (Coordenadora de Artes Visuais)

1 Inúmeras noivas usam os jardins do Museu de Arte da Pampulha

como cenário para fotografias que compõem o álbum de casamento.
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CAO GUIMARÃES

Projeto Arte Contemporânea 2008
De 31 de agosto a 19 de outubro de 2008
Mezanino e Auditório

OBRAS EXPOSTAS

p 2, 3, 4, 5 GAMBIARRAS
2001 - 2008
45 fofografias | 300 x 800 cm
cópia fotográfica digital em papel fosco
aplicado em PS 3 mm
Coleção Galeria Nara Roesler, São Paulo

p 6, 7, 8, 9, capa SONHO DA CASA PRÓPRIA
2008
Belo Horizonte
vídeo | 14 minutos
Direção Cao Guimarães
Trilha sonora: O Grivo Produção: 88
Direção de produção: Aline Xavier
Fotografia: Cao Guimarães e Beto Magalhães
Coleção Galeria Nara Roesler | São Paulo

p 10, 11 CAMPO CEGO
Cao Guimarães e Carolina Cordeiro
2008
10 fotografias | 130 x 86 cm (cada)
Minas Gerais
cópia fotográfica digital em papel fosco
aplicado em PS 3 mm
Coleção Galeria Nara Roesler | São Paulo

p 12 MESTRES DA GAMBIARRA
2008
Minas Gerais
vídeo | 30 minutos
Direção: Cao Guimarães
Trilha sonora: O Grivo
Personagens por ordem de aparecimento: Darcy,
Sérgio Neuenschwander e Paulo Marques de Oliveira
Coleção Galeria Nara Roesler | São Paulo

DE PORTAS ABERTAS
2005 - 2008
8 fotografias | 40 x 60 cm (cada)
cópia fotográfica digital em papel fosco
aplicado em PS 3 mm
Coleção Galeria Nara Roesler | São Paulo
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