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ordenação e vertigem

Com  o  evento  multidisciplinar  Ordenação e Vertigem,

o Centro Cultural Banco  do  Brasil promove debates e

releituras de artistas contemporâneos sobre a obra do

sergipano Arthur Bispo do Rosário.

Diagnosticado  esquizofrênico em 1938, Bispo viveu por

cinco  décadas como interno  de  instituições  asilares

do Rio  de  Janeiro. Foi na Colônia Juliano  Moreira, em

Jacarepaguá, que ele encontrou espaço para expor seu

inconsciente,  mostrando,  dentro  do  convencionalismo,

uma inexistente ordenação  interna.  Sua obra admirável

foi descoberta no início dos anos 80 e ganhou repercussão

internacional.

Trata-se de um grande evento, abrangendo artes plásticas,

fotografia, cinema, música,  dança e palestras, sob o

comando de conceituados curadores que apresentam,

no Centro Cultural Banco  do  Brasil, uma preciosa  leitura da

obra de Bispo. Pela primeira vez o destaque não é a

questão da loucura, mas privilegia-se Bispo do Rosário

como artista e analisa-se a importância de sua obra na

atual produção contemporânea.

Ordenação e Vertigem alinha-se às diretrizes dos eventos

realizados pelo Centro Cultural Banco do Brasil por exibir

trabalhos inéditos e buscar novos rumos na interpretação

da produção artística. Nomes da contemporaneidade

exploram como a ordenação do inconsciente, representada

em inexistente hierarquia de espaço e tempo, age no

processo criativo.

Centro Cultural Banco do Brasil 

ordering and vertigo

By staging this multidisciplinary event, Ordenação e

Vertigem, Centro Cultural Banco do Brasil hopes to encourage

contemporary artists discussing and reinterpreting the

work of Arthur Bispo do Rosário.

Originally from the state of Sergipe, he was diagnosed

as schizophrenic in 1938 and went on to spent five decades

as an inmate of asylums in Rio de Janeiro.

It was at Colônia Juliano Moreira, in Jacarepaguá, that

he got a chance to express his subconscious and evinced

an inner order that could not exist from the conventional

point of view.

His marvelous oeuvre was discovered in the early 80s

and made an impression internationally.

This major event involves visual arts, photography, cinema,

music, dance, and a series of talks under the direction

of prominent curators to present an exquisite interpretation

of Bispo's work.

For the first time, the emphasis here is not on the issue

of madness, but Bispo do Rosário as an artist in his own

right, and the importance of his oeuvre is examined in

the context of current work in contemporary art.

Ordenação e Vertigem is attuned with the center's poli-

cy of organizing events to show new work and seeking

new directions for the interpretation of art. A number of

contemporary talents explore how the ordering of the

subconscious - as represented by a non-existent spatial

and temporal hierarchy -acts on the creative process.

Centro Cultural Banco do Brasil
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a arquitetura do (in)sensato

Como criador de representações, Arthur Bispo do Rosário

não é, apenas, tema para a história da arte ou para a ciência.

Diagnosticado esquizofrênico paranóide1 na juventude,

tinha como característica dissociativa delírios auditivos

nos quais vozes se potencializavam e, eventualmente,

lhe ordenavam a reconstrução do mundo. Viveu períodos

intermitentes de internação até fixar-se, definitivamente,

na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, no Rio de

Janeiro. O feito de Bispo é a possibilidade da retomada

de indagações sobre as construções teóricas a respeito

da arte como conhecimento sensível, frente ao conheci-

mento lógico ou intelectual. Investindo contra as convenções

culturais, é o produtor de uma obra que espelha sua longa

estada no mundo asilar, em que deu nascedouro a uma

escrita de aproximação com o inconsciente, fazendo emergir

em sua brutalidade material qualidade de emoções

características do grande feito da arte. Submeteu-se à

ciência em vida e, agora, seu feito paradoxal propõe a

questão da identidade entre a intuição como faculdade

cognitiva e a expressão sensível, manifesta em sua teia

significante. Fez emergir do banal dia-a-dia asilar e da

desimportância de suas bases feitas de rudeza primitiva

indagações que o evento Ordenação e Vertigem coloca

em discussão acadêmica pública para a releitura pela

fotografia, dança, teatro, música, artes plásticas e para

a metaforização pelo cinema. Com isso, abre-se um debate

inédito, a partir de segmentos expressivos e pouco

decodificados de Bispo com ampliação para sua leitura

por outros meios da arte. Como dito por J.W. Goethe –

“ao criar recobro a saúde” –, demonstra-se a capacidade

harmonizadora da contemplação e da atividade artística

com a superação das contradições interiores e a dissolução

das paixões. Dessa maneira, mostra a arte não apenas

como refúgio artificial feito de aparências para a pas-

sividade da contemplação, mas como confronto entre a

fealdade2 e o belo, indagações sobre o sublime, colocan-

do questões sobre a possibilidade de o julgamento

estético produzir algum conhecimento.

O animismo da arte espontânea faz estremecer certezas

pessoais que estão dispostas no polimorfismo de Bispo,

em sua pluralidade formal congênita, fazendo, assim,

dialogar a ordem e o caos, como se suas bases materiais

fossem um receptáculo do simbolismo inconsciente. 

the architecture of the (in)sensible

As a creator of representations, Arthur Bispo do Rosário

is not a theme for art history or for science. In his youth, he

was diagnosed as a paranoid schizophrenic1 , and had as

dissociative characteristic hearing deliriums, in which voices

were potentiated, and, sometimes gave him orders to

reconstruct the world. He lived intermittent periods of

institutionalization until he stayed, definitely, at an institution

called Colônia Juliano Moreira, in the neighborhood of Jaca-

repaguá, in the city of Rio de Janeiro. Bispo’s accomplishment

is the possibility of reopening the questioning of theoretical

conceptions about art as a sensitive knowledge, as opposed

to logical or intellectual knowledge. Against all cultural

conventions, he produced works of art that reflected his

long stay in mental institutions, where originated his writing

approaching to unconsciousness, bringing to the surface,

in his brutality of the matter, quality of emotions typical of

great art masterpieces. During life, he submitted himself

to science, and now, his paradoxical achievement proposes

a matter of identity between intuition as a cognitive faculty

and the sensitive expression, revealed in his significant

web. He brought into view, from the banal routine in the

asylum and from the lack of importance of his primitive bases,

questionings that the Ordenação e Vertigem (Systematizing

and Vertigo) event opens to be a public academic discussion

for a rereading through photography, dance, theater, and

music by the plastic arts and for metaphorization by the

cinema. Thus, an unprecedented debate is open, starting

from Bispo’s expressive and little decoded segments,

amplifying his reading by other means of arts. As J.W. Goethe

said: – “creating I regain my health” –, the harmonizing ability

of contemplation and of artistic activity is demonstrated by

overcoming interior contradictions and by dissolving passion.

This way, art is shown not only as an artificial refuge

made of appearances for the passivity of contemplation,

but as a confrontation between ugliness2 and beauty,

questionings on the sublime, posing issues about the

possibility of an esthetic judgment producing any knowledge.

The animism of spontaneous art shakes personal convic-

tions exposed in Bispo’s polymorphism, in his congenital

formal plurality, thus, making order and chaos dialogue,

as if his material bases were a receptacle of unconscious

symbolism. 

1 Na Guia de Internação no 18, de 24/12/1938, no prontuário do então Hospital dos
Alienados, na Praia Vermelha.
2 Feio, qualidade do que não é belo.

1 In Hospital Record no 18, of 12/24/1938,  on the dossier of the then called 
Hospital dos Alienados, at  Praia Vermelha.

2 Ugly, quality of what is not beautiful.b.



Esse, expresso como liberdade objetiva articulada com a

imaginação indisciplinada, passou a formar um todo

sublime – de acepção kantiana – na construção de ima-

gens. Essa constituição subjetiva e dinâmica feita de sis-

tematização e voragem é o princípio articulador da ação

criadora na fatura de Bispo. Ao ordenar indiscriminada-

mente o mundo dentro de um espaço de reclusão – o

Pavilhão Ulisses Caldas –, buscou criar representações

nas quais pudesse construir uma ordem que não lhe

era plena na interioridade. Expondo obsessivamente

seu psiquismo, empenhava toda a sua intenção de

metaforizar uma desordem in situ3 , buscando para ela

algum princípio exógeno de ordenação. Transgressor

de toda a praxis4 criadora contemporânea sua, afoito a

definir-se como artista, construiu uma habilidade (tekné) 5

significante de aparência imediatamente paratática6 e de

alto grau de incerteza. No espaço, arquitetou novas formas

a partir da junção de outras preexistentes. No plano,

bordando em haste7 a escrita e a figura, engendrou um

mapeamento rupestre pessoal e fechado no qual se revela

uma ordem geral determinada pelas próprias impo-

sições técnicas na utilização da agulha, do tecido e da linha.

Por serem esquemáticas, as montagens são mais abertas

à inserção constante de novos materiais, como se Bispo

em vida fosse a própria base na composição de seu fazer.

Bispo nunca se submeteu à sistemática de avaliação,

mensuração, exibição e parâmetros do mercado da

arte. A produção vem de uma pulsão sua, dirigida à

ação operativa concreta em constante reconfiguração.

Só a morte e o enterro solitário, sem a presença de

quem lhe chorasse a perda, finalizaram sua incansável

urdidura, seus atavios atemporais, sua grandiloqüente

variedade. Para inventariar a obra a partir de sua base

material, é necessário esclarecer que, na produção de

Bispo, não há uma anterioridade artística como geratriz

de uma evolução. Seu engenho foi um constante fazer e

refazer em vida. Seu alicerce físico está na medida da

materialidade disponível no entorno asilar, que já havia

cumprido uma função no reino das utilidades e, como

inutilidade, torna-se potentes representações, somas

auráticos porque cobertos de sentido particular que

demandam uma ressignificação. É equivocado julgar

que a esquizofrenia é a ante-sala da criação. Nesse caso,

é um mero e fundamental acidente. Há, na importância

The later, expressed as articulated objective freedom with an

undisciplined imagination, became a sublime entire – in a

Kantian sense – in the image construction. This subjective

and dynamic constitution made of systematization and

maelstrom is the articulating principle of the creating action

in Bispo’s reading. By indiscriminately putting the world

into an order inside a place of reclusion – the Pavilhão

Ulisses Caldas –, he tried to create representations in

which he could build an order that was not complete in his

interior. By obsessively exposing his psychism, he put all

his intention of making a metaphor out of the disorder in

situ 3, seeking some exogenous principle of order for it. He

was a transgressor of all of his contemporary creative

praxis4, eager to be defined as an artist, he built a significant

ability (tekné)5 of an immediate paratactic6 appearance and

of a high level of incertitude. In a space level, he designed

new forms from joining preexisting ones. In a plane level,

embroidering in rod7 writings and figures, he invented a

private and personal rupestrine map in which he revealed

a general order is noted determined by the technical

impositions in using the needle, the fabric and the thread.

Being schematic, the assemblies are more open to constant

insertion of new materials, as if Bispo, during life, were the

base itself in making his compositions.

Bispo never submitted himself to the systematics of evaluation,

measuring, exhibition and parameter of art market.

Production was originated by his urge, directed to the concrete

operative action constantly being reconfigured. His untiring

threading, his timeless ornaments, his grandiloquent diversity

only ended when he dyed and was buried alone, without a

soul to mourn his death. In order to take inventory of his

work starting from its material base, it is necessary to explain

that in Bispo’s production there is no artistic anteriorness

as which generated an evolution. His creations were a constant

doing and re-doing during life. His physical foundation depends

on the material available at the asylum’s surroundings,

which had already served their useful purposes, and, now

covered by a singular meaning that demand a re-signification.

It is a mistake to think that schizophrenia is the waiting

room for creation. In this case it is an essential and mere

accident. There are, in the importance achieved by Bispo’s

works, far relevant events that establish him as a provocative

creator, justified by the historical experiments of rupture

conquistada pela obra de Bispo, eventos mais do que

relevantes que o instauram como criador instigante,

justificados pelos experimentos de rupturas e retomadas

históricas da arte no século XX. Muito disso está na

história de vida, na marca mnêmica8 expressa em bordados,

escritas organizadoras de lembranças, construções espaciais

na forma de montagens, registros sagrados, aceitação

da morte como libertação de um mundo de privações.

Um fato que torna seu trabalho ainda mais sacralizado,

até por questões de conservação, é a retirada desse

polimorfismo de seu sítio original. Isso tornou a inves-

tigação uma tarefa difícil, desde o momento em que foi

desfeita de seu nicho e organizada no espaço museológico

para a fisiologia do olhar fruidor e dentro da perspectiva

de frontalidade. Quando vivo, sua construção vibrou como

exercício conatural à vida do interno que nela interferia

constantemente e nela vivia com sua fecunda dinâmica

intervencionista de indeterminação e busca de domínio

para o inconsciente evadido. As leis fundantes da extensa

obra de Bispo regem-se pelo método da repetição de

princípios formais e pela construção serial, ambas

alicerçadas na disponibilidade material do espaço asilar.

Ali, sua inicial característica comportamental transgressora

cedeu passo, na medida do tempo médico, da química e da

idade, à docilidade autista que não secou sua rebelde

criatividade. 

procedimento criativo

Ao buscar um princípio modelador do processo articulado

por Bispo em seu enredo criativo pleno de modernidade,

encontra-se um manancial que beira o inexaurível pela

abertura plural à análise. Constância e ruptura, repetição

do motivo, fragmentação do discurso, elementos da arte

pobre, a arte como objeto tátil, acaso e possibilidade na

criação, a negação mercantil do objeto de arte e essa

como idéia ou conceito. Em todas essas possibilidades,

permanecem quatro princípios criativos: Ordenar,

Catalogar, Preencher e Envolver. 

A Ordenação ocorre pela disposição dos objetos a partir

de sua natureza. Tomando como paradigma o mito de

Ariadne9, tem-se a lógica da organização como um

antecedente e um conseqüente, no fato de que a volta

de Teseu significaria, de antemão, evitar-lhe a vertigem

de sua perda labiríntica. A boa disposição das coisas

exige um princípio de categorias hierárquicas ou simi-

lares para que se chegue a resultados pressupostos.

and restoration of art in the 20th century. Much of this is

found in the story of his life, in the mnemonic8 marks expressed

in embroideries, writings that organize memories, spatial

constructions shaped as assemblies, sacred records, and

acceptance of death as freedom from a world of hardship.

One fact that renders his work even more sacralized, even for

conservational issues, is the removal of this polymorphism

from its original site. This made investigating a hard task;

from the moment the investigation lost its niche and was

organized in a museum for the physiology of the joyous

look and within the perspective of frontality. When alive, his

creation pulsated as a co-natural exercise to the life of an

inmate who constantly interfered in it and lived within it with his

fertile interventionist dynamic pace of indetermination and

search for control for the evaded unconsciousness. The laws

that formed Bispo’s extensive work are ruled by the method

of repeating formal principles and by serial construction, both

based on availability of materials on the asylum grounds.

There, his initial transgressing behavior characteristic

gave place, due to medical time, chemistry and age, to the

autistic docility that did not dry his rebellious creativity. 

creative procedure

When seeking for a creating principle for the process

methodized by Bispo in his creative plan, full of modernity,

one will find a nearly inexhaustible source for its plural

opening to analysis. Constancy and rupture, theme repetition,

speech fragmentation, elements of the art of the poor,

art as a tactile object, chance and possibility in creation,

the commercialistic denial of the work of art, and art as an

idea or concept. In all these possibilities, there are four

creative principles: Systematizing, Cataloguing, Filling out

and Involving. 

Systematizing happens according to the disposition of the

objects based on their nature. Using the myth of Ariadne9

as paradigm, one can find the logic of the organization as

an antecedent and a consequent, in the fact that Theseus’

return would mean, beforehand, avoiding his vertigo due to

being lost in the labyrinth. A good disposition of things

requires a principle or hierarchic or similar categories in

order to achieve the presupposed results. Nature has this

artificial taxonomic intelligence when organizing evolutionally

from the most primitive systems, as the coacervate, to

Homo sapiens. Bispo’s works demonstrate systematical

tendencies in the great serialized segments, both by similarity

as well as by contiguity. Faixas de Misses (Banners of the
3Do latim, no local em que se encontra.
4Do grego, ação, atividade.
5Do grego, arte, ação, atividade hábil.
6Do grego parataxis, construção feita por coordenação de elementos. Seqüência
de orações sem nexo, indicando relação entre elas.
7O ponto mais simples do bordado, feito em linha reta.

3From Latin, in the position where it is at.
4From Greek, action, activity.
5From Greek, art, action, dexterous activity.
6From the Greek parataxis, construction made by coordinating the elements. 
A sequence of prayers without sense, indicating a relation between them. 

7The simplest stitch in embroidery, made in a strait line.

8Relativo à memória.
9Filha de Minos e Parsifae, que entrega a Teseu, seu apaixonado, um novelo. Indo
a Creta lutar contra o Minotauro, poderá o herói ateniense sair do labirinto.

8Relative to the memory..
9Daughter of Minos and Parsifae, she gives Theseus, who she is in love with,
a ball of tread. On his way to Crete to fight the Minotaur, the hero from Athens will
be able to find his way out of the labyrinth.



A natureza tem essa inteligência taxionômica artificial ao

organizar-se evolutivamente dos sistemas mais primitivos,

como dos coacervados, ao Homo sapiens. A obra de Bispo

evidencia nos grandes segmentos seriados tendências

ordenadoras, tanto por similaridade quanto por conti-

güidade. As Faixas de Misses dispõem, em uma mesma

base material, de referências à toponímia dos países

que representam, como se o mundo fosse um compósito

seqüencial de símbolos sem hierarquia aparente.

Há outras seqüências escritas que se valem de uma

ordem numérica aleatória na tarefa da ordenação.

Trata-se de disposição fortuita da realidade, mas, meta-

foricamente, para Bispo representava a busca de sua

ordem perdida no estilhaçamento do eu. Também em peças

autônomas, como os Barcos, vê-se que não são apenas

meios de transporte, mas partes de estruturas vazadas,

ambíguas, assemelhando-se a indecisas prateleiras

providas de rodas. Os objetos estão dispostos de forma

que a latência organizadora se presentifique como iden-

tidade imediata: sapatos em relação a sapatos; pentes em

relação a pentes; garfos dispostos na seqüência da própria

dimensão identificam uma taxa suficiente de informações

nos limites criados, para que essas representações

auto-signifiquem, independentemente dos materiais que são.

Catalogar como princípio no fazer de Bispo significa

inventariar o passado, identificar o presente pela utilização

da escrita e do número. Esse procedimento de apropriação

da linguagem como expressão plástica aproxima-se do

princípio da arte conceitual ou do conceitualismo,

nomenclatura pela primeira vez utilizada pelo músico e

escritor Henry Flint para definir uma forma de enunci-

ação cuja materialidade seria a linguagem, já que a

essa cabe a explicitação de conceitos, senão idéias.

Ajunte-se a isso os mapas de obras, os croquis ou a

própria palavra como fundamento do objeto de arte. Em

Uma e Três Cadeiras, o artista Joseph Kosuth enfatiza

esse princípio de relação entre o objeto em sua situação

natural, sua representação mimética na base material

e sua definição lingüística. O artista aproxima a realidade

de sua representação visual e sua abstração pela escrita.

Nessa aderência de códigos, a clareza da mimesis supera

a abstração da escrita. Como René Magritte escreve no

quadro Le Mot et les Images: “Un objet ne fait jamais le

même office que son nom ou que son image: cheval”10 .

Sendo a linguagem a substância do pensamento, esse

se organiza pela disposição do artista ao valer-se da

lógica da codificação de sujeito, verbo e complementos,

quando não pela mera disposição de termos que, sem

Misses) show, using the same material as a base, references

to the toponymy of the countries they represent, as if the

world were a sequential composition of symbols lacking an

apparent hierarchy. There are other written sequences that

use a random numeric order to systematize. In fact it is a

fortuitous disposition of reality, however, metaphorically,

to Bispo it represented a search for his lost order in the

shattering of his self. In autonomous pieces, such as

Barcos (Boats), one can also see that they are not only

means of transportation, but parts of ambiguous, hollow

structures, resembling an undecided wheeled shelf. The

objects are disposed in such a manner that this system-

atizing latency is made present as an immediate identity:

shoes as to shoes, combs as to combs, forks disposed in

the sequence of their own dimension identify a sufficient

information rate in the created limits, so that these repre-

sentations are self-meaning, regardless of what material

they are. 

Cataloguing as a principle in Bispo’s doing means take

inventory of the past, identify the present by using writing

and numbers. This procedure of using language as a plastic

expression comes close to the principle of conceptual art

or of conceptualism, nomenclature used for the first time

by Henry Flint, musician and writer, to define a form of

declaring in which the materiality would be language,

since it is for the language to explicit concepts, if not ideas.

Add to this maps of the works, the sketch or the word itself

as base for the object of art. In Uma e Três Cadeiras (One and

Three Chairs), artist Joseph Kosuth emphasizes this principle

of relation between the object in its natural situation, its

mimetic representation on the material base and its linguistic

definition. The artist brings the reality of his visual

representation close to his abstraction by writing. In this

adherence of codes, the clarity of the mimesis overcomes

the abstraction of writing. As René Magritte writes on the

painting Le Mot et les Images: “Un objet ne fait jamais le

même office que son nom ou que son image: cheval”10.

Since language is the substance of thought, the later is

organized by the disposition of the artist in using the logic

existing in the codification of subject, verb and complements,

when not by the mere disposition of terms that, without

immediate relation, broaden the reading possibility of the

masterpiece. Bispo overlaps the paradigm11 to the syntagm12,

especially in the extensive embroidered narratives, mainly

when there is a rupture of sense with the insertion of

terms alien to the context being narrated. There are entire

series in which he connects the number to the word as if

representing an order that, of course, does not fully sustain

relação imediata, ampliam a possibilidade de leitura da

obra. Bispo sobrepõe o paradigma11 ao sintagma12 , em

especial nas grandes narrativas bordadas, sobretudo

quando ocorre uma quebra de sentido com a inserção

de termos alheios ao contexto em narração. Há séries

inteiras em que conecta o número à palavra como se

estivesse representando uma ordem que, logicamente,

não se sustenta por inteiro. Buscar coerência nesses

comandos ínsitos seria uma viagem pelo âmbito das

possibilidades e nunca um resultado de pesquisa

demonstrável.

Preencher ocorre como uma plasticidade determinada

por uma agorafobia13 , um obsessivo rechear de elementos

nos vazios, fartando os espaços da expressão, a ambiência

física determinada pela base material, com um rol de

corpos que se pretende uma extensão do outro. Busca

a eliminação da lacuna, a elisão da fenda: os paralele-

pípedos enchendo carrinhos; a escrita bordada ou entintada;

os retângulos verticais em cujas superfícies se atulham

corpos díspares. Nesse princípio, os grandes bordados

são um pergaminho de memórias e de narrativas do

entorno em constância na eliminação do fundo. Na com-

plexidade estrutural, evidencia-se o quarto princípio

fundante da criação, o envolver ou encapsular. Nesse

segmento, Bispo opera, de maneira tridimensional, a

supressão da realidade por sua transformação em outra

aparência. O que ressalta é o disfarce, outra significação

sobre uma mesma base material, um novo tegumento.

Nessa operação, a peça de ferro ou madeira pesada e

dura recebe uma carga expressiva em que comunica a

maciez dos fios de linha ou lã que a envolvem. 

Se a obra de arte é uma proposição analítica dentro de

seu contexto – arte –, não agrega valor sobre qualquer

fato. Mas abre-se para a interlocução com seu observador.

O que qualifica Bispo como artista, dentro dos preceitos

analíticos da arte, é a capacidade que seu feito tem de

engendrar novos discursos. Lido pela psicologia, antro-

pologia, semiótica, psiquiatria, estética, sociologia da arte

e história da arte, é uma obra em movimento para seu

espectador que, a partir de um estoque pessoal de

informações, entra em um mundo de possibilidades

para reconstruir o objeto segundo as próprias direções

formativas. Envolver é assumir a guarda do que lhe está

à mercê. É tornar-se essencial e próximo, pelo que se

itself. To seek coherence in these intrinsic orders would be

a trip to the scope of possibilities and never a result of a

demonstrable study.

Filling out occurs as a plasticity determined by an agoraphobia13,

an obsessive stuffing of empty elements, filling the spaces

of expression, the physical environment determined by the

material base, with a list of bodies intended to be and

extension of the other. He seeks to eliminate the gaps, to

remove the fissure: the cobblestones are filling the carts,

the writing is embroidered or painted, the surface of vertical

rectangles crammed with disparate bodies. Following this

principle, the extensive embroideries are a parchment of

memories and narratives of the surroundings eliminating

consistently the background. In this structural complexity,

the fourth foundational principle of creation becomes evident,

Involving or encapsulating. In this segment, Bispo promotes,

in a three-dimension manner, the suppression of reality by

transforming it into another appearance. What is noticeable

is the disguise, one other meaning on the same material

base, a new tegument. In this operation, the iron or heavy

and hard wooden piece, receives an expressive load in

which it communicates the softness of the cotton or wool

threads that involved it.   

If the work of art is an analytical proposition inside its own

context – art - , it does not aggregate value on any fact. But

it is open to an interlocution with its observer. What qualifies

Bispo as an artist, within the analytic precepts of art, is the

ability his achievements have of generating new speeches.

Read by psychology, anthropology, semiotics, psychiatry,

esthetics, art sociology and art history, it is a masterpiece

in motion for its spectator that, from a personal stock of

information, enters a world of possibilities to reconstruct

an object according to his own formative guidelines.

Involving is to take charge of what is at your mercy. It is to

become essential and close, for what you aggregate to the

other, it is to dispose of what is yours and that is lacking in

the other. There is, also, one other obsession: to collect. By

the large number of objects he possessed, an addition for

his own reclusive life, it is said that Bispo was an ingrained

collector. By involving this myriad of collected forms, he is

gathering the de-sacralized and the reorganized, in order to

project on them the dream of non-reason as a possibility of

retaining reality. “Renders the objects accessible to remi-

niscence” as wants Rouanet14. Bispo interferes, in certain

10A palavra e as imagens: um objeto não desempenha jamais a mesma função
de seu nome ou de sua imagem: cavalo.

11Paradigma: similaridade, metáfora.
12Sintagma: combinação de formas lingüísticas em que uma determina a outra.
13Temor de grandes espaços vazios.

10The Word and the images: and object never performs the same function
of his name or image: horse.

11Paradigm: similarity, metaphor.
12Sintagma: combination of linguistic forms in which one is determined 

by the other.
13Fear of great empty spaces



agrega ao outro, é dispor-se pelo que lhe é próprio e

que ao outro falta. Aí está, também, outra obsessão: a

do colecionar. Pela amplitude numérica dos objetos que

possuía, um apêndice da própria vida reclusa, infere-se

que Bispo era contumaz colecionista. Ao envolver essa

miríade de formas coletadas, está arrebanhando o dessa-

cralizado e o reorganizando, para nele projetar o sonho

da desrazão como possibilidade de retenção da realidade.

“Torna os objetos acessíveis à reminiscência”, como

quer Rouanet14 . Bispo interfere, em certa instância,

afetivamente naquilo que era exterior a suas celas, pela

relação transformadora com objetos do meio, sobre os

quais atua, contrariando, senão resistindo ao sentido

usual de sua história asilar.

ordenação e vertigem

Em especial acerto com a razão especulativa desde a

segunda metade do século XIX, o progresso mecânico

de utilidade cotidiana com raízes fundadas na

Revolução Industrial abarcou a velocidade como fenômeno

qualitativo de grandeza singular. O vocábulo “mudança”

tornou-se fenômeno superficial e a novidade pela novidade,

natureza habitual da vida comum. Embora a existência

privada se movesse nos desvios positivos do novo, nada

eliminou a perplexidade dos excluídos desse procedimento

histórico, cujos caminhos sociais eram ditados por

estamentos dominantes que estabeleciam uma ordenação

gravada no ânimo da produtividade em ascensão.

O homem auto-significado como ser de razão, amo de si,

com a ciranda concreta do progresso, estava posto

como aparentado dos fatos e feitos exógenos ao próprio

querer e, contraditoriamente, de olhos encantados com

as promessas seguras do devir, porque o progresso, em

seu credo prático e eticamente constituído, é bom.

Como no rigor dialético, à crença corresponde sua con-

tradição, o fenômeno da alienação tanto se contrapôs

ao exercício da riqueza, tendo a mercadoria como bem

útil de confronto de castas, quanto se estabeleceu em

natureza renovadora daquilo que é a matriz da constituição

humana. O histórico defrontar-se entre razão e mente

paradoxal inseriu-se no âmbito da arte como dinâmica

de trocas entre a lógica empírica do objeto da criação

sensível e sua capacidade significante subjetiva, atemporal,

dinâmica e de abertura para a atualização de conhecimen-

tos. A transgressão, como fundamento incondicionado

da ordem instituída, é um movimento perene com a

intermitência expressa na instantaneidade da vertigem,

situations, affectionately in what was exterior to their cells,

by a transforming relation with the objects of the environment,

on which he acts upon, going against, if not resisting to the

general sense of his history in the asylum.

ordenação e vertigem

Showing a special alignment with speculative reason since

the second half of the 19th century, the mechanical

progress of quotidian utility, whose roots were established

in the Industrial Revolution, embraced speed as a qualitative

phenomenon of unique grandeur.  The word “change” became

a superficial phenomenon and novelty because of novelty,

a customary nature of common life. Although private existence

moved in the positive bypasses of the new, nothing eliminated

the perplexity of those who were excluded from this historic

procedure, whose social paths were dictated by ruling

bodies which established a systematization engraved in

the enthusiasm of the rising productivity. The self-defined man

as a rational being, lord of himself, with the concrete wheels of

progress, was placed as related to all facts and accomplishments

exogenous to his own desires and, contradictorily, had his

eyes enchanted by the safe promises of tomorrow, because

progress, according to his practical and ethically constituted

belief, is good. As in the dialectic rigor, to believing corresponds

its contradiction, the alienation phenomenon not only was

contrary to exercising wealth, having merchandise as a

useful good of caste confrontation, but also established

itself in the renewing nature of what is the mold of constitution

of mankind. The historical opposition between reason and

paradoxal mind entered the art field as a dynamics of

changes between the empiric logic of the object of sensitive

creation and its subjective, timeless, dynamic significant

ability and its capability of being open for knowledge

update. Transgression, as an unconditioned foundation of the

instituted order, is a perennial movement whose intermittence

is expresses by the instantaneousness of vertigo, because

man is a totality cut from essence, between reason and non-

reason, between vice and virtue. Forcing proximity with

science, take Chaos and Order as antagonistic and inexorably

complementary elements. Since Hellenic mythology, they

are essences and retro feeding substances. Chaos is the

open space, raw matter, unshapely where the principle of

all existing things is placed. From there came the Earth, the

Night, the Erebus15, The Day, the Ether, the mountains, The

Sky and the Sea. Aggregating his antithesis to himself,

Chaos was organized by the unifying hands of Eros, or

Love. The romantic notion that mankind hides in situ16 a place

of shadow and passion, in opposition to conclusive reason,

presupposed a subtle side, lacking an epistemology17 that

answered for the subjective, immaterial scope of the subject.

porque o homem é uma totalidade cindida em essência,

entre razão e desrazão, entre vício e virtude. Forçando

uma aproximação com a ciência, tome-se Caos e Ordem

como elementos antagônicos e inexoravelmente comple-

mentares. Desde a mitologia helênica, são essências e

substâncias retroalimentadoras. Caos é o espaço aberto, a

matéria bruta, disforme onde o princípio de tudo o que

é existente está posto. Ali surgiu a Terra, a Noite, o Érebo15, o

Dia, o Éter, as montanhas, o Céu e o Mar. Agregando a

si sua antítese, o Caos foi se organizando pelas mãos

unificadoras de Eros, ou Amor. A idéia romântica de que

o humano esconde in situ16 um domínio de sombras e

paixões, oposto à razão conclusiva, pressupunha um lado

sutil, carente de uma epistemologia que respondesse pelo

âmbito subjetivo, imaterial do sujeito. A Sigmund Freud

coube esse novo conhecimento sobre o material

psíquico, não mais tendo o inconsciente como algo

remanescente do consciente, mas como estrutura

matricial bruta da dinâmica desse. O homem freudiano,

em par com aquele já posto por Charles Darwin, não

mais resultado da evolução como atributo divino, fez

redimensionar o conceito ocidental do Homo sapiens, o

criador da lógica, das matemáticas, dos sistemas cientí-

ficos das demonstrações. Essa crise das certezas fecundou

o século XX. Pródigo com o progresso, abriu-se, contra-

ditoriamente, para os aspectos primitivos da expressão

humana, para a pátria dos desejos, reavaliando a palavra

instinto e vendo-a como sombra sugestiva determinada.

Às artes históricas, produzidas como extensão criativa de

extração formal-consciente, coube agregar experiências

ainda inarticuladas pelo estilo, reabilitando a impressão

caótica na produção de representações, adotando-a

como recurso expressivo até plasmar forma e fundo.

O impressionismo criou alusões figurativas com particu-

laridades técnicas e uma estilística da fugacidade ao

abolir a estabilidade das coisas, tornando o mundo re-

presentado difuso e movente. Essa primazia na utilização

racional das cores para criar a sensação da incerteza

estava cientificamente escudada nas leis do contraste

simultâneo, de Eugène Chevréul. O fauvismo e o expres-

sionismo, adotando distorções acidentais, foram além das

convenções estéticas, pesquisando o conteúdo amargo

dos sentimentos e seus efeitos sobre as pessoas. Pablo

Picasso valeu-se do primitivismo da estatuária ibérica,

mais os contornos que parecem ter sido feitos a macha-

dadas, da arte tribal africana como fonte de renovos e

This new knowledge on psychic material belongs to

Sigmund Freud, no longer having the unconsciousness

as something remaining from the consciousness, rather

as a rough matricial structure of its dynamics. The Freudian

man, along with the one already exposed by Charles

Darwin, is no longer a result from evolution as a divine

attribute, caused a re-dimensioning of the occidental concept

of the Homo sapiens, creator of logics, of mathematics,

of scientific systems of demonstrations. This crisis of

certitudes fertilized the 20th century. Prodigious regarding

progress, it opened itself, in a contradictory manner, to the

primitive aspects of human expressions, for the land of

desires, reassessing the word instinct and seeing it as a

determined suggestive shadow. The historical arts, pro-

duced as a creative extension of formal - consciousness

extraction, had to aggregate experiences still unarticulat-

ed by stile, restoring the chaotic impression in representa-

tion production, adopting them as an expressive resource

until form and essence were created.

Impressionism created figurative allusions with technical

singularities and stylistics of fugacity by abolishing the stability

of things, rendering the represented world diffused and in

motion. The laws of simultaneous contrasts, by Eugène

Chevréul, scientifically defended this primacy in rational

use of colors to create a sense of incertitude. Fauvism and

expressionism, adopting accidental distortions, went

beyond esthetic conventions, researching the bitter contents

of the sentiments and their effects on people. Pablo Picasso

made use of the Iberian statuary, in addition to the contour

that seemed to be made by an ax, and of African tribal art

as a source to renew and articulate a new esthetic.

Remember still that Vincent Van Gogh turned to Japanese art,

originally from a country that remained closed to foreigners

until the end of the Edo period. What was called Chinesism

or Japanesism at that time was nothing more than the refined

drawing from imaginary, distant and intangible territories,

added to the assemblage of renovating activities in search for

a new plasticity determined by the competition of photography.

The pictorial automatism, the random form in expression,

the explosion of radicalism, revolt used as creative procedure,

all this occurred due to Dadaistic and surrealistic experiences.

Attempts to reach a state of trance for writing and speaking

were described by Aragon, in the book  La Paysan de Paris,

from 1924:

“Before any thing else, we saw ourselves as objects of a

certain disorder and fought against it. Soon each of us

revealed our nature. It all happened as if the mind, being

14ROUANET, Sérgio P. As Razões do Iluminismo. São Paulo, Companhia das
Letras, 1989.

14ROUANET, Sérgio P. Reasons for Illuminism. São Paulo, Companhia das Letras,
1989.

15O inferno ou a região sob a terra e sobre o inferno.
16Do latim, no local em que se encontra.
17Estudo das teorias, dos registros e das formas de conhecimento.

15Hell or the place under Earth and above Hell.
16From Latin, From Latin, in the position where it is at.
17Study of theories, records and forms of knowledge



articulação de uma nova estética. Lembre-se ainda de

que Vincent Van Gogh voltou-se para a arte japonesa,

originária de um país fechado a estrangeiros até o fim do

período Edo. O que se chamou chinesismo ou japonesismo

na época nada mais era do que o requintado traço de

territórios imaginários, distantes e intangíveis, agregados

ao conjunto de atividades renovadoras em busca de

uma nova plasticidade determinada pelo concurso da

fotografia. 

O automatismo pictórico, a forma aleatória na

expressão, a explosão do radicalismo, a revolta como

procedimento criativo ocorreram pelas experiências

dadaístas e surrealistas. Tentativas de atingir estados

de transe para a escrita e a fala foram descritas por

Aragon, no livro Uma Vaga de Sonhos, de 1924:

“Antes de mais nada, víamo-nos como objetos de um

certo distúrbio e lutávamos contra ele. Logo a natureza

de cada um se revelava. Tudo acontecia como se a

mente, tendo atingido a crista da inconsciência, houvesse

perdido a capacidade de reconhecer sua situação.

Subsistiam nela imagens que ganhavam forma e se

tornavam a substância da realidade. Passavam a exprim-

ir-se de acordo com essa relação como força perceptível.

Assumiam então a característica de alucinações visuais,

auditivas, táteis. Perdemos a capacidade de manipulá-

las. Éramos seu reino, seus súditos. Na cama, pouco antes

de adormecer, na rua, os olhos bem abertos diante da

maquinaria do terror, estendemos a mão para fantasmas (...).

Vimos, por exemplo, uma imagem escrita ou a princípio

se apresentou com o caráter do fortuito, do arbitrário,

atingindo nossos sentidos, para depois perder seu aspec-

to verbal e assumir a forma de realidades fenomênicas

que sempre julgamos impossível invocar”18. 

Esclareça-se que o experimentalismo das vanguardas

não é aqui citado para dar uma constituição outra ao

fazer de Bispo, senão que para referendar o princípio

analítico do evento Ordenação e Vertigem. Mesmo

porque, quando o pintor surrealista mais próximo de

Sigmund Freud, Salvador Dali, mostrou ao médico seu

quadro A Metamorfose de Narciso, ouviu do criador da

psicanálise que aquela representação era uma tentativa

artificial e meramente artística de recuperação do incons-

ciente. Freud foi enfático: “Não é o inconsciente o que

eu vejo em suas pinturas, e sim o consciente”. 

hit on the crest of unconsciousness, had lost the ability of

recognizing the situation. Image subsisting in her gained

forms and became substances of reality. They started to

express themselves according to this relation as a percep-

tive force. They took upon themselves the characteristics

of visual, audible and tactile hallucinations. We lost the

ability to manipulate them. We were their kingdom, their

subjects. In bed, just before falling asleep, on the street,

eyes wide open facing the terror machine, we stretch our

hands to the ghosts (…) We saw, for example, a written

image or at first it presented itself with a character or fortuity,

arbitrary, reaching our senses, to later loose its verbal

aspect and take on the form of phenomenal realities that

we always think are impossible to invoke”.  

May it be clear that the experimenting of the avant-garde is

not mentioned here to give Bispo’s work another constitution,

other than to countersign the analytic principle of the

Ordenação e Vertigem event. Specially considering that,

when the surrealist painter most intimate to Sigmund Freud,

Salvador Dali, showed the doctor his painting called  The

Metamorphosis of Narcissus, he heard from the father of

psychoanalysis that that representation was an artificial and

merely artistic attempt to recover the unconsciousness.

Freud was emphatic: “It is not the unconsciousness I see

in your paintings, and yes the consciousness”.18

the order of the scheme

This is a study of the method on with this extensive work is

based. Although only a few objects mentioned here compose

Ordenação e Vertigem, the four principles can be easily

examined in the objects of the Exhibit. 

The element that determines all of the making of Bispo’s

scheme are the voices from the delirium he suffered in his

youth. These elements are what set of, open, define and

outline all the execution of his work. In the motion picture

O Prisioneiro da Passagem, by Hugo Denizart, Bispo refers

to the voices by saying “I listen to the Son Jesus and for me

that is enough”; therefore, to classify as proposed here,

the voices are the origin and the limits of creation. Since

work and man are a unit, the four segments included in this

vertiginous limit will be written as the word “ser” (“being”).

The Ser das Vozes (Being of the Voices) is the one who

received the task, during the delirium, to operate on the

physical aspect of reality in the job of rebuilding the universe.

It is as if his esthetic accomplishments came from a metaphysic

genesis: in the beginning was the word. The voices are the

ordenação da trama

Este é um estudo sobre o método que fundou a extensa

obra. Embora apenas alguns objetos aqui citados com-

ponham Ordenação e Vertigem, os quatro princípios podem

ser facilmente averiguados nos objetos da mostra.

O elemento determinante em toda a realização da

trama de Bispo são as vozes do delírio que o acometeu

na juventude. São os elementos que deflagram, abrem,

definem e delimitam toda a realização de sua obra. No filme

O Prisioneiro da Passagem, de Hugo Denizart, Bispo se

refere às vozes ao afirmar “eu escuto Jesus Filho e para

mim é o bastante”; portanto, para a classificação que

aqui se propõe, as vozes são a gênese e o limite da criação.

Pelo fato de obra e homem formarem uma unidade, os

quatro segmentos inseridos nesse limite vertiginoso

serão grafados com a palavra “ser”. O Ser das Vozes é

aquele que recebeu a incumbência, no delírio, de operar

o aspecto físico do real na tarefa da reconstrução do

universo. É como se suas realizações estéticas viessem

de uma gênese metafísica: no princípio, era o verbo.

As vozes são o motor para uma elaboração de linguagem

e a criação de uma estética delirante, fundamentada

em boa parte na repetição. Com o ritmo, estabelece-se

uma qualidade formal dos objetos, tendo a figura como

elemento identificador imediato. Essa identidade chama-

se o Ser da Figura Real por apresentar objetos em sua

materialidade intrínseca, imediata. Cada objeto é o que é,

porém tem em si agregada uma carga sugestiva mínima.

Os elementos sugestivos dessa parte são o Leito/Nave

e o Trono Acorrentado, ambos referências à relação de

Bispo com uma estagiária do curso de psicologia, na

Colônia Juliano Moreira. São objetos tomados da realidade

prosaica, ressignificados sem a perda de sua função

original. Despidos da relação com Bispo, podem voltar

ao universo utilitário. Com a pequena série dos Fardões,

ocorre o mesmo. São vestimentas que, por pequenas inter-

ferências físicas e pela relação com o passado de Bispo,

adquirem densa significação. A Caixinha de Música

(segundo consta, um objeto desaparecido em 1996) é

outro elemento do real representado. A segunda porção

é o Ser da Figura Inter-Ferida. Evidencia-se nas montagens,

sintáticas ou semânticas, de objetos reais, feridos em

sua natureza e, até mesmo, inutilizados, descaracteri-

zados porque serviam como peças para compor algum

espaço de representações. Exemplos desse procedimento

são a utilização seriada de canecas, facas, congas, pentes

ou bonecas e também as montagens híbridas com objetos

de uso prático, ou partes desses, tomadas como elementos

de composição. Estão aí os encapsulados ou, copiando

driving force for the development of the language and the

creation of a delirious esthetic, based in great part on repetition.

With the rhythm, a formal quality of the objects is established,

having the figure as immediate identifying element. This

identity is called the Ser da Figura Real (Being of the Real

Figure) for representing objects in their immediate intrinsic

materiality. Each object is what it is, however it carries an

aggregated minimum suggestive load. The suggestive elements

from this part are the Leito/Nave (Bed/Vessel) and the

Trono Acorrentado (Chained Throne), both make reference

to Bispo’s relations with an intern from the psychology

course, at the Colônia Juliano Moreira. They are objects taken

from the prosaic reality, receiving new meanings without

losing their original functions. Striped from their relation

with Bispo, they can return to the utilitarian universe. The

same occurs with the small series of the Fardões (Uniforms).

They consist of garments that, through small physical

interferences and due to their relation with Bispo’s past,

acquire a deep meaning. The Caixinha de Música (The Music

Box)(according to records it is an object that disappeared

in 1996) is another represented element from reality.  The

second part is the Ser da Figura Inter-Ferida (Being of the

Interfeared Figure). It is demonstrated on the assemblies,

syntactic or semantic, of real objects, disturbed in their

nature and even turned useless, loosing their characteris-

tics because were used as pieces composing a space of

representation. Examples of this procedure are the use of

mugs, knives, tennis shoes, combs or dolls and also hybrid

assemblies with objects of practical use, or parts of them,

used as composing elements. There are the encapsulated

objects, or, copying Duchamp, the ready mades. Removing

the object from its environment or customary use and

introducing it in a created space, removes it from context

and establishes it as an object to be analyzed by the art. By

the way, there are two objects similar to the works from

the artist of Blainvile: Roda da Fortuna (Wheel of Fortune),

in three dimensions, made with a lotto wheel and one other

encapsulated structure that resembles the Porta-Garrafas

(Bottle holder), by Duchamp. They are objects repeated to

exhaustion, without any relation to time of production,

because the categories of space and time are not in the

unconsciousness, nor is the antecedent consequent relation.

Encapsulated are readings over which Bispo attached on a

second skin by involving them with thread. They can be

described as geometricisms resulting from the artist’s

interference on instruments for branding animals, small

squares, compasses, several angular forms and countless

outlines tending to a proto-writing; a cuneiform reminiscence,

as if the figure was on the verge of becoming a simple signal.
18BRADLEY, Fiona. Surrealismo. São Paulo, Cosac & Naify, 1999. 18BRADLEY, Fiona. Surrealism. São Paulo, Cosac & Naify, 1999.



Duchamp, os ready mades. Desambientando o objeto

de seu uso comum e introduzindo-o no espaço criacional,

descontextualiza-o e instaura-o como objeto a ser ana-

lisado pelo veio da arte. A propósito, há dois objetos de

Bispo que se assemelham aos da obra do artista de

Blainvile: Roda da Fortuna, um tridimensional feito com

uma roda de tômbola e outra estrutura encapsulada

que em muito lembra o Porta-Garrafas, de Duchamp.

São objetos que se repetem à exaustão, sem relação com

o tempo de produção, pois as categorias de espaço e tempo

não estão no inconsciente, como não está a relação de

antecedente conseqüente. Encapsulados são faturas sobre

as quais Bispo aderiu uma segunda pele ao envolvê-las

com linha. Eles podem ser descritos como geometrismos

resultantes da interferência do artista sobre instrumentos

para a marcação de animais, pequenos esquadros,

compassos, formas angulosas várias e um sem-número

de contornos tendendo a uma protoescrita; uma remi-

niscência cuneiforme, como se a figura estivesse à beira

de tornar-se apenas um sinal. No terceiro segmento, está

o Ser da Escrita, feito de sinais, palavras, números de-

sencadeados pela lembrança ou copiados de jornais,

revistas e listas telefônicas. A Cartografia das Misses

situa-se nessa porção, as Placas de Rua e o Manto.

A quarta e última divisão denominou-se o Ser da Paixão,

e uma contradição se impõe: uma vez que o esquizo-

frênico não estabelece laços sociais nem afetivos, o que

justifica a forte relação, aparentemente afetiva, que Bispo

estabeleceu com a citada estudante de psicologia que o

visitava para a realização de um trabalho acadêmico?

Manifestação desse afeto está na cadeira de fórmica

que se chama Trono Acorrentado, obra de feitura tosca

para que a estudante se sentasse. Ela, ao terminar seu

trabalho de pesquisa, não visitou mais o interno, mas

ficou metaforicamente com ele através das correntes

que passaram a envolver tal cadeira. O trono tem uma

competência mítica e simbólica. É o arquétipo do rei ou

de Bispo. O ponto de onde irradia o poder. Mas esse trono

particular, os carrinhos e algumas montagens primárias

compõem uma parte da obra que, fora de seu contexto,

nada expressa. Na rede sígnica em que estão inseridos,

são plenos de aura e têm forte dimensão qualitativa

para a análise. Do mesmo modo, pouco significaria isolado

cada um dos inúmeros papeizinhos escritos com o nome

da psicóloga, os horários de suas visitas e a dramática

inscrição em peça especial:

“Rosangala* Maria diretora de tudo. Eu tenho”19

On the third segment, we find the Ser da Escrita (Being of

Writing), made of signs, words, numbers unchained by

memories or copied from newspapers, magazines and phone

books. The Cartografia das Misses (The Cartography of

the Misses) is placed in this part, as well as the Placas de

Rua (Street Signs) and the Manto (Mantle). The fourth and

final segment is called the Ser da Paixão (Being of Passion),

and here we find a contradiction: since a schizophrenic

does not establish social or affective bonds, what justifies

the strong relation, apparently affective, that Bispo devel-

oped with the mentioned psychology student that visited

him to carry out an academic assignment? This display of

affection is manifested through the formic chair called

Trono Acorrentado (Chained Throne), a roughly made

masterpiece meant for the student to sit on. After she fin-

ished the assignment, she never visited the inmate again,

but remained metaphorically with him through the chains

that involved the chair. The Throne has a mythical and a

symbolic competence. It is the archetype of the king or of

Bispo. The place that emanates power.  But this private

throne, the carts and a few primary assemblies compose

part of a work that, removed from their context, do not

Express anything. In the web of signs where they belong to,

they are full of aura and have strong qualitative dimension

for analysis. Likewise, each one of the countless pieces of

paper with the psychologist name on it has little individual

meaning, the visit time and the dramatic inscription for

special play:

“Rosangala Maria, Director of everything. I have”19

Bispo’s maintenance as an artist is only possible due to

broad expression paths open by the art experiments of the

20th Century. In this scenario of union of knowledge that

today is established under the cipher of multidisciplinari-

ty, Bispo appears as a theory agglutinator, a concrete ref-

erence, an end that allows reticences on the artistic exe-

cution. He turns insanity into a possibility of producing new

knowledge on human nature, and finally, on the latent

ability of man to create representations, even if bonded by

the interdiction of exclusion. In Bishop erasure becomes

finishings and imperfections is established as paradigm.

Following this line of though, it would not be abusive to say

that the unconsciousness revealed by Freud, in addition to

his intrinsic relation with a transitory body, gapless and

hole less, is the soul of our time. Art is an extension of the

human being. 

A sustentação de Bispo como artista só é possível

graças aos amplos caminhos de expressão abertos pelo

experimento da arte no Século XX. No cenário de con-

junções do saber que hoje se instaura sob a cifra da

multisciplinaridade, Bispo surge como um aglutinador

de teorias, um referencial concreto, um ponto final que

permite reticências sobre o fazer artístico. Faz da loucura

possibilidade de reprodução de novos conhecimentos

sobre a natureza humana e, finalmente, sobre a capaci-

dade latente que o homem tem de criar representações,

ainda que manietado aos interditos da exclusão. Com

Bispo a rasura se faz acabamento e a imperfeição se

instala como paradigma. Assim pensando, não seria

abuso afirmar eu o inconsciente revelado por Freud,

mais sua relação intrínseca com o corpo transitório,

sem fendas e sem rasgos, é a alma do nosso tempo.

A arte é uma extensão do ser humano.
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Um corpo em convulsão, precário,
frágil, onde estão rompidas
as fronteiras entre o dentro e o fora.  
A body in convulsion, a precarious,
fragill body in which boundaries
between inner and outer have been
broken down.
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Falta texto

Como criador de representações, Arthur Bispo do Rosário

não é, apenas, tema para a história da arte ou para a ciência.

Diagnosticado esquizofrênico paranóide1 na juventude,

tinha como característica dissociativa delírios auditivos

nos quais vozes se potencializavam e, eventualmente,

lhe ordenavam a reconstrução do mundo. Viveu períodos

intermitentes de internação até fixar-se, definitivamente,

na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, no Rio de

Janeiro. O feito de Bispo é a possibilidade da retomada

de indagações sobre as construções teóricas a respeito 

intermitentes de internação até fixar-se, definitivamente,

nos quais vozes se potencializavam. 
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na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, no Rio de

Janeiro. O feito de Bispo é a possibilidade da retomada

de indagações sobre as construções teóricas a respeito

da arte como conhecimento sensível, frente ao conhec-

imento lógico ou intelectual. Investindo
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da arte como conhecimento sensível, frente ao conheci-

mento lógico ou intelectual. Investindo contra as convenções

culturais, é o produtor de uma obra que espelha sua longa

estada no mundo asilar, em que deu nascedouro a uma

escrita de aproximação com o inconsciente, fazendo emergir

em sua brutalidade material qualidade de emoções

características do grande feito da arte. Submeteu-se à

ciência em vida e, agora, seu feito paradoxal propõe a

questão da identidade entre a intuição como faculdade

cognitiva e a expressão sensível, manifesta em sua teia

significante. Fez emergir do banal dia-a-dia asilar e da

desimportância de suas bases feitas de rudeza primitiva

indagações que o evento Ordenação e Vertigem coloca

em discussão acadêmica pública para a releitura pela

fotografia, dança, teatro, música, artes plásticas e para

a metaforização pelo cinema. Com isso, abre-se um debate

inédito, a partir de segmentos expressivos e pouco

decodificados de Bispo com ampliação para sua leitura

por outros meios da arte. Como dito por J.W. Goethe –

“ao criar recobro a saúde” –, demonstra-se a capacidade

harmonizadora da contemplação e da atividade artística

com a superação das contradições interiores e a dissolução

das paixões. Dessa maneira, mostra a arte não apenas

como refúgio artificial feito de aparências para a pas-

sividade da contemplação, mas como confronto entre a

fealdade2 e o belo, indagações sobre o sublime, colocan-

do questões sobre a possibilidade de o julgamento

estético produzir algum conhecimento.

O animismo da arte espontânea faz estremecer certezas

pessoais que estão dispostas no polimorfismo de Bispo,

em sua pluralidade formal congênita, fazendo, assim,

dialogar a ordem e o caos, como se suas bases materiais
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