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Acolher Liberdade – Carlos Vergara no Memorial da Resistência de São Paulo é mais 

que uma honra: é uma oportunidade de ampliar a discussão, por meio da arte, sobre 

um tema tão fundamental quanto necessário para uma instituição comprometida 

em colaborar para o aprimoramento da democracia e de uma cultura em direitos 

humanos – a questão prisional. 

Liberdade é resultado do processo de trabalho que o artista Carlos Vergara (Santa 

Maria, RS, 1941) desenvolveu a partir da implosão do Complexo Penitenciário Frei 

Caneca, no Rio de Janeiro. A trajetória daquele presídio é semelhante à de muitos 

outros: levou décadas para ser construído, abrigou presos comuns e presos políticos, 

conheceu a superlotação e a prática da tortura, assistiu a greves e rebeliões, foi desa

tivado e demolido (tentativa de negação e de apagamento da memória?). 

Ao utilizar referências patrimoniais que restaram da implosão, Vergara deixa evi

dente que as memórias não se apagam com a destruição, que os lugares de memória 

perpassam o tempo e o espaço, e que o “desejo de memória” pode tornálos aces

síveis. E o artista, com a propriedade de um cidadão comprometido, faz isso de 

maneira vigorosa e sensível.

Nesse sentido, da mesma forma que suscita questões sobre o conceito e a con

quista da liberdade, ao ocupar o espaço que foi sede do Departamento Estadual 

de Ordem Política e Social de São Paulo, e que hoje abriga uma instituição que se 

dedica à preservação das memórias da resistência e da repressão políticas do Brasil 

republicano, a expo sição Liberdade (21 de julho a 14 de outubro de 2012) reitera a 

necessidade de ampliar, no seio da sociedade, o debate sobre os direitos humanos 

e a questão prisional. 

ivo Mesquita 
Diretor Técnico 

Pinacoteca do Estado de São Paulo

Kátia Felipini Neves 
Coordenadora 

Memorial da Resistência de São Paulo

A Fundação Vale tem como proposta contribuir para a valorização das manifestações 

culturais e do patrimônio artístico e histórico das comunidades onde a Vale está 

presente. 

Isso por si só bastaria para justificar seu apoio ao projeto Liberdade, que traz a 

público reflexões em torno do Complexo Penitenciário Frei Caneca, erguido no Rio 

de Janeiro a partir de 1833, como prisão modelo do Império brasileiro, e extinto em 

2010, depois da implosão do último de seus pavilhões. 

Mais do que um registro de grande parte da história penal do país, o Complexo 

foi, no entanto, durante esses quase dois séculos, palco de alguns dos fatos e perso

nagens mais importantes da história política e social do Brasil. Ou seja, Liberdade 

tangencia ainda outra temática de grande relevância para a Vale: os direitos humanos.

Em sua atuação no universo da cultura, a Fundação Vale tem também estreita e 

profunda ligação com a arte contemporânea, em suas mais diversas manifestações 

e ver tentes. O Museu Vale, em Vitória, e o Memorial Minas Gerais – Vale, em Belo 

Horizonte, são prova disso. O Museu da Língua Portuguesa, que está sendo montado 

em São Luís do Maranhão, em breve integrará também esse patrimônio.

É com grande satisfação, portanto, que a Fundação participa deste projeto.  

Por seu inter médio – inicialmente como exposição e agora em forma de livro –, o  

artista plástico Carlos Vergara, um dos mais tradicionais ícones da arte contemporânea 

nacional, nos leva a dar uma pausa no cotidiano para refletir sobre Liberdade – no pas

sado, no presente e no futuro. Uma experiência, sem dúvida, muito enriquecedora.
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o aVesso de ser liVre
Moacir dos Anjos

O projeto Liberdade ocupa lugar singular na trajetória artística de quase cinco déca

das de Carlos Vergara. Não por ser ápice de tudo o que fez ou por constituir, inver

samente, ponto de partida para caminhos não trilhados; tampouco por resumir, de 

modo celebratório, seus vários inventos formais. O que distingue Liberdade é sua 

adesão irrestrita ao compromisso de colocar o poder de criação a serviço do entendi

mento crítico de um fato do mundo, tornando visível o que de outra maneira se afasta 

da vista e recordando o que poderia ser de outra forma esquecido. Compromisso 

de pôr a arte em proximidade ruidosa e produtiva com a vida que, embora presente 

em diversos outros momentos de sua produção, tem aqui a veemência de quem 

deseja o que não conhece ainda. Não existe nesse projeto, portanto, a busca de 

sere nidade ou harmonia, atributos supostamente afins a uma obra madura. O que 

há é disposição do artista de se expor a um dado da realidade que o atravessa e afeta 

de modo ímpar, e que o faz mobilizar todo seu repertório produtivo – aprendido em 

anos de prática intensa – para darlhe permanência como coisa artística. Liberdade é 

um projeto “tardio”, termo usado pelo crítico Edward Said para caracterizar o “estilo” 

adotado por criadores que, após terem longamente estabelecido as marcas de seu 

discurso, as põem à prova sem temer contradições ou riscos.1 Ao contrário da arte 

“envelhecida”, a arte tardia não quer a conciliação pacífica com o passado, mas afir

mar sua curiosidade inquieta ante o incerto devir do mundo, aceitando e valorando, 

em lugar da totalidade e do pronto, o fragmento e o irresoluto.   

O fato que deflagra a vontade de elaborar o projeto Liberdade é o fim de algo feito 

de maté ria dura e portador de simbolismo denso. O vir abaixo de um conjunto de edi

fícios que, por mais de século e meio, serviram de lugar de detenção de infratores da 

ordem estabelecida e de doentes mentais: o Complexo Penitenciário da Frei Caneca, no 

Rio de Janeiro. Construído entre 1833 e 1850 em lugar afastado do centro da cidade, 

a prisão foi idealizada de acordo com os supostos cientificistas e a estrutura social 

vigentes no Brasil da época. Ao desempe nhar papeis punitivos e correcionais, buscava 

1 A expressão “estilo tardio”, 

no sentido adotado por 

Edward Said, foi originalmente 

desenvolvida em textos críticos 

do filósofo alemão Theodor W. 

Adorno sobre composições 

feitas por Beethoven na fase 

final de sua vida, o que o levou 

a designar a Missa Solemnis 

do compositor de “obraprima 

alienada”. SAID, Edward. Estilo 

tardio. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2009, p. 28.

2 MELLO, Marisa S. “História 

da construção do Complexo 

Presidiário da Frei Caneca”. 

Em VERGARA, Carlos Liberdade. 

Rio de Janeiro: Governo do 

Estado, 2010 [jornal publi

cado por ocasião da 

exposição Liberdade na Escola 

de Artes Visuais do Parque 

Laje, no Rio de Janeiro].

3 Preso político no Complexo 

Penitenciário da Frei Caneca 

entre 1936 e 1937, o escritor 

Graciliano Ramos resume 

assim, no livro que relata sua 

passagem ali, a condição de 

outro detento após torturas 

sofridas no presídio: “Emergiu 

de nervos exaustos e carne 

moída; ao sair do pesadelo, 

o miserável feixe de ruínas 

conjuga uns restos de consci

ência e horrorizase de si 

mesmo”. RAMOS, Graciliano. 

Memórias do cárcere. Rio de 

Janeiro: Livraria José Olympio, 

1953, 2º Vol., p. 78.

4 “Há um século e meio 

que a prisão vem sempre 

sendo dada como seu próprio 

remédio; a reativa ção das 

técnicas penitenciárias como 

a única maneira de reparar 

seu fracasso permanente; a 

realização do projeto corretivo 

como o único método para 

superar a impossibilidade  

de tornálo realidade”.  

FOUCAULT, Michel.  

Vigiar e punir. Petrópolis: 

Vozes, 1984, p. 237.

5 “A generalidade carcerária, 

funcionando em toda a 

amplitude do corpo social e 

misturando incessantemente 

a arte de retificar com o 

direito de punir, baixa o nível 

a partir do qual se torna natu

ral e aceitável ser punido”. 

FOUCAULT, Michel.  

Op. cit., p. 265.

tornar dóceis e produtivos os corpos insubordinados às leis que regem o convívio con

vencionado como certo e ao trabalho regulado que gera a riqueza material. Ao longo 

de sua larga história, estiveram ali detidos, pelos mais variáveis períodos e motivos, 

ladrões e vadios, assassinos e mendigos, loucos e ativistas políticos, todos desviantes 

das normas que a cada tempo vigoravam no país. Foram aqueles últimos, porém, que 

deixaram o testemunho mais conhecido de vidas em parte passadas naquele lugar.  

Entre os primeiros detidos por motivos políticos encontramse, ainda em finais do sécu

lo XIX, aqueles que se opunham à instauração do regime republicano no Brasil. Já entre as 

décadas de 1930 e 1940, durante a vigência do Estado Novo, o presídio foi lugar de 

encarceramento de homens e mulheres acusados (muitas vezes sem formalização 

de culpa alguma) de supostamente militarem pela instauração do comunismo no país. 

Por fim, várias das celas da instituição foram ocupadas, durante as décadas de 1960 

e 1970, por opositores da ditadura militar que existiu no Brasil entre 1964 e 1985.2  

A despeito da natureza necessariamente parcial e localizada desses relatos, é possível 

intuir, por meio deles, as dores ali sentidas pelos detentos, quaisquer que tenham sido 

os motivos que levaram ao cancelamento temporário de sua condição de seres livres.3 

A instituição prisional traz embutida, desde sua criação, a ideia de crise. Não 

à toa, a noção de reforma a acompanha quase a partir de seu início, como se fosse 

modelo desde sempre falhado e fadado a ser continuamente reparado, somente para 

adiar seu inevitável colapso para um momento incerto.4 Talvez seja apenas por ocu

par papel central no disseminado regime de disciplinamento científico dos corpos – 

em vigor desde meados do século XIX, embora constantemente transformado – que 

o sistema carcerário persista como tal.5 O que não impede que, em cada caso par

ticular, seu fracasso como instituição punitiva ou correcional se apresente como imi

nente. E é fato que, culminando um histórico acumulado de rebeliões, fugas, mortes, 

superpopulação, doenças e degradação humana generalizada, na primeira metade 

da década de 2000 se torna evidente que o Complexo Penitenciário da Frei Caneca 
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não tinha mais condições ou sentido de existir, devendo ser desativado. À medida 

que a população carcerária foi sendo transferida para outras ou novas prisões, os dis

tintos edifícios que o compunham passaram a ser, além disso, demolidos: em 2003, 

cai o primeiro deles; em 2006, mais três são derrubados; em março de 2010, outros 

oito prédios vêm abaixo; e em julho do mesmo ano é implodido o único que restava 

de pé de todo o conjunto. De seu local de trabalho – no alto do morro de Santa Teresa 

–, Carlos Vergara acompanhou a queda gradual dos pavilhões, situados logo abaixo 

e ao alcance da vista, no Vale do Catumbi, aos pés do Morro da Mineira. Antes 

que desabasse o último, decidiu contraporse, ancorado em sua prática artística, ao 

processo de esquecimento de fatos grandes e miúdos que a demolição anunciava.  

De algum modo, o projeto Liberdade trata da reconstrução simbólica desses prédios 

que foram arruinados, para que possam continuar a ser lembrados como parte de 

uma paisagem social que ainda persiste em outras partes.

***

Liberdade resultou da aproximação ou combinação de diversos meios e procedimen

tos: vídeo, fotografia, instalação, monotipia, pintura, aquarela. Todos já utilizados por 

Carlos Vergara com intensidades variadas: alguns, desde o início de seu percurso; 

outros, de emprego mais recen te. Todos convocados, contudo, para capturar algo 

que se ausenta, que se desfaz de pronto como coisa física e aos poucos como ma

téria a ser lembrada. Algo que não é feito somente de tijolo, cimento e ferro, mas 

igualmente de histórias pessoais e públicas; de histórias dos que estive ram dentro 

da prisão e também do País que não soube ou não pôde os manter do lado de fora. 

Não há hierarquia, entretanto, entre os meios e procedimentos usados, posto que 

precisam do amparo uns dos outros para estancar algo que inevitavelmente acaba e 

se esvai com a passa gem do tempo. Fazendo parte do mesmo esforço criativo, são 

instrumentos utilizados pelo artista para dar seu testemunho sobre um fato que não 

pode, ademais, ser narrado por uma fala ordenada que aspire à completude, mas 

pela sugestão de uma “atmosfera” que permite a intuição de significados.6 A ordem 

em que são trazidos no texto, portanto, é arbitrária, apenas uma maneira, entre ou

tras possíveis, de avizinharse da ativação de uma ruína.  

Os trabalhos que integram Liberdade são devedores, porém, de dois momentos 

precisos em que Carlos Vergara explora o lugar onde um dia foi o Complexo Penitenci

ário da Frei Caneca: quando ainda é possível percorrer alguns dos pavilhões abando

nados e semidestruídos e, depois que eles vão de vez ao chão, quando tudo que havia 

ali se mistura em um monte de restos quase indistinguíveis. No primeiro instante é 

possível fixar imagens que evocam uma arquitetura feita para regular e corrigir corpos, 

enquanto que no seguinte são somente os fragmentos da instituição de disciplinamento 

que sobram como matéria para a produção dos trabalhos. Em ambos os momentos, to

davia, é o tempo de vida daquela prisão (tempo histórico, social, político, afetivo) que se 

impregna nos suportes usados, antes que dele não sobrem mais vestígios que possam 

estender sua presença na memória coletiva. Nesse projeto, o artista invoca e articula 

o que aprendeu em quase meio século para traduzir tempo em forma visível, expondo 

uma fratura do espaço comum de vida que não se extingue com a demolição de pré

dios. Entra na disputa, negociada continuamente no corpo social de crenças e valores 

do qual participa, para inscrever um evento no espaço de lembranças que perduram.7 

***

Decidido a registrar a desaparição do Complexo Penitenciário   da Frei Caneca, Carlos 

Vergara iniciou pela maneira mais objetiva de fazêlo, filmando e fotografando a im

plosão da maior parte dos edifícios que dele faziam parte e escrutinando, em seguida, 

o que sobrou do interior dos pavilhões e de seu entorno imediato.8 No vídeo que traz o 

mesmo nome do projeto, e que também inclui imagens fotografadas, é possível avistar 

um pouco do interior das celas coletivas, com suas camas de cimento e restos de cor

tinas improvisadas, tentativa de proteger a privacidade em ambiente que tem por nor

ma destituir os internos de individualidade, posto que a padronização é usada, nesses 

espaços, como técnica de disciplinamento de corpos. São igualmente discerníveis, 

no alto das paredes, as janelas gradeadas, projetadas para estar a uma altura que 

deixa a luz entrar sem quase permitir o vislumbre do lado de fora, o que é feito, mais 

frequentemente, por intermédio dos muitos recortes de revistas colados nas paredes, 

quase todos exibindo mulheres despidas ou, em alguns casos, destinos conhecidos 

de férias, indicando inventário parcial dos desejos reprimidos da população carcerária 

majoritariamente masculina. Como cadernos de anotações, as paredes das celas fil

madas pelo artista acolhem ainda, tal como ocorre em qualquer outro presídio, textos 

e desenhos em que os internos confrontam, intimamente, sua condição de infames, 

revelando desamparo, desespero, raiva ou o apelo ao divino e à loucura. 

Algumas das fotografias feitas entre as ruínas dos prédios recémimplodidos re

tratam os mesmos ambientes filmados, embora nelas seja possível examinar, com 

mais vagar, a arqui tetura do lugar e os resquícios de arranjos de coisas e imagens feitos 

pelos detentos como tentativa de conferir, à parte que lhes cabia nas celas, a sensação 

de espaço individual. Há também, nesse conjunto, imagens de portas e grades aban

donadas no chão e das escavadeiras que começam a juntar o que sobrou do presídio, 

6 GIL, José. “As pequenas 

percepções”. Em Daniel Lins 

(org.). Razão nômade.  

Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2005.

7 HUYSSEN, Andreas. 

“Monuments and holocaust 

memory in a media age”.  

Em Twiligh memories.  

marking time in a culture  

of amnesia. Londres:  

Routledge, 1995,  

p. 249.

8 Para fazer tal registro, 

Carlos Vergara contou  

com a colaboração dos 

fotógrafos Paulo Jabur,  

Marina Valença e  

Eduardo Masini. 
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índices de um ambiente institucional e físico em processo de desmanche. A maior 

parte das fotografias, contudo, registra, de muito perto, somente fragmentos de celas, 

corredores e pátios, todos em estágios diversos de desmonte. Várias se concentram no 

que restou dos ferros que compunham grades ou que davam sustentação aos prédios, 

agora acumulados em emaranhados impossíveis de serem desfeitos, evocando raízes 

de uma enorme árvore arrancada do solo mas remetendo, igualmente, à sensação 

claustrofóbica de aperto. São imagens que reclamam um pertencimento àquele lugar 

ao mesmo tempo em que sugerem não ser possível anotar visualmente a experiência 

que foi vivêlo. Talvez por isso, as fotografias sejam exibidas articuladas com mui

tas das portas que cerravam os presos, coletadas pouco antes de serem descartadas 

como imprestável detrito, formando um ambiente que, ao ser atravessado, requer do 

outro imaginar o que aconteceu ali, e desse modo reter a memória de algo que não 

viveu. É o papel da ficção, afinal, tornar possível entender o que de fato se passou.

As imagens dos vestígios do cotidiano no Complexo Penitenciário da Frei Caneca 

evocam uma forma de vida simultaneamente promíscua e solitária, destituída de 

quase tudo que a torna humana. Embora os procedimentos impostos aos deten

tos em uma instituição prisional sejam, em princípio, parte constitutiva e legal de 

aparelhos sociais reguladores, a falência sistêmica do aparato punitivo termina por 

fazer com que o conjunto de leis do Estado se au sente parcialmente dos presídios, 

de modos menos ou mais agudos e duradouros. Quando isso ocorre, presos são 

excluídos da comunidade a que legalmente pertencem, tendo seus direitos de de

tento suprimidos e, por isso, reduzidos a viver a vida que o filósofo Giorgio Agamben 

chamou de meramente fisiológica ou “nua”, em que quase não existe distinção entre 

estar morto e estar vivo.9 Muitas das estratégias cotidianas adotadas por detentos, 

incluindo as anotadas no vídeo e nas fotografias de Carlos Vergara, são maneiras 

desesperadas de manter a humanidade mesmo quando eventualmente não há mais 

amparo para a permanência dos prisioneiros em uma comunidade que os deveria 

incluir como partícipes, não importa se temporariamente privados da liberdade física 

por ter cometido infrações de variada gravidade. Se a mesma comunidade que os jul

gou e colocou ali os exclui, ainda que informalmente, da proteção da lei que deveria 

valer para todos, resta a eles a invenção de regras e normas de convivência válidas 

para o território restrito dos cárceres, algumas duras e outras lúdicas.10

Na cena final do vídeo, é possível acompanhar, sem som algum, a implosão da 

maior parte do Complexo Penitenciário da Frei Caneca, em que oito prédios são der

rubados em sequência. Tombamento físico da instituição que provoca uma nuvem de 

poeira que primeiro sobe e logo depois se espalha horizontalmente por toda a região, 

trazendo a prisão, agora transformada quase somente em partículas de pó, para o 

interior das casas e dos apartamentos daqueles que antes não tinham tido contato 

físico e direto com o que há no lado de dentro de um presídio. Poeira que também 

cobre as ruas por onde os que estavam ali presos sequer podiam avistar de suas celas. 

Simbolicamente, a implosão dissolveu os cárceres em meio à cidade que rejeitava seus 

ocupantes como integrantes de um mesmo espaço de vida. Por ser espessa e opaca, 

essa camada de pó parece não permitir, entretanto, que se enxergue o que ocorre com 

aqueles montes de carneseossosedesejosepensamentos depois que saem de um 

lugar como esse, o qual antes de desabar ao chão já era (sempre foi) uma instituição em 

escombros. Sem pretender oferecer respostas, ao artista cabe apenas tentar apreender 

e exibir, na especificidade irredutível de seu ofício, o que é o avesso de ser livre. 

***

As pinturas que fazem parte do projeto Liberdade são devedoras de um procedi mento 

cons trutivo iniciado em 1989 e que tem, a despeito de graduais transformações, ori

entado desde então a prática pictórica de Carlos Vergara. Central a esse processo é 

a feitura de monotipias, resultado da impregnação da tela ou de algum outro tecido 

pelos elementos que encontra e escolhe em lugares para onde se desloca, sejam 

eles oriundos do ambiente natural (terra, pedra, vegetação) ou do âmbito da cultura 

(utensílios, paredes, pisos). Auxiliado por substâncias aglutinadoras com as quais 

prepara a superfície flexível dos suportes, comprime estes sobre pedaços do mundo 

que lhe afetam de alguma maneira e captura ali, por meio desse contato próximo e 

aderente, partes ou rastros deles. Por vezes, essas monotipias imprimem não mais 

que as cores, as texturas ou as formas correspondentes às matrizes eleitas pelo artis

ta. Em outras ocasiões, também pedaços desses lugares (gravetos, terra, panos) se 

juntam às superfícies preparadas. Em um caso como no outro, o que resulta desse 

processo é a apreensão, no plano, de resquícios materiais de experiências de aproxi

mação a situações específicas. 

Embora vários trabalhos feitos nesse período tenham resultado somente dessa 

prática – adotando os efeitos imprecisos que são próprios da monotipia como guias 

únicos da pintura pronta –, muitos outros incluem a realização, sobre o mesmo su

porte onde marcas e resíduos do mundo foram depositados, de ainda outros procedi

mentos. Nesses casos, Carlos Vergara submete as telas ou tecidos usados a uma série 

de intervenções pictóricas que afirmam, contradizem, continuam ou ignoram aquilo 

que as impressões haviam casualmente construído.11 Onde figuras ou narrativas eram 

apenas sugeridas por associações de cores ou matérias, os traços e as manchas  

9 Para Giorgio Agamben, 

esse é o tipo de existência 

que porções crescentes dos 

que habitam o mundo são 

forçadas a ter por desígnio  

do “poder soberano”,  

o qual suspende a univer

salidade da ordem jurídica 

que ele próprio institui e 

circunscreve o alcance  

de toda norma reguladora de 

disputas, dando lugar a um 

“estado de exceção” que  

desprotege grupos especí

ficos. AGAMBEN, Giorgio. 

Homo Sacer, o poder  

soberano e a vida nua I.  

Belo Horizonte: UFMG,  

2002, p. 936.

10 Um dos mais delicados 

comentários visuais sobre 

a reinvenção de modos de 

manter a humanidade em 

um ambiente prisional foi 

feito pelo escritor Jean Genet 

em seu único filme, Un chant 

d’amour (1950). Nele, dois 

homens, presos em celas 

individuais, mas contíguas, 

criam meios de relacionarse 

afetivamente que demolem, 

simbolicamente, as paredes 

que os apartam. 

11 FERREIRA, Glória.  

“Riscos e chances”.  

Em Paulo Sérgio Duarte 

(org.). Pinturas. Carlos 

Vergara. Rio de Janeiro: 

Automática, 2011, p. 168.
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adicionadas através de técnicas diversas corroboram aquelas alusões ou, inversa

mente, as alteram, conferindolhes outros sentidos. Ao combinar e fazer convergir 

tempos e ações diferentes em um único resultado, o artista confronta a imprecisão 

que é própria das monotipias e o controle que caracteriza as demais interferências 

que faz. Aproxima o acaso da convicção e o documento do que é coisa inventada.

Ante os destroços do Complexo Penitenciário da Frei Caneca, Carlos Vergara deita 

e pressiona lonas preparadas sobre o chão, colhendo registros prosaicos dos espaços 

onde por tantos anos caminharam pessoas que não podiam ir a outros lugares, e que 

em pouco tempo seriam abandonados em definitivo. Operação que produz manchas 

e captura restos – de poeira a sobras de tijolos, de barbante a um estilete improvisado 

– que o artista em seguida acentua ou afronta pictoricamente, tomandoos como 

matéria de uma arqueologia institucional e afetiva. Aproximando e confrontando 

índices de uma situação específica e signos libertos de significados exclusivos, cria 

situações de trânsito que evitam a mera descrição de um fato sem distanciarse do 

assunto a que se dedica. Em alguns dos trabalhos, são imagens de portas gradea

das que Carlos Vergara imprime sobre os tecidos, pintandoas em seguida em cores  

luminosas diversas, desnaturalizando os tons sombrios que a coisa representada su

postamente exigiria. Desordem de sinais que replica a ambiguidade que acompanha 

a presença de estruturas gradeadas em outros momentos da trajetória do artista, 

seja como elementos gráficos que estruturam a própria pintura, seja como índice do 

controle de corpos que separa a vida que conta daquela que é passiva.12

A tensão entre a memória do lugar impregnada nas lonas e as intervenções com 

tinta nelas feitas em seguida é ainda aumentada nos trabalhos em que tais adições 

sugerem narrativas, obliterando parte daqueles registros ao mesmo tempo em que 

concebe outro tipo de lembrança, confundindo inventário e invenção. Se o amon

toamento de formas e informações presente nessas pinturas remete à ideia de detritos 

(ferros retorcidos, pedaços de parede) e evoca, na sua estrutura turbulenta e satura

da, o ambiente claustrofóbico do cárcere, coloca também esses trabalhos, paradoxal

mente, no limite de abstrairse de qualquer imagem que exista no ambiente do presídio. 

O círculo preto e de textura áspera que se destaca em vários deles – parecendo saltar 

do plano em direção a quem observa as pinturas ou, inversamente, retrocedendo até 

o fundo da tela –, torna seus possíveis significados ainda mais elusivos, quase como 

se, ao fim e ao cabo, a escuridão se avizinhasse da luz que ali se insinua. 

Por meio dessas fricções construtivas, Carlos Vergara sugere rastros da vivência 

incerta e precária daqueles que passaram parte de suas vidas ali, e não somente a sua 

experiência de observador não implicado naquelas circunstâncias. Rastros que, por não 

poderem ser meramente representados, são oferecidos como locução simbólica que 

apenas o olhar interessado decifra e pode lhe conferir algum sentido. Em Liberdade, o 

combate à amnésia não é feito, portanto, pela catalogação exaustiva do que foi suposta

mente vivido. Mas pela elaboração de um testemunho que afirma, em sua incompletude, 

o poder emancipador da opacidade, posto que é do passado meramente entrevisto que 

se pode, a partir do que se pensa hoje, conceber sem travas o que se passou um dia.

***

Mesmo considerados em conjunto, vídeo, fotografias, instalação e pinturas não são  

capazes, parece afirmar o artista, de capturar o que caracteriza e significa um presídio 

no momento em que é fisicamente descartado por não servir mais aos propósitos para 

os quais foi construído. No que se refere à pintura, essa convicção emerge em um con

junto de telas em que, afastandose da ideia do fragmento ou do acúmulo de restos, 

Carlos Vergara se volta para a descrição visual dos espaços de convivência forçada da 

prisão – celas apertadas, corredores infindos –, talvez tomando como modelo algumas 

de suas fotografias. Representando esses ambientes por meio da aproximação entre 

campos cromáticos de tons baixos que parecem desfazerse até o limiar da abstração 

das cenas fotografadas, esses trabalhos têm proximidade formal, contudo, com diver

sas das aquarelas criadas no âmbito do projeto Liberdade. Partilhando a fluidez dos pig

mentos usados, essas pinturas e aquarelas exibem, e paradoxalmente também velam, 

o que seriam paisagens internas do Complexo Penitenciário da Frei Caneca. Avizinhando 

áreas que ilumina com tons claros de outras que deixa à sombra, desmancha suas 

bordas precisas e por vezes as confunde: evoca a apreensão mnemônica de algo e, 

em simultâneo, uma situação de irrecorrível apagamento do que foi ali vivido. Apesar 

de não serem úteis como ilustrações fidedignas do que pareciam ser esses recintos, 

essas construções vagas e difusas remetem a um estado de incerteza que é próprio de 

quem está detido. Mais do que representar visualmente uma prisão no passado, o que 

está em jogo para o artista é representar a ideia que se possa fazer dela no presente.

A aquarela igualmente se presta, porém, por sua natureza portátil e íntima, como 

via para sugerir frações de narrativas da vida passada no interior de presídios. Ao contrá

rio das pinturas feitas por Carlos Vergara, em que não há espaço para a figura huma na 

a despeito do suporte relativamente extenso, várias das pequenas aquarelas retratam 

homens gritando, protestando ou exprimindo as dores que sentem, embora se furtem à 

descrição naturalista dos eventos em que estão envolvidos – torturas, greves, brigas.13 

Feitas de uma profusão de traços delgados que esboçam fragmentos de cenas e de 

campos de cores quentes que lhes atribuem ainda maior movimento, esses trabalhos 

12 “Quando no início dos 

anos 80 [Carlos Vergara] 

realizou as telas abstratas 

das tramas em losango, fez 

questão de salientar que o 

ponto de partida foram as 

grades reais que separavam 

aqueles que estavam no 

desfile dos blocos de rua e 

os que assistiam, de fora; 

grades flagradas pelas suas 

fotos [feitas durante o desfile 

do bloco Cacique de Ramos] 

separando os agentes ativos 

e os passivos do Carnaval”. 

DUARTE, Paulo Sérgio.  

“O poder do corpo”.  

Em Carlos Vergara. Rio de 

Janeiro 1972/1976. Rio de 

Janeiro: Silvia Roesler Edições 

de Arte, 2007.  

13 A única outra presença da 

figura humana em Liberdade 

é a incorporação que Carlos 

Vergara faz, no contexto 

desse projeto, da instalação 

Empilhamento (1969), em 

que dezenas de moldes idên

ticos e vazios de um corpo, 

todos feitos de papelão, são 

postos uns em cima dos 

outros, como a indicar a 

desumanização daquilo que 

supostamente representam. 
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sugerem, além disso, que no Complexo Penitenciário da Frei Caneca, tal como em 

quaisquer outras instituições carcerárias, existe uma dimensão sônica que é parte in

dissociável de seu cotidiano, e que deve por isso ser também de algum modo lembrada: 

barulhos de corpos falando, comendo, rezando, tossindo, xingando; ruídos de portas 

e grades que se abrem e se fecham em um instante; sopros de vozes que querem se 

afirmar como discurso inteligível, mesmo quando isso não é possível. O som das prisões 

é confuso e indistinto. E se não há como descrevêlo nas imagens materialmente ralas 

e simbolicamente densas das aquarelas que o artista cria, através delas é possível ao 

menos concebêlo, para que assim se inscreva no campo da memória construída.14

***

Ao recusar fazer, de Liberdade, mera descrição de um desmanche institucional e físi

co, Carlos Vergara frustra as demandas próprias à documentação de um fato e ins

taura uma temporalidade ambígua, a qual permite pensar de novo em o que é ruína.  

Valendose de vídeo, fotografias, instalação, pinturas e aquarelas, faz registro do gra

dual apagamento dos vestígios materiais do Complexo Penitenciário da Frei Caneca e 

das vidas lá vividas, remetendo o olhar e o pensamento a um tempo que já não existe. 

Pulsa igualmente nas apresentações simbólicas dos prédios arruinados, todavia, uma 

interrogação sobre o futuro das práticas de disciplinamento e de correção dos corpos 

adotadas ali, bem como sobre os intricados motivos que leva ram (e ainda levam) à pri

vação legal e legítima da liberdade de mulheres e homens. Embora eloquentes, as ima

gens de ruínas que Liberdade fixa e exibe não trazem respostas prontas ou fáceis sobre 

o destino das instituições carcerárias. Se são lembranças de uma dor que certamente 

se prolonga em outros corpos e no interior de outras prisões, elas também trazem, em 

meio à natureza fragmentada de construções demolidas, a possibilidade de se fazer o 

futuro de um modo diferente. Ambiguidade que ainda se apresenta, para além dessas 

imagens, na transformação do aço retirado dos prédios demolidos em pregos novos, 

operação solicitada pelo artista a uma siderúrgica. Metáfora de uma regeneração pos

sível dos restos que é, contudo, dúbia, posto que pregos tanto podem causar feridas 

quanto servir para fixar o que está frouxo ou cindido. Situada entre o desânimo e a 

promessa utópica, Liberdade aposta no poder que a arte tem de confrontar e refazer 

as ideias que organizam e pacificam a vida, ativando a capacidade que cada um tem 

de imaginar e construir o devir do mundo. Adere, assim, à temporalidade que é própria 

do que Walter Benjamin chamou de o “continuum da história”, o qual concede, a cada 

geração que chega à vida adulta, “uma frágil força messiânica, para a qual o passado 

dirige um apelo”. Apelo, diz o filósofo, que “não pode ser rejeitado impunemente”.15

14 Na instalação sonora inti

tulada Pandemonium (2005), 

os artistas Janet Cardiff e 

George Bures Miller recri

aram, em presídio desativado 

– Eastern State Penitentiary, 

na Filadélfia, Estados Unidos 

–, ruídos variados que, 

vindos de diversas partes do 

pavilhão onde desenvolveram 

o trabalho, evocavam a vida 

no prédio em seu período 

de atividade. Não havia no 

trabalho, porém, o registro 

da voz humana, posto que 

a instituição adotou, desde 

sua criação, em 1829, um 

método de recuperação dos 

presos que propunha isola

mento e silêncio absolutos, 

somente tendo abandonado 

tal procedimento em 1913. 

Pandemonium. Filadélfia: 

Eastern State Penitentiary 

Historic Site, 2005 [catálogo 

de exposição], p. 20.

15 BENJAMIN, Walter.  

“Sobre o conceito da 

História”. Em Magia e  

técnica, arte e política. 

Ensaios sobre literatura e 

história da cultura.  

São Paulo: Brasiliense,  

1985, p. 223.

2011  
pintura e pastel oleoso  

sobre lona crua
190 x 200 cm48



2011  
pintura e carvão sobre lona crua
160 x 190 cm
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2012  
carvão, dolomita pigmentada e 
pastel oleoso sobre lona crua
140 x 140 cm

2011  
carvão e dolomita pigmentada  
sobre lona crua
190,6 x 216,5 cm 53
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2011  
pintura, dolomita e carvão 
sobre lona crua
180 x 180 cm

2011  
pintura e carvão sobre lona crua
180 x 180 cm
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2011  
monotipia e pintura 
sobre lona crua
191 x 217 cm

2011  
monotipia e pintura 
sobre lona crua
201 x 110 cm

2011  
monotipia e pintura 
sobre lona crua
191 x 191 cm
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2011  
monotipia sobre lona crua
200,5 x 140,5 cm
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2011  
monotipia sobre lona crua
145,5 x 115,5 cm

2010  
monotipia e pintura  
sobre lona crua
230 x 145,5 cm
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texto de Silviano Santiago  De longe. Vejo retroescavadeiras. Marteletes, perfuratrizes, 

marretas e maçaricos abrem rombos nas paredes. Bananas brancas de nitroglicerina 

são enfiadas nos buracos e atadas umas às outras por fios azuis e laranja. Pombos 

voam e arrulham. Armam-se armadilhas. Levanto os olhos. Helicópteros sobrevoam 

com câmaras de televisão. Pano de fundo: os casebres da favela, as casas e os edifí-

cios da Zona Norte. Apuro o ouvido. Adivinho. Três, dois, um... Disparado o gatilho, 

o primeiro bloco se desagrega e mergulha no alicerce. | Nuvens artificiais se elevam, 

afundando o complexo presidiário dentro da cidade do Rio de Janeiro. Um após o ou-

tro, os oito pavilhões são implodidos. Quebra-se o recorde nacional em demolições de 

grande porte. Blocos desmoronam. Andares ruem. Escadas gastas e carunchosas des-

pencam. Paredes se dissolvem em estrondo, em nuvens de poeira, em lixo e em asco. 

Tijolos ganham voo e se esborracham no chão. A porta era uma chapa única de ferro 

e, para a vigia, tinha uma abertura a metro e meio do solo. Não há vigilância no re-

cinto. Lembranças ressuscitam os blocos nos seus dejetos. Pressinto a dor e a paixão 

no amontoado de escombros. O segredo é a arma do negócio. O alcaguete e a tortura 

também o são. O espião almoça conosco. | Desço do alto de Santa Teresa. Silêncio. 

Piso entulho e barras enferrujadas de ferro onde outros amargaram cela, soalho batido 

pelos tamancos, tinir de chaves, linguetas a ranger nos encaixes, dobradiças cisma-

rentas, colchões e cobertores encardidos e ensanguentados, cartas de baralho, pági-

nas de caderno, copos plásticos e pornografia desenhada na parede. Um estilete 

jaz na parede esfarinhada pelo chão. Apanho-o como lembrança e sinto vertigem. 

Ampara-me uma coluna onde o azul se perpetua no amarelo e se suicida. O estertor 

do vagabundo na noite imensa. Um vão escuso me espreita lá no fundo do corredor. 

Pensei que não os haveria mais. Detentos e carcereiros dialogam. Pretos-velhos, pais 

de santo, malandros, assassinos e guerrilheiros calam a boca e ludibriam os guardas 

na calada da noite. | Pode-se implodir a história? | Um caco de espelho permanece 

na moldura. Avizinhei-me dele. Adivinhei-me nele. Não contive uma exclamação de 

espanto: “Que rei sou eu?” | A Casa de Correção não é um brinquedo artístico. | “Só 

serão deixados de pé o pórtico da antiga entrada principal e alguns metros do muro. 

Estão tombados”. (O portal da Real Academia de Belas-Artes foi remontado no Jardim 

Botânico em 1940. Em que ano e em que bairro será remontado o pórtico tombado da 

Casa de Correção?) | Entro pela antiga entrada principal e por ela sairei. | O que não 

é quadrado ou retangular é retorcido. Não há porque retocar os varões de ferro que 

coleto nos escombros. Contorções. Angustiosas formas barrocas. Abertas e lapidar-

mente transparentes. Enguias helicoidais. Retorcidas. Enferrujadas. Sinuosas. Soltas 

no ar, atam nós extravagantes e definitivos. A doença na pele dos vergalhões de ferro 

é a marca do tempo e da dor no corpo humano. Manchas difusas de cores não obscu-

recem a imagem. Aclaram-na, como o sol negro da melancolia, imperador em causa 

própria. Busco a cenografia das formas. A perspectiva e os efeitos de luz e de sombra 

são tão reais quanto a paisagem implodida. Rejeito ou não o apelo emocional? | Não 

caminho só pelos escombros. Um livro didático de geografia se abre, está aberto, 

guarda linhas sublinhadas e anotações para o dia do exílio no estrangeiro. Levanto do 

chão o portão gradeado e, contra a luz, enxergo − por onde outros penaram a punição 

e a disciplina − o azul gongórico do céu carioca. | O sol cega e desassossega a tela 

branca, onde a poeira invoca o azul, o amarelo e o negro. Entre perda e lembrança 

surgem barrotes labirínticos em fuga pelo tempo. Grades e mais grades, sempre gra-

des. Pressinto o pelourinho plantado na praça pública da escravidão negra. O pelou-

rinho dizia algo à população da cidade que o chafariz de Mestre Valentim, alardeado 

no traçado urbano colonial, não murmurou. Pressinto o fim do Império e o começo da 

República. A Casa de Correção se concretiza no escuro da noite policial e jurídica. 

Direitos suspensos e privação de liberdade. Eis os resíduos de grades em ferro batido 

que, ao ar livre e na tela, junto pela cola das cores.
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2011  
monotipia e pintura  
sobre lona crua
190 x 216 cm
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2011  
pintura e carvão  
sobre lona crua
140 x 140 cm



2011  
monotipia, pintura, especularita  
e resina sobre lona crua 
130,5 x 186 cm
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TERESA, 2011  
monotipia e pintura  

sobre lona crua 
186 x 110 cm

2011  
monotipia, pintura e  

resina sobre lona crua 
170 x 191 cm
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2011  
monotipia, pintura e resina 
sobre lona crua 
185,5 x 131 cm
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2011  
monotipia e pintura 
sobre lona crua 
140 x 140 cm

2011  
monotipia, pintura e  
carvão sobre lona crua  
180 x 180 cm



2011  
monotipia, pintura e carvão 
sobre lona crua 
130 x 186 cm
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LIbERdAdE I, II, III e IV, 2011  
acrílico preto sobre montagem de fotos 
em acrílico lenticular 3d 
100 x 100 cm

LIbERdAdE, 2011  
vídeo 
direção: Inês Vergara e Fernanda Scalzo
imagens: Fábio Sefarty, João Vergara 
e Marina b. Valença
edição: Antônio Porto
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EMPILHAMENTO, 1969/2012  
papelão corrugado e caixas de papelão
dimensões variadas
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Somos homens ocos

Homens recheados

Uns nos outros escorados

Elmo entulhado de palha. Ai de nós!

Nossas vozes ressecadas, quando

Sussurramos em uníssono,

São taciturnas e gratuitas

Como vento na relva seca

Ou pés de ratos a pisar cacos de vidro

No nosso porão ressecado.

T. S. Eliot, trecho do poema “Os homens ocos” (“The hollow men”) 

Tradução de Silviano Santiago
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[págs. 106-123]

2010-11
desenho, aquarela e 
nanquim sobre papel
30 x 40 cm
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Liberdade [Freedom] is the outcome of work that Carlos 

Vergara (Santa Maria, RS, 1941) started in response to 

the demolition of Frei Caneca Prison Complex in Rio de 

Janeiro. The trajectory of that prison differs little from that 

of so many others: it took decades to be built, it housed 

common inmates and political prisoners, it was no stranger 

to overcrowding and torture, it witnessed strikes and riots, 

it was shut down and demolished (an attempt to deny and 

obliterate its memory?). 

By appropriating the physical heritage remaining 

after the implosion, Vergara demonstrates how memories 

cannot be wiped out by destruction, that memory is stored 

in places that permeate space and time, and that these 

can be accessed when there is a “desire for memory”. And it 

is this that the artist does, as a conscientious citizen, with 

such conviction and sensibility.

Just as it brings up issues relating to the concept of 

freedom and how it can be attained, by occupying the 

space that was once the headquarters of the São Paulo 

State Department for Political and Social Order, and which 

now houses an institution devoted to preserving the memory 

of resistance and political repression in Republican Brazil, 

Liberdade (July 21st to October 14th) underlines the need 

for human rights and the prison issue to be discussed more 

widely throughout society. 

ivo Mesquita 
Technical Director

Pinacoteca do Estado de São Paulo

Kátia Felipini Neves 
Coordinator

Memorial da Resistência de São Paulo

Fundação Vale is committed to helping enhance the value 

of the cultural activities and artistic and historical heritage 

in the communities where Vale operates.

This in itself would be enough to justify its support for 

Liberdade [Freedom], a project that brings into the public 

arena reflections about the Frei Caneca Prison Complex, 

which was built in Rio de Janeiro as of 1833 as a model 

penitentiary during the Brazilian Empire and remained until 

2010, when the last of its buildings was imploded. 

More than just representing part of the country’s penal 

history, Frei Caneca was also, at different times in its almost 

two hundred years of existence, the stage for some of the 

most important events and characters in Brazil’s social 

and political history. In other words, Liberdade ultimately 

touches on another topic that is dear to Vale: human rights.

In its work in the field of culture, Fundação Vale has 

nurtured strong, abiding ties with contemporary art in its 

multiple manifestations and formats. Museu Vale, in Vitória, 

and Memorial Minas Gerais – Vale, in Belo Horizonte, 

are proof of this commitment, and Museu da Língua 

Portuguesa, now being developed in São Luís, Maranhão, 

will soon be part of this heritage.

Fundação Vale is therefore proud to be a part of this 

project. Through its mediation – first with an exhibition and 

now a book – Carlos Vergara, one of Brazil’s most respected 

contemporary artists, invites us to take some time out from our 

daily routines to reflect upon freedom – in the past, the present 

and the future. An experience that cannot fail to enrich us. 

The opportunity to receive Liberdade – Carlos Vergara 

at Memorial da Resistência de São Paulo is not just an 

honor: it is an opportunity to broaden the debate, through 

art, about a subject that is as fundamental as it is necessary 

for an institution with a stated commitment towards the 

development of democracy and a culture of human rights 

– the question of prisons. 

Vale

The opposiTe oF beiNg Free
Moacir dos Anjos

Liberdade (Freedom) is a project that occupies a place of note in Carlos Vergara’s almost fifty

yearlong artistic career. Not because it is the highpoint of everything he has done or, indeed, 

because it constitutes a starting point for investigating uncharted territories; nor because it 

celebrates the essence of his different formal inventions. What sets Freedom apart is its unre

strained adherence to the commitment to placing the power of creation at the service of the 

critical apprehension of an element from the world, casting light on things that would otherwise 

be hidden from view and recording what might otherwise be forgotten. A commitment to put

ting art into clamorous and productive proximity with life – something that is already a feature 

of other stages of his career, but which here contains a driving urge to investigate what is as 

yet unknown. In other words, this project is not a quest for serenity or harmony, traits that are 

often associated with mature works. What it contains is the artist’s willingness to be exposed to 

something from reality that has a singular impact and effect on him and galvanizes his whole 

productive repertoire – acquired over years of tireless dedication – to make it last as an artistic 

product. Freedom is a “late” project, to borrow a term used by critic Edward Said to typify the 

“style” adopted by creators who, having established the hallmarks of their discourse over many 

years, put them to the test without any fear of contradiction or risk.1 Unlike “aged” art, late art 

does not aim to reach a peaceable reconciliation with the past, but to impose its restive curios

ity in response to the uncertain course of the world, accepting and valuing the fragment and 

the unresolved in lieu of the whole and the ready. 

The episode that sparked his desire to embark on the Freedom project was the end of 

something made of solid matter and imbued with multilayered symbolism: the razing of a set 

of buildings which for over one and a half centuries served as a place of detention for violators 

of the established order and the mentally ill – Frei Caneca Prison Complex in Rio de Janeiro. 

Built between 1833 and 1850 on a site outside the city center, the prison was conceived in line 

with the scientistic assumptions and social structure that prevailed in Brazil at the time. With 

both punitive and correctional functions, it sought to tame and coerce the bodies that would 

not succumb to the laws society had deemed to be right or the regulated work that produces 

material wealth. Throughout its long history, at different times and for different reasons it housed 

thieves and vagrants, murderers and beggars, madmen and political activists, all of whom devi

ated from the norms that prevailed in the country in their given periods. It was this last group, 

however, who left the best known testimony of the lives spent partially there. Some of the first 

to be detained there for political reasons, in the late 1800’s, were those who opposed the new 

republican regime in Brazil. Later, in the 1930’s and 40’s, during the Estado Novo period, the 

penitentiary held men and women who had been accused (often without being formally tried) of 

actively supporting the introduction of communism to the country. Finally, in the 1960’s and 70’s, 

many of the institution’s cells were occupied by people who opposed the military dictatorship 

that existed in Brazil between 1964 and 1985.2 Despite the inevitably incomplete and sporadic 

1 The expression “late style” 

in the sense adopted by 

Edward Said was originally 

developed by German  

philosopher Theodor W. 

Adorno in his critical texts 

about Beethoven’s late works, 

which led him to designate 

his Missa Solemnis an 

“alienated masterpiece”. 

SAID, Edward. Estilo tardio. 

São Paulo: Companhia das 

Letras, 2009, p. 28.

2 MELLO, Marisa S. “História 

da construção do Complexo 

Presidiário da Frei Caneca”. 

IN VERGARA, Carlos. 

Liberdade. Rio de Janeiro: 

Governo do Estado, 2010 
[newspaper published for 

the exhibition, Freedom, at 

Escola de Artes Visuais do 

Parque Laje in Rio  

de Janeiro].
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3 Detained as a political pris

oner in Frei Caneca Prison 

Complex between 1936 

and 1937, writer Graciliano 

Ramos sums up, in his book 

that recounts his time there, 

the state of another inmate 

after he had been tortured 

in the prison: “He came out 

with his nerves spent and 

flesh minced; upon leaving 

the nightmare, the wretched 

heap of ruins musters a few 

scraps of conscience and is 

appalled at himself”. 

RAMOS, Graciliano.
Memórias do Cárcere.  

Rio de Janeiro: Livraria  

José Olympio, 1953,  

2º Volume, p. 78.

4 “For a century and a half, 

the prison had always been 

offered as its own remedy; 

the reactivation of the peni

tentiary techniques as the 

only means of overcoming 

their perpetual failure; the 

realization of the corrective 

project as the only method 

of overcoming the impos

sibility of implementing it.” 

FOUCAULT, Michel. Vigiar 

e Punir. Petrópolis: Vozes, 

1984, p. 237.

5 “By operating at every level 

of the social body and by 

mingling ceaselessly the art 

of rectifying and the right to 

punish, the universality of the 

carceral lowers the level from 

which it becomes natural and 

acceptable to be punished.” 

FOUCAULT, Michel.  

Op. cit., p. 265.

6 GIL, José. “As Pequenas 

Percepções”. IN Daniel  

Lins (ed.). Razão Nômade.  

Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2005. 

nature of these accounts, it is possible to infer from them the pain that was suffered by the 

detainees, whatever it was that had caused them to be temporarily stripped of their freedoms.3 

Embedded in the prison institution since its very conception is the idea of crisis. It is no 

coincidence that the notion of reform has shadowed it almost since it first existed, as if it were 

a model that had always fallen short and would always have to be patched up, if only to put 

off its inevitable demise to some indistinct time.4 Maybe it is just because it occupies a central 

role in the widespread regime that is the scientific punishment of bodies – introduced in the 

mid 19th century, albeit in varying guises – that the prison system continues as such.5 Which 

does not prevent the apparent imminence of its failure as a punitive or correctional institution 

in each individual case. And the fact is that at the end of a mounting history of uprisings, es

capes, deaths, overpopulation, disease and generalized human degradation, in the first half of 

the 2000’s it became evident that the Frei Caneca Prison Complex no longer had the means 

or reason to exist and would have to be shut down. As its prisoners were transferred to other 

or new penitentiaries, the different buildings in the compound were demolished: in 2003 the 

first one was toppled; in 2006 three more were torn down; in March 2010 eight other buildings 

were destroyed; and in July of the same year the last one of the whole compound to remain 

standing was razed to the ground. From his workplace on the top of Santa Teresa hill, Carlos 

Vergara watched over the gradual fall of the prison blocks below him and within his view in 

Catumbi valley, at the foot of Mineira hill. Before the last one was brought down, he decided 

to counterbalance the forgetting of facts great and small that the demolition foretold with his 

artistic work. In some way, Freedom is about symbolically reconstructing these buildings that 

were destroyed, so that they can carry on being remembered as part of a social landscape  

that continues to this day in other parts.

***

Freedom is the result of the juxtaposition or combination of different media and procedures: 

video, photography, installation, monotype, painting, watercolor. All previously used by Carlos 

Vergara with differing intensities: some from the beginning of his career, others only more re

cently. All, however, convened to capture something that is lost, that is undone in an instant as 

a physical entity and gradually as matter to be remembered. Something that is not made just 

of bricks, cement and steel, but also of personal and public stories; stories of those who spent 

time inside the prison and also of the country that did not know how or was unable to keep 

them on the outside. Yet there is no hierarchy between the media and procedures used, in that 

they need the support of each other to staunch something that inevitably ends and dwindles 

with the passage of time. Making up part of the same creative effort are instruments the artist 

used to bear witness to a fact that also could not be expressed in an organized statement designed 

to be allencompassing, but just by the suggestion of an “atmosphere” that enables meanings to  

be inferred.6 The order in which these media and procedures are brought into the text is there

fore random, just one way from the many other potential ways to approach the activation of a ruin.  

Nevertheless, the works that make up Freedom owe a debt to two particular moments 

when Carlos Vergara explored the place that was once Frei Caneca Prison Complex: when it 

was still possible to walk around some of the deserted, halfstanding prison blocks and then 

afterwards, when they were finally razed, when everything that was there was mingled together 

in a pile of almost indistinguishable debris. In the first case it was possible to fix visual impres

sions that evoke an architecture made to regulate and correct bodies, while in the second there 

were just the vestiges of the correctional institution that remained as material for his work. 

At both points in time, however, it was the (historical, social, political, affective) time of that 

prison’s life that was impregnated in the supports which he used, before there were no remains 

left whose presence could pervade the collective memory. In this project, the artist draws on 

and articulates what he has learned in almost half a century to translate time visibly, exposing 

a crack in the common space of life that is not extinguished by the demolition of buildings. It 

enters the dispute negotiated constantly in the social body of beliefs and values of which it is 

part, to inscribe an event in the space of memories that remain.7 

***

Once set on recording the disappearance of Frei Caneca Prison Complex, Carlos Vergara start

ed out with the most objective method of doing so, filming and photographing the implosion 

of most of the buildings that were part of it and then scrutinizing what was left of the inside of 

the prison blocks and their immediate surroundings.8 In the video that bears the name of the 

project, and which also includes some photographs, it is possible to see a little of the inside of 

the group cells, with their beds made of cement and scraps of makeshift curtains, an attempt 

to protect their privacy in an environment where the norm is to strip its inmates of any individu

ality, since standardization is used in such places as a technique for keeping bodies in line. 

Equally discernable are the barred windows high up in the walls, designed to let the light in 

but only give a restricted view of the outside, which is more often mediated by the many cut

outs from magazines stuck to the walls, most of which show nude women or, in a few cases, 

wellknown vacation getaways, indicating an incomplete list of repressed desires cherished by 

the primarily male prison population. As if they were notebooks, the cell walls filmed by the 

artist – like the cell walls in any prison – also contain texts and drawings in which the inmates 

privately face up to their nature as outcasts, revealing their helplessness, despair, anger or ap

peal to divine providence and madness. 

Some of the photographs taken amongst the ruins of the newlyimploded buildings portray 

the same spaces as were filmed, although they give the chance to examine at greater length 

the architecture of the place and the traces of the way things were laid out and the pictures the 

inmates made in an attempt to give their particular parts of the cells the sense of an individual, 

unique space. This set of images also shows doors and bars lying on the ground and the bull

dozers that started to round up what remained of the prison, indications of an institutional and 

physical environment in a process of depredation. But most of the photographs are closeups 

of just parts of cells, doors, hallways and courtyards in different stages of disintegration. Several 

of them focus on what remained of the iron that formed the bars or sustained the buildings, 

now so tangled together that it cannot be unraveled, like roots of a great tree yanked out of 

the ground, but also the claustrophobic feeling of pressure. These are images that claim an 

affinity with the place, while also suggesting that there is no way to record visually what it was 

like to live there. Maybe this is why the photographs are exhibited in conjunction with many of 

the doors that shut in the inmates, recovered shortly before they were due to be discarded as 

worthless junk, forming an environment which, when crossed, requires others to imagine what 

7 HUYSSEN, Andreas. 

“Monuments and  

Holocaust Memory in a 

Media Age”. IN Twilight 

Memories. Marking Time in a 

Culture of Amnesia. London, 

Routledge, 1995, p. 249.

8 To record these images, 

Carlos Vergara worked 

in collaboration with  

photographers Paulo Jabur, 

Marina Valença and  

Eduardo Masini. 
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happened there, and so to keep alive the memory of something they never experienced. After 

all, it is the job of fiction to help us understand what actually happened.

The images of the remains of daily life inside Frei Caneca Prison Compound suggest a way 

of living that is at once promiscuous and lonely, stripped of almost anything that would make 

it human. Although the procedures imposed on the inmates in a penitentiary institution are in 

theory a constitutive and legal part of society’s regulatory apparatus, the systemic failure of the 

criminal justice system ends up partially depriving the inmates of the rule of law in more or less 

serious and permanent ways. When this happens, prisoners are excluded from the community 

to which they legally belong and their rights as detainees are suppressed, leaving them to live 

a life that philosopher Giorgio Agamben called merely physiological or “naked”, in that there is 

virtually no distinction between being dead and being alive.9 Many of the everyday strategies 

adopted by inmates, including those noted in the video and photographs by Carlos Vergara, 

are desperate ways of maintaining humanity even when there may be no more support for the 

prisoners to stay in a community of which they should be a part, no matter whether they are 

temporarily deprived of their physical liberty for having committed offenses of differing degrees 

of gravity. If the same community that judged them and put them there excludes them, albeit 

informally, from the protection of the law that should apply to all, all that is left for them to do 

is to invent rules and norms of conduct specifically for the restricted territory of the jails, some 

harsh, others playful.10  

In the last scene of the video, the viewer can watch, with no sound, the implosion of much 

of Frei Caneca Prison Complex, when eight buildings are demolished in succession: the institu

tion’s physical existence is demolished, causing a cloud of dust to rise and then spread side

ways throughout the region, taking the prison, now turned almost entirely into particles of dust, 

into the houses and apartments of people who had not before had any direct physical contact 

with whatever lay inside a prison. Dust that also covered the roads which the people who were 

imprisoned there could not even see from their cells. Symbolically, the implosion dissolved the 

jails in the middle of a city that rejected their occupants as members of the same living space.  

As it is thick and opaque, this layer of dust does not, however, seem to let one see what hap

pens to those piles of fleshandbloodanddesiresandthoughts after they leave a place like 

this, which even before it toppled to the ground was (ever) a crumbling institution. Without of

fering any answers, the artist undertakes to apprehend and show, in the irreducible specificity 

of his craft, what is the opposite of being free. 

***

The paintings included in the Freedom project hark back to a constructive procedure started 

in 1989 which, despite gradual transformations, has since oriented Carlos Vergara’s pictorial 

work. At the heart of this process are his monotypes, which are the result of impregnating a 

canvas or other fabric with elements that he finds and chooses from wherever he goes, be 

they from the natural environment (earth, stone, plant) or the world of culture (utensils, walls, 

floors). With the aid of glutinous substances applied to the flexible surface of the supports, he 

presses them onto pieces of the world that touch him in some way, and there, through this 

close, adhesive contact, he picks up parts or traces of them. Sometimes these monotypes 

capture just the colors, textures or forms corresponding to the matrices elected by the artist.  

On other occasions pieces of these places (twigs, earth, cloth) are stuck to the prepared sur

faces. In both cases, what results from this process is the appropriation, on the plane, of mate

rial remains of experiences of proximity to specific situations. 

Although several works done during this period have resulted only from this practice – pre

ferring the imprecise effects that are typical of the monotype as unique guides for the ready paint

ing – many others include other procedures executed on the same support where marks and 

remains of the world have been collected. In these cases, Carlos Vergara subjects the canvases 

or fabrics to a series of pictorial interventions that affirm, contradict, continue or ignore whatever 

the impressions spontaneously constructed.11 Where figures or narratives were just suggested 

by associations of colors or materials, the traces and marks added using different techniques 

corroborate those allusions or else alter them, giving them other meanings. Upon combining and 

bringing together different times and actions in a single outcome, the artist confronts the lack 

of precision that is typical of monotypes with the control inherent to the other interferences he 

makes. He brings together the fortuity of conviction with the mark of what is invented. 

When faced with the rubble of Frei Caneca Prison Complex, Carlos Vergara laid down and 

pressed the prepared canvases on the ground, picking up prosaic traces of the spaces where 

for so many years people with nowhere else to go walked, and which would shortly be aban

doned for good. An operation that produced marks and picked up remains – from dust to bits 

of bricks, string and a makeshift knife – which the artist then highlighted or offset pictorially, 

making them into material for an institutional and affective archaeology. By bringing together 

and contrasting vestiges from a specific circumstance and signs released from set meanings, 

he created situations of movement which avoid merely describing facts while still retaining a 

proximity to the subject matter. In some of the works, it is images of barred doors that Carlos 

Vergara prints on the fabrics and then paints with different luminous colors, denaturalizing the 

muted tones the represented object is expected to have. An assortment of signs that replicates 

the ambiguity inherent to the presence of barred structures at other times in the artist’s career, 

either as graphic elements that structure the painting itself or denoting the way bodies are  

controlled, separating life that counts from life that is passive.12 

The tension between the memory of the place impregnated in the fabrics and the interven

tions with paint then made on their surfaces is further augmented in the works in which these 

additions suggest narratives that obliterate part of those records while simultaneously conceiving 

a different kind of memory, mixing up inventory and invention. If the agglomeration of forms and 

information present in these paintings brings to mind the idea of debris (twisted iron, pieces of 

wall) and evokes in its turbulent and saturated structure the claustrophobic environment of the 

jailhouse, it also paradoxically puts these works on the limit of being abstracted from any image 

that may exist in the prison environment. The black, roughlytextured circle that stands out in 

many of them – seeming to jump out from the plane towards the observer of the paintings, or 

else to recede back into the canvas – makes its possible meanings even more elusive, almost as 

if darkness was ever present alongside the light that penetrates that space. 

Using this kind of constructive friction, Carlos Vergara evokes traces of the unsettled, 

precarious experiences of those who spent part of their lives there, and not just his experience 

as an observer with no involvement in those circumstances. Traces which, as they cannot be 

merely represented, are offered as a symbolic language that only the keen eye can pick up and 

9 For Giorgio Agamben, this 

is the kind of existence that 

growing portions of those who 

inhabit the world are forced 

to live by the design of the 

“sovereign power”, which 

suspends the universality of 

the judicial order that it insti

tuted itself, and circumscribes 

the reach of every regulatory 

norm for disputes, giving way 

to a “state of exception”  

that leaves specific groups 

vulnerable. AGAMBEN,  

Giorgio. Homo Sacer,  

O Poder Soberano e a  

Vida Nua I. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2002,  

pp. 936.

10 One of the most delicate 

visual commentaries about 

the reinvention of ways of 

keeping one’s humanity 

inside a prison environment 

was made by the writer  

Jean Genet in his only film,  

Un Chant d’amour (1950).  

In it, two men imprisoned 

in individual, neighboring 

cells find ways of interacting 

affectively which symboli

cally dissolve the walls that 

separate them.

11 FERREIRA, Glória.  

“Riscos e Chances”.  

IN Paulo Sérgio Duarte (ed.). 

Pinturas. Carlos Vergara. 

Rio de Janeiro: Automática, 

2011, p. 168. 

12 “When in the early 1980’s 

[Carlos Vergara] did the  

abstract paintings of 

rhombusshaped webs,  

he was careful to note that 

the starting point was the real 

fences that separated those 

that were in the street parade 

from those that watched 

them from outside; fences 

shown in his photos [taken 

during the parade of Cacique 

de Ramos] that separate the 

active and passive agents of 

Carnival.” DUARTE, Paulo 

Sérgio. “O Poder do Corpo”. 

IN Carlos Vergara. Rio de 

Janeiro 1972/1976. Rio 

de Janeiro: Silvia Roesler 

Edições de Arte, 2007. 
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make some sense of. In Freedom, amnesia is not, then, resisted by exhaustively cataloguing 

what might have been experienced. But by preparing a testament which, in its incomplete

ness, affirms the emancipatory power of opacity, in that it is from these glimpses of the past 

that one can conceive of what may have happened then.

***

Even taken together – video, photographs, installation and paintings – the artist seems to be say

ing that they are incapable of encapsulating the essence and meaning of a prison at a time when 

it is physically discarded because it no longer serves the purposes for which it was built. When it 

comes to the paintings, this conviction emerges in a set of canvases where, drawing away from 

the idea of the fragment or the accumulation of remnants, Carlos Vergara chooses to make a 

visual description of the spaces of forced cohabitation in the prison – cramped cells, endless 

corridors –, maybe taking as a model some of his photographs. Representing these environ

ments by bringing together chromatic fields of muted hues that seem to dissolve towards the 

threshold of abstraction of the photographed scenes, these works still have something in com

mon formally with several of the watercolors created for the Freedom project. Sharing the fluidity 

of the pigments used, these paintings and watercolors exhibit, yet paradoxically also obscure, 

the indoor landscapes of Frei Caneca Prison Complex. Juxtaposing areas he illuminates with 

light hues alongside others he leaves in shadow, he dissolves their sharp edges and sometimes 

mingles them: he evokes the mnemonic conception of something and simultaneously an irrepa

rable effacement of what was experienced there. While they may not serve as faithful illustrations 

of what these precincts seemed to be, these vague and ambiguous constructions relate to the 

state of uncertainty that is inherent to imprisonment. More than visually representing a prison in 

the past, what matters for the artist is to represent the idea that can be made of it in the present. 

However, for its portable, intimate nature, watercolor is equally suited to suggesting frac

tions of narratives of the life spent inside prisons. Unlike the paintings made by Carlos Vergara, 

where there is no space for the human figure despite the size of the support, several of the 

small watercolors portray men shouting, protesting or expressing the pain they feel, although 

they fall short of making a naturalistic depiction of the events they are involved in – torture, 

strikes, fights.13 Made of a profusion of fine lines that sketch parts of scenes and fields of hot 

colors that give them even more movement, these works also suggest that in Frei Caneca 

Prison Complex, as in any other penitentiary, there is a sonic dimension that is an essential part 

of their existence, and which should therefore also be remembered in some way: the noise of 

bodies talking, eating, praying, coughing, cursing; the sound of doors and bars opening and 

closing in an instant; wisps of voices in a bid to be listened to as intelligible discourse, even 

when this is impossible. Prison sounds are confusing and indistinct. And if there is no way to 

describe them in the materially shallow and symbolically dense images of the watercolors the 

artist creates, through them they can at least be imagined and thereby imprinted on the field 

of constructed memory.14

***

By refusing to make Freedom a mere description of physical and institutional disintegration, 

Carlos Vergara defies the expectations inherent to the documentation of an occurrence, and 

13 The only other presence  

of the human figure in 

Freedom is Carlos Vergara’s 

incorporation into this  

project of the installation,  

Empilha mento (1969), in 

which dozens of identical, 

empty molds of a body,  

all made of cardboard,  

are placed on top of one 

another as if to indicate the 

dehumanization of whatever 

they represent. 

14 In the sound installa

tion entitled Pandemonium 

(2005) in a deactivated 

prison – Eastern State  

Penitentiary, Philadelphia, 

USA – artists Janet Cardiff 

and George Bures Miller 

recreated different sounds 

which, issuing from different 

parts of the building where 

the work took place, evoked 

the life in the penitentiary 

when it was still active.  

However, the work contained 

no sound of the human voice, 

because since 1829, when 

the institution was founded, 

its method for rehabilitating 

prisoners was to keep them 

completely isolated and in 

silence; a procedure that was 

only abandoned in 1913. 

Pandemonium. Philadelphia: 

Eastern State Penitentiary 

Historic Site, 2005  

[exhibition catalog], p. 20.

15 BENJAMIN, Walter.  

“Sobre o conceito da 

História”. IN Magia e  

técnica, arte e política. 

Ensaios sobre literatura  

e história da cultura.  

São Paulo: Brasiliense,  

1985, p. 223.

institutes an ambiguous temporality that gives the opportunity to rethink what destruction 

means. With video, photographs, installation, paintings and watercolors, he records the gradu

al obliteration of the material remains of Frei Caneca Prison Complex and the lives lived there, 

relating visually and mentally to a time that no longer exists. Likewise, in the symbolic repre

sentations of the crumbled buildings a question mark hangs over the future of the practices 

of punishing and correcting bodies adopted there, as well as the convoluted motives that led 

(and still lead) to the legal and legitimate privation of men’s and women’s freedoms. However 

eloquent they may be, the images of ruins that Freedom fixes and exhibits do not give simple 

or ready answers about the future of penitentiary institutions. While they may be memories of 

a pain that is certainly still felt in other bodies and other prisons, they equally well, in the midst 

of the fragmented nature of demolished buildings, give the chance to build the future in a dif

ferent way. An ambiguity that is also expressed, alongside these images, in the transformation 

of the steel taken from the demolished buildings into new nails, an operation conducted by a 

steel mill on the artist’s request. A metaphor for the potential for regeneration of remains which 

is at the same time questionable, in that a nail can be used just as well to hurt as it can to 

hold things that are loose or divided in place. Standing between disenchantment and utopian 

promise, Freedom puts its faith in the power of art to confront and rework the ideas that organ

ize and pacify life, activating the capacity we all have to imagine and construct the future of 

the world. And so it adheres to the temporality that is the essence of what Walter Benjamin 

called the “continuum of history”, which gives each generation that reaches adult life “a weak 

messianic force to which the past has a claim”. A claim, says the philosopher, which cannot 

be rejected with impunity.15 
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TeXT bY silViaNo saNTiago From afar. I see bulldozers. Hammer drills, drilling rigs, sledge

hammers and blowtorches open up gaping holes in the walls. White sticks of nitroglycerine are 

inserted into the holes and linked together by blue and orange wires. Pigeons flutter and cry out. 

Traps are sprung. I look upwards. Helicopters hover overhead with television cameras. Backdrop: 

makeshift housing in the favela, houses and apartment blocks in the North Zone. I prick up my 

ears. I hazard a guess. Three, two, one... The trigger is pulled and the first block crumbles and 

dives into its foundations. | Artificial clouds rise, burying the prison complex in Rio de Janeiro. 

One after the other, the eight blocks are imploded. A new Brazilian record for largescale demoli

tion. Blocks of concrete tumble. Floors cave in. Worn, crumbling stairways topple over. Walls 

dissolve with a crash, in clouds of dust, rubble and revulsion. Bricks are made airborne then 

shatter on the ground. The doors were a single steel plate with a surveillance hatch one and a 

half meters above the ground. There is no surveillance in this precinct. Memories resuscitate the 

blocks in their debris. I sense pain and passion in the pile of rubble. Secrecy is the weapon of 

this business. Snitching and torture, too. The spy has lunch with us.  |  I come down from the 

hills of Santa Teresa. Silence. I tread on rubble and rusty iron bars where others suffered in cells, 

the floor flattened by clogs, keys rattling, latches scratching in their slots, hinges bent, mattresses 

and blankets filthy and bloodstained, pages from a notebook, plastic cups and pornography 

drawn on the walls. A retractable blade knife lies amongst the crumbled wall on the ground.  

I pick it up as a memento and feel dizzy. I lean against a column where the blue is perpetuated 

on the yellow and commits suicide. The wheezing of a beggar in the immense night. A veiled 

void awaits me at the end of the corridor. I thought there were no such things any more. Inmates 

and prison guards talk. African Brazilian spirit mediums and spiritual leaders, rogues, killers and 

guerillas keep quiet and mock the guards in the quiet of the night.  |  Can history be imploded?  

|  A broken piece of a mirror remains in its frame. I was drawn to it. I saw myself in it. I could 

not help myself from exclaiming in surprise: “What kind of king am I?”  |  The penitentiary is not 

an artistic plaything. | “Just the gateway at the old entrance and a few meters of wall will be left 

standing. They’re listed.” (The gateway from the Royal Academy of Fine Arts was removed to the 

botanic garden in 1940. When and where will the listed gateway of this prison be moved to?)  |   

I come in through the former main entrance and through it I will also leave.  |  What is not square 

or rectangular is twisted. There is no need to touch up the steel rods I collect from the rubble. 

Contorted. Anguished baroque forms. Open and perfectly transparent. Helicoid eels. Twisted. 

Rusted. Crooked. Unleashed, they attach to us, extravagantly, definitively. The skin disease on 

the iron rods is a mark of time and of pain in the human body. Scattered patches of color do not 

obscure the image. They lighten it, like the black sun of melancholy, supreme ruler for its own 

cause. I seek out the scenic nature of the forms. The perspective and effects of light and shade 

are just as real as the imploded landscape. Should I reject this emotional appeal or not?  |  I do not 

just walk amongst rubble. A geography textbook lies open, is open, with passages underlined and 

notes made for the day of exile abroad. I lift the barred gate off the ground and, holding it against 

the light, I see – where others suffered punishment and discipline – the Gongoristic blue of the 

Rio sky. The sun blinds and disturbs the white canvas, where the dust invokes blue, yellow and 

black. Between loss and memory, labyrinthine wooden trusses flee through time. Bars and more 

bars, bars everywhere. I sense the whipping post erected in the public space of black slavery. The 

whipping post said something to the city’s people that the fountain designed by Mestre Valentim, 

standing proudly against the colonial city skyline, did not even whisper. I sense the end of the 

empire and the start of the republic. The prison takes shape in the dark night of the law maker 

and law enforcer. All rights on hold and freedoms curtailed. These are the remains of the wrought 

iron bars which, in the open air and on canvas, I join together using the cohesion of colors.

We are the hollow men 

We are the stuffed men 

Leaning together 

Headpiece filled with straw. Alas! 

Our dried voices, when 

We whisper together 

Are quiet and meaningless 

As wind in dry grass 

Or rats’ feet over broken glass 

In our dry cellar 

from The Hollow Men by T. S. Eliot.

2011  
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Carlos Vergara  
www.carlosvergara.art.br

Nascido na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 

em 1941, Carlos Vergara iniciou sua trajetória nos anos 60, 

quando a resistência à ditadura militar foi incorporada ao 

trabalho de jovens artistas. Em 1965, participou da mostra 

Opinião 65, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 

um marco na história da arte brasileira, ao evidenciar essa 

postura crítica dos novos artistas diante da realidade social e 

política da época. A partir dessa exposição formouse a “nova 

figuração brasileira”, movimento que Vergara integrou junto 

com outros artistas, como Antônio Dias, Rubens Gerchman e 

Roberto Magalhães, que produziram obras de forte conteúdo 

político. Na década de 1970, seu trabalho passou por gran

des transformações e começou a conquistar espaço próprio 

na história da arte brasileira, principalmente com fotografias 

e instalações. Desde os anos 80, pinturas e monotipias têm 

sido o cerne de um percurso de experimentação. Novas téc

nicas, materiais e pensamentos resultam em obras contem

porâneas, caracterizadas pela inovação, mas sem per der a 

identidade e a certeza de que o campo da pintura pode ser 

expandido. Em sua trajetória, Vergara realizou mais de 180 

exposições individuais e coletivas de seu trabalho, dentre as 

quais se destacam as que seguem relacionadas.

Born in 1941 in Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brazil, 

Carlos Vergara launched his career in the 1960’s, a time 

when young artists were expressing their opposition to the 

military dictatorship through their work. In 1965, he took 

part in Opinião 65 (Opinion 65), an iconic exhibition in the 

history of Brazilian art held at the Museum of Modern Art in 

Rio de Janeiro, which showcased this critical stance taken 

by the new generation of artists towards the political and 

social circumstances of the day. The show gave rise to a 

movement, “new Brazilian figuration”, which was typified 

by works with a strong political overtone, whose members 

included Antônio Dias, Rubens Gerchman and Roberto 

Magalhães, as well as Vergara himself. In the 1970’s 

Vergara’s work went through great changes and started 

to win over a space of its own in the history of Brazilian 

art, especially his photographs and installations. Since the 

1980’s, painting and monotypes have formed the backbone 

of his experimentations. Drawing on new techniques, ma

terials and conceptions, the artist’s contemporary output is 

innovative, but remains consistent with his identity and the 

certainty that the field of painting can be expanded. In his 

career, Vergara’s work has been exhibited in over 180 solo 

and joint shows, including the highlights listed below. 

eXposições iNdiViduais  Solo ExhibitionS

Petite Galerie, Rio de Janeiro 

Galeria Art Art, São Paulo 

Petite Galerie, Rio de Janeiro 

Museu de Arte Moderna – MAM/RJ, Rio de Janeiro 

Galeria Paulo Bittencourt e Luiz Buarque de Hollanda, 

Rio de Janeiro 

Galeria Thomas Cohn, Rio de Janeiro 

Gabinete de Arte Raquel Arnaud, São Paulo 

Gabinete de Arte Raquel Arnaud, São Paulo 

Galeria Thomas Cohn, Rio de Janeiro 

Gabinete de Arte Raquel Arnaud, São Paulo 

Paço Imperial, Rio de Janeiro 

Palácio das Artes, Belo Horizonte 

Site specific, Capela do Morumbi, São Paulo 

Obras recentes 19891991, Centro de Arte Moderna 

da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 

Galeria Francis Van Hoof, Antuérpia (Bélgica)

Capela do Morumbi, Centro Cultural Banco do Brasil, 

Rio de Janeiro 

Galeria Paulo Fernandes, Rio de Janeiro

Monotipias do pantanal e pinturas recentes, MAM/SP

Os viajantes, Paço Imperial, Rio de Janeiro 

Carlos Vergara 89/99, Pinacoteca do Estado, São Paulo

Galeria Nara Roesler, São Paulo 

Silvia Cintra Galeria de Arte, Rio de Janeiro 

1967

1968 

1969

1972

1973  

1983 

1984 

1987

1988

1989 

1990 

1991       

1992  

1993 

1995

1997

1998 

1999 

2001 

Retrospectiva no Santander Cultural, Porto Alegre

Museu Vale do Rio Doce, Vila Velha (ES)

Monotipias e pinturas, Galeria Arte 21, Rio de Janeiro 

Berço esplêndido e empilhamento, Galeria do Lago, 

Museu da República, Rio de Janeiro

Galeria Paulo Fernandes, Rio de Janeiro 

Manoel Macedo Galeria de Arte, Belo Horizonte 

Pinturas, Bolsa de Arte de Porto Alegre, Porto Alegre

Anos 70 revisitados, Centro Universitário

Maria Antônia, São Paulo

Série Gávea, Galeria Artur Fidalgo, Rio de Janeiro 

Sagrado Coração, Missão de São Miguel, 

Paço Imperial, Rio de Janeiro

Hüzün, Oi Futuro, Rio de Janeiro 

Sagrado Coração, Missão de São Miguel, 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (RS)

Carlos Vergara, Galeria Paulo Darzé, Salvador 

Carnaval, exposição de fotografias, Art Center Kulanshi /

Astana (Cazaquistão)

Carlos Vergara – a dimensão gráfica: uma outra 

energia silenciosa, MAM/RJ, Rio de Janeiro  

Sagrado Coração, Missão de São Miguel, 

Galeria Jones Bergamin, São Paulo 

Carlos Vergara pinturas e desenhos, 

Referência Galeria de Arte, Brasília 

Carlos Vergara, Almacén Galeria, Nova York

Liberdade, no Parque Lage, Rio de Janeiro 

Aquarelas, Múltiplo Espaço Arte, Rio de Janeiro

Bolsa de Arte Porto Alegre, Porto Alegre 

Liberdade, no Memorial da Resistência, 

Pinacoteca de São Paulo

eXposições ColeTiVas  group  ExhibitionS

7ª Bienal Internacional de São Paulo, 

Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo

Opinião 65, MAM/RJ, Rio de Janeiro 

Salon de La Jeune Peinture, Musée d’Art Moderne 

de la Ville de Paris

Opinião 66, MAM/RJ, Rio de Janeiro 

9ª Bienal Internacional de São Paulo (prêmio aquisição), 

Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo 

Nova objetividade brasileira, MAM/RJ, Rio de Janeiro 

6º Resumo de Arte JB (prêmio Resumo JB de Objeto), MAM/RJ

2ª Bienal de Arte Medellín, Medellín (Colômbia)

2º Panorama de Arte Atual Brasileira, MAM/SP, São Paulo 

8º Resumo de Arte JB (prêmio Resumo JB de Desenho), MAM/RJ

Domingos de criação, MAM/RJ, Rio de Janeiro 

Waltercio Caldas, Rubens Gerchman, Carlos Vergara, 

José Resende, MACC, Campinas 

40ª Bienal de Veneza, Veneza 

Quasi cinema, Centro Internazionale di Brera, Milão 

Do moderno ao contemporâneo: Coleção Gilberto 

Chateaubriand, MAM/RJ, Rio de Janeiro  

Do moderno ao contemporâneo: Coleção Gilberto 

Chateaubriand,  Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 

Contemporaneidade: homenagem a Mário Pedrosa, MAM/RJ

Portraits of a country: brazilian modern art from the Gilberto  

Chateaubriand Collection, Barbican Art Gallery, Londres 

Tradição e ruptura: síntese de arte e cultura brasileiras, 

Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo 

18ª Bienal Internacional de São Paulo, Fundação 

Bienal de São Paulo

Destaques da arte contemporânea brasileira, MAM/SP, 

São Paulo

20ª Bienal Internacional de São Paulo, Fundação Bienal 

de São Paulo, São Paulo 

Diversité latinoamericaine, Galerie 1900/2000, Paris 

Bienal Brasil século XX, Fundação Bienal de São Paulo

1ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, Fundação Bienal 

de Artes Visuais do Mercosul, Porto Alegre 

Arte cidade: percurso, São Paulo 

Brasil + 500 Mostra do Redescobrimento, 

Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo 

Artecidadezonaleste, Metrô, Estação Brás, São Paulo 

Artefoto, Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro 

O sal da terra, Museu Vale do Rio Doce, Vila Velha (ES)

Arte como questão – anos 70, Instituto Tomie Ohtake, São Paulo

Múltiplos, Galeria Arte 21, Rio de Janeiro 

Paper trail: 15 Brazilian artists, Allsopp Contemporary, Londres 

Nós, Museu da República, Rio de Janeiro 

Jogos de guerra, confrontos e convergências na arte 

contemporânea brasileira, Galeria Marte Traba, São Paulo 

Cliks from abroad – NYPH 10 Photo Festival, Galeria 222, Nova York

Os 70’s, Progetti Galeria de Arte, Rio de Janeiro 

29ª Bienal de São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo, 

São Paulo 

29ª Bienal de São Paulo (itinerância), Sesc Araraquara (SP) 

e Sesc Campinas

Jogos de guerra, confrontos e convergências na arte contem

porânea brasileira, Caixa Econômica Federal, Rio de Janeiro 

8ª Bienal do Mercosul – Além Fronteiras, Porto Alegre
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