
R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 74
SP-SP Brasil 05415-020
55 11 2628-1943
de segunda a sexta, das 10 hs às 19 hs
sábado, das 11 hs às 17 hs



Batalhão de 
Telegrafistas                          

03.07.2014 
--

16.08.2014 



1



30



25

of Mahmoud Al-Mabhouh on 19th January 2010, in a 
hotel room in Dubai. Marker left the original version, 
subtitles and graphs intact, but changed the news 
program’s soundtrack to a composition written by 
Henryk Górecki. 

The work is a terrifying representation of how technology 
is imposed on us. He dismantles an apparatus of power 
and demonstrates that, although we can’t access these 
people who watch our daily movements, the recordings 
that their machines produce are not as fleeting and inno-
cent as one might have assumed.  

***

Research and cataloguing of the Luiz Guardia Neto collection: 
Paula Borghi
Research and cataloguing of the Gastão de Magalhães
collection: Lucas Oliveira
Editing of audio material: Bruno Palazzo
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Edgard de Souza is interested in the changes which an 
image undergoes as it passes through machines and 
mediums. We present a work by him from 1998, which 
hasn’t been exhibited since then, created based on the                
combined use of photography and fax. The images (com-
positions made from the sending and resending of the 
photos via this apparatus) show, in a series of self-portraits, 
the figure of the artist in constant movement – alone, in 
twos or threes, formed by the repetition of himself. A type 
of out of time emission-reception, its ethereal presences 
evoke the spectral body of technology, ghosts which we 
do not know if they come from the past or if they project 
themselves towards the future. As Derrida would say: “The 
ghost, is me”2 . 

With globalization and the invasion of information tech-
nology in our lives, currently the postal services serve 
increasingly for the global flow of merchandise and con-
sumer goods, and less for personal communication. The 
works by John Kelsey allude to the way we relate amongst 
ourselves using handheld devices, which connect us re-
motely to data servers. Be it living in the same city or in 
long distance relationships, it is there that our emotions 
meet.

The mobile architecture of the object created by Nadezh-
da Mendes da Rocha and Serguei Dias resembles a com-
munication “node”. It is a mobile server, an urban probe 
aimed towards collecting and diffusing content and open 
knowledge. The device establishes a local network and al-
lows access to a database on the internet, exchanges files 
from a Wi-Fi device, records videos and transmits in real 
time. 

Stopover in Dubai (2011), by Chris Marker, makes use 
of CCTV footage made available through the GNTV and 
the Dubai State Security Service, and demonstrates 
the methods employed by network media for mass 
surveillance. The film maps the movement of various 
people who were supposedly involved in the murder 
2. The phrase was said by Jacques Derrida in an interview to the 
actress Pascale Ogier for the film “Ghost Dance” (1983), directed 
by the British Ken McMullen.
www.pileface.com/sollers/article.php3?id_article=1074#section1
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Batalhão de Telegrafistas entende a Arte Postal como um 
movimento global baseado no intercâmbio entre artistas e 
na construção de redes marginais de comunicação. O livre 
uso dos serviços de correio, máquinas de fax, impressões 
e fotocópias – modos de criação e compartilhamento 
de ideias e projetos artísticos – constitui o cerne dessas 
ações. Desde a transição dos anos 50 para os 60, elas se 
anunciam não só como uma prática, mas uma tomada de 
posição diante da sociedade e do sistema da arte.
 
Mesmo que a tecnologia da informação tenha deslocado 
seus parâmetros em direção ao universo digital, e que 
essas redes não carreguem o mesmo grau de dinamismo 
que as mobilizava antes do advento da internet, algumas 
questões essenciais se mantiveram e se renovaram em 
direção ao presente. Procedimentos colaborativos e 
participativos, compartilhamento, acesso incondicional 
à informação, à livre circulação e distribuição, subversão, 
resistência ao controle e hierarquias dos canais oficiais 
foram desde o início suas palavras de ordem, mas também 
o destino e a utopia da Arte Postal.

Ela representou uma das tentativas mais ambiciosas e 
bem-sucedidas de se colocar em marcha, em escala 
internacional, uma atividade que pudesse acontecer para 
além dos roteiros convencionais, e que unisse os artistas 
em torno de uma estratégia coletiva, essencialmente não 
autoral, em uma arquitetura de rede. No Brasil, a prática 
amadureceu durante a ditadura militar (1964-1985) e, para 
inúmeros artistas que viviam e trabalhavam no país, era a 
única forma de contato com seus pares e outros circuitos 
pelo mundo. Dentro de um contexto político carregado 
de tensão, ela também funcionava como instrumento de 
crítica e denúncia.

Em sua tentativa tanto de recuperar e apresentar obras 
hoje consideradas históricas, como de pensar sobre parte 
da produção atual a partir de algumas ambiências em 
torno do que ficou conhecido por Arte Postal, Batalhão de 
Telegrafistas não se pretende um resgate nostálgico – ou 
mesmo uma “atualização”, fadada ao fracasso – daquele 
vibrante momento heroico do passado. Em tempos de 
controles cada vez mais sofisticados, sobre o que se 
pensa e o que se comunica, é importante refletir sobre o 
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Obviously Mail Art cannot be reduced to simply send-
ing works in the post. It is its own media, support and, 
in some cases, also the co-author of what is created. 
This is the case of Karin Sander’s “mailed paintings” 
that carry the post’s official marks gained throughout 
their displacements around the world; of the “FedEx 
sculptures” by Walead Beshty, fragile objects that are 
damaged by the transport and are presented in this 
way when they reach their destination; and of the 
“mailed photographs” by Moyra Davey.

After visiting São Paulo, in 2012, Davey carried out a new 
series of works related to the city, being that four of them 
are exhibited here. Amongst the photos, which were fold-
ed a few times and sent through the post, without the pro-
tection of an envelope, we see a handmade model of the 
Museum of Modern Art of São Paulo (also known as MASP); 
a spider imprisoned under a glass (a possible reference to 
the enormous spider by Louise Bourgeois confined to the 
external glassed areas of the Museum of Modern Art of 
São Paulo, MAM-SP); and a set of sound equipment which 
resemble the city’s chaotic architecture.  

Roberto Winter’s action operates internally to the new or-
der of global commerce of products, one of the last fron-
tiers where the traditional postal services have not yet be-
come obsolete.  Using a Chinese sales website that offers 
thousands of items for a pitiful value, with the capacity 
of freely delivering them anywhere in the world, the artist 
chose an object that reinforces an ambiguous and neb-
ulous position, characteristic of the political postures of 
today and of the difficulty in representing them: the Anon-
ymous/Guy Fawkes mask, which was sent to part of the 
mailing addresses of Galeria Jaqueline Martins in the man-
ner of an invitation, or of an alert. 

The new project Volta, by Alexandre Brandão, creates 
representations from a relation between the artist’s res-
idence, post offices in São Paulo and the practice of 
flânerie (or strolling idly). Brandão travelled random routes 
through the city, on a bus, towards these offices and, from 
there, addressed a card to himself, whose content is the 
drawings of these trajectories, exhibited here.  
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que se perdeu e o que se manteve da natureza e da ética 
dessa prática criada por artistas, constituída em torno de 
um ato tão essencial e humano quanto radical, subversivo 
e anárquico: enviar uma mensagem para outra pessoa e, 
quem sabe, convocá-la a agir.

***

Batalhão de Telegrafistas parte de obras que integram 
arquivos de artistas brasileiros participantes de 
diversas redes internacionais de Arte Postal, caso 
de Gastão de Magalhães, f. Marquespenteado e 
Luiz Guardia Neto, cujos acervos apontam para uma 
constelação de muitos outros nomes.

Entre os itens raros localizados, a mostra exibe o cartaz 
da The Fourth Metaphysical Telepathic Exhibition (Quarta 
Exposição de Telepatia Metafísica, 1986, Breslávia), 
organizada por Andrzej Dudek-Dürer em torno de 
dezenas de nomes de mais de 30 países pelo mundo. 
O artista polonês, que se considera a personificação de 
Albrecht Dürer, costuma tocar instrumentos como koto 
e sitar para receber o espírito do grande pintor alemão 
do século 16. Os sons ouvidos nessa exposição foram 
produzidos pelo próprio artista, em gravações feitas 
nos anos 1980, que em seguida as disponibilizou para 
sua rede postal em fitas cassete1. 

Almandrade, artista, poeta e arquiteto radicado em 
Salvador, Bahia, foi integrante do grupo de artistas 
criador do movimento Poema/Processo e um dos 
fundadores do Grupo de Estudos de Linguagem da 
Bahia, que editou a revista Semiótica, em 1974. Desde 
a década de 1970, ele produz um trabalho voltado 
ao conceitualismo e à estética minimalista, tendo 
boa parte dele transitado pelos correios nacionais – 
caso do envelope lacrado que enviou para amigos no 
ano de 1973, cuja palavra no interior só se revelava à 
contraluz (um clássico método espião), quando se lia 

1. O lado A da fita apresenta “Metaphysical-Telepathic Music, 
Now You are Talking...”, na qual Dudek-Dürer toca o koto, um 
tradicional instrumento japonês. No lado B ouvimos “514 An-
niversary of the Birth of Albrecht Dürer, World Performance, 
21.V.1985”, e o artista se apresenta com o sitar indiano.
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and human as it is radical, subversive and anarchic: send 
a message to another person and, who knows, summon 
her to act. 

***

Batalhão de Telegrafistas first unfolds from works which 
are a part of archives of Brazilian artists participants of 
various international Mail Art networks, which is the case 
of Gastão de Magalhães, f. marquespenteado and Luiz 
Guardia Neto, whose collections point to a constellation 
of many other names.  

Within the rare items found, the exhibition includes the 
poster of The Fourth Metaphysical Telepathic Exhibition 
(1986, Wroclaw, Poland), organized by Andrzej Dudek-
Dürer including dozens of names from over 30 countries 
around the world.  The Polish artist, who considers himself 
the personification of Albrecht Dürer, plays instruments 
such as the koto and the sitar so as to receive the spirit 
of the great German painter from the 16th century. The 
sound we hear in this exhibition was produced by the art-
ist himself, in recordings made in the 1980s, which were 
then made available to his mailing network on audiotapes1. 

Almandrade, artist, poet and architect resident in Salva-
dor, Bahia, was a member of the group of artists creator 
of the Poema/Processo movement and one of the found-
ers of the Grupo de Estudos de Linguagem da Bahia, who 
edited the Semiótica magazine in 1974. Since the 1970s 
he produces work geared towards conceptualism and 
minimalist aesthetics, having a great part of it transiting 
through national postal services – as in the case of the 
sealed envelope which he sent to his friends in the year 
1973, where the word inside could only be revealed when 
it was held against the light (a classic method used by 
spies), where one could read “psiu” (or “shush”), a refer-
ence to the political system’s control over discourse at the 
time of the Brazilian dictatorship. 

1. The side A of the audiotape presents “Metaphysical-Telepath-
ic Music, Now You are Talking...”, where Dudek-Dürer plays the 
koto, a traditional Japanese instrument. On side B we hear “514 
Anniversary of the Birth of Albrecht Dürer, World Performance, 
21.V.1985”, and the artist presents himself with the Indian sitar.



“psiu”, uma referência ao controle do sistema político 
sobre o discurso no período ditatorial brasileiro.

É evidente que a Arte Postal não se resume a simplesmente 
enviar obras pelo correio. Ele é a própria mídia, suporte e, 
em alguns casos, também coautor do que se cria. Esse é o 
caso das “pinturas postais” de Karin Sander, que carregam 
as marcas oficiais dos correios em seus deslocamentos 
pelo mundo; das “esculturas fedexadas” de Walead Beshty, 
objetos frágeis que são danificados pelo transporte e assim 
são apresentados quando chegam ao destino final; e das 
“fotografias postais” de Moyra Davey.

Após uma visita a São Paulo, em 2012, Davey realizou uma 
nova série de obras relacionadas à cidade, e quatro delas 
são exibidas aqui. Entre as fotos, que foram dobradas 
algumas vezes e enviadas pelo correio, sem a proteção 
de um envelope, vemos uma maquete artesanal do MASP 
(Museu de Arte de São Paulo); uma aranha aprisionada sob 
um copo (referência à imensa aranha de Louise Bourgeois 
confinada na área externa envidraçada do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo); e um conjunto de equipamentos 
de som que se assemelha à arquitetura caótica da cidade.

A ação de Roberto Winter opera internamente à nova 
ordem do comércio global de produtos, uma das últimas 
fronteiras em que os serviços de correio tradicional 
ainda não se tornaram obsoletos. A partir de um site de 
vendas chinês que oferece milhares de itens por um valor 
ínfimo, com capacidade para entregá-los gratuitamente 
em qualquer parte do mundo, o artista escolheu um 
objeto que reforça uma posição ambígua e nebulosa, 
característica das posturas políticas da atualidade e da 
dificuldade em representá-las: a máscara Anonymous/Guy 
Fawkes, que foi enviada para parte do mailing da Galeria 
Jaqueline Martins à guisa de convite, ou de alerta.

O projeto inédito Volta, de Alexandre Brandão, constrói 
representações a partir de uma relação entre a residência 
do artista, agências de correio de São Paulo e a prática 
da deriva. Brandão faz alguns percursos aleatórios pela 
cidade, de ônibus, em direção a essas agências e, de lá, 
endereça para si mesmo uma carta, cujo conteúdo são os 
desenhos desses trajetos, agora expostos.  
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Batalhão de Telegrafistas (Army of Telegraphists) under-
stands Mail Art as a global movement based on the ex-
change between artists and the construction of marginal 
communication networks. The free use of postal servic-
es, fax machines, printing and photocopies – mediums 
of creation and sharing of ideas and artistic projects – 
constitute the core of these actions. Since the transition 
from the late 1950s onwards they represent, more than a 
practice, a posture towards society and the art system.  
 
Even though communication has moved towards the dig-
ital universe, and these Mail Art networks do not carry 
the same level of dynamism that mobilized them before 
the advent of internet, some essential features have been 
sustained. Collaborative and participatory procedures, 
shared authorship, open access to information, free cir-
culation and distribution, subversion, resistance towards 
control and the hierarchies of the official channels, were 
from the onset their guiding principles, and defined the 
utopia of Mail Art.

Mail Art represented one of the most ambitious and 
successful attempts at putting into place, on an inter-
national scale, an activity which occurs beyond the 
conventional script, and which brought artists together 
around a collective strategy, essentially non-authorial, 
in a network architecture. In Brazil, this practice ma-
tured throughout the military dictatorship (1964-1985) 
and, for a number of artists who lived and worked in the 
country, it was the only form of contact between their 
peers and other circles throughout the world. Within a 
political context filled with tension, it also worked as an 
instrument for critique and denunciation.

In its attempt both to recover and present works which 
are today considered historic and to think about the pres-
ent production from the starting point of the conditions 
around what became known as Mail Art, Batalhão de Tele-
grafistas does not intend to make a nostalgic rescue. At a 
time when the control over what you think and what you 
communicate is increasingly sophisticated, it is important 
to reflect on what has been lost and what has been main-
tained from the nature and ethics of this practice created 
by artists, constituted around an act which is as essential 



A Edgard de Souza interessam as mudanças pelas quais 
passa uma imagem ao transitar entre máquinas e mídias. 
Dele apresentamos um trabalho de 1998, desde então 
nunca exibido, criado com base no uso combinado da 
fotografia e do fax. As imagens (composições feitas 
a partir do envio e reenvio das fotos produzidas por 
meio desse dispositivo) mostram, em uma série de 
autorretratos, a figura do artista em constante movimento 
– sozinho, em duplas ou trios, formados pela repetição 
de si próprio. Espécie de emissão-recepção fora do 
tempo, suas presenças etéreas evocam o corpo espectral 
da tecnologia, fantasmas que não sabemos se vêm do 
passado ou se projetam em direção ao futuro. Como diria 
Derrida: “O fantasma, sou eu”2 . 

Com a globalização e a invasão da tecnologia da 
informação em nossas vidas, atualmente os serviços 
postais servem progressivamente ao fluxo global de 
mercadorias e bens de consumo, e menos à comunicação 
pessoal. Os trabalhos de John Kelsey aludem às formas 
como nos relacionamos por meio do uso de dispositivos 
manuais, que nos conectam remotamente a servidores de 
dados. Seja vivendo na mesma cidade ou nos relacionando 
a distância, é lá que nossos sentimentos se encontram.

A arquitetura móvel do objeto criado por Nadezhda 
Mendes da Rocha  e Serguei Dias se assemelha a um 
“nó” de comunicação. É um servidor portátil, uma sonda 
urbana voltada à coleta e difusão de conteúdo e do 
conhecimento livre. O dispositivo instaura uma rede local 
e permite o acesso a um banco de dados na internet, grava 
vídeos, faz trocas de arquivos a partir de dispositivos wi-fi 
e transmissões em tempo real.

Stopover in Dubai (2011), de Chris Marker, se apropria de 
múltiplas gravações CCTV disponibilizadas por meio da 
GNTV e da Segurança de Estado de Dubai, e demonstra os 
métodos da mídia de rede empregados para a vigilância 
em massa. O filme mapeia os movimentos de várias 
pessoas que estiveram supostamente envolvidas com o 
2. A frase é dita por Jacques Derrida em entrevista à atriz Pascale 
Ogier para o filme “Ghost Dance” (1983), do diretor britânico Ken 
McMullen. 
www.pileface.com/sollers/article.php3?id_article=1074#section1
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assassinato de Mahmoud Al-Mabhouh, em 19 de janeiro 
de 2010, em um quarto de hotel de Dubai. Marker deixou 
as edições originais, legendas e gráficos intactos, mas 
trocou a trilha sonora do programa de notícias por uma 
composição escrita por Henryk Górecki. O trabalho é uma 
representação arrepiante sobre como a tecnologia nos é 
imposta. Ele desmonta um aparato de poder e demonstra 
que, apesar de não podermos acessar essas pessoas que 
assistem a nossos movimentos diários, as gravações que 
suas máquinas produzem não são tão fugazes e inocentes 
como se poderia supor.

***

Pesquisa e catalogação do acervo Luiz Guardia Neto: 
Paula Borghi
Pesquisa e catalogação do acervo Gastão de Magalhães: 
Lucas Oliveira
Edição de material sonoro: Bruno Palazzo
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