


A obra do artista Alexandre Brandão aborda as fascinações com a alquimia e fenomenologia das matérias 

primas. Nos últimos anos Brandão elaborou desenhos, animações e também esculturas com os efeitos de 

luzes, matérias (an-)orgânicas como açúcar e pedra, tinta e carvão. 

Na entrada do espaço da Oficina Cultural Oswald de Andrade, encontramos um ante chambre que introduz 

um panorama de obras íntimas: Cosmo (2013) é um acidente, produzido de carvão lixado, cuja qualidade 

material é de fácil quebra. Despedaçados, os restos espalhados no chão retém uma energia acumulada, 

concentrada. Cosmo (2013) é um comentário sobre a história da abstração geométrica mas também traz a 

ideia sobre comunidade, sobre um ato performático que poderia ter acontecido aqui neste espaço antes da 

nossa chegada. O carvão em seus fragmentos geométricos também poderia ser considerado como resíduos 

de uma fogueira apagada. 

Obsessivo (2013) é outra obra compreendida na mesma ante chambre, que consiste em vários pregos 

martelados sobre um mesmo ponto. A obra pode ser considerada como um remanescente das obras de 

Günther Uecker, artista alemão do grupo ZERO, que combinou a presença aguda dos pregos com a ação 

da luz, culminando numa série de pregos cinéticos. Surge a dúvida de qual será a expressão de violência, 

a manifestação de dano, já que os pregos, aqui, perderam sua função ou então apenas existe a ironia dos 

múltiplos pregos martelados sobre um mesmo vão lugar. A falha é evidente - o prego não pregou nada. 

Segundo o artista, o obsessivo é aquele que martelou os pregos. As duas obras na ante chambre resumem 

um espírito de frustração, uma ferramenta sem utilidade, e no caso de Cosmo (2013), uma cerimônia de 

comunidade que já acabou, que nós visitantes perdemos, ‘já era’.

Em seguida a este prelúdio trágico, entramos num ambiente que nos lembra que de fato estamos num centro 

de lazer que é outra função da Oficina Cultural Oswald de Andrade, além de ser uma galeria de artes visuais. 

Continuando a mesma linguagem monocromática, preto, branco e cinza do espaço anterior, a grande sala 

abre para uma instalação imersiva. Correspondendo às condições geométricas do próprio espaço, Brandão 

desenvolveu uma instalação influenciado pelo jogo de bocha. Cancha (2013) dá continuidade a sua exploração 

de materiais minerais, uma vez que a pista é constituída de areia branca e o visitante está convidado a jogar 

com bolas feitas de carvão lixado. Da ideia do jogo surge também o título da mostra, Efeito sem Causa, dado 

pelo próprio artista, que parte de um contrassenso, já que todo efeito prevê uma causa. Bola-se assim um 

ousado jogo do acaso.

O esporte consiste em lançar bochas (bolas) e situá-las o mais perto possível de um bolim (bola pequena), 

previamente lançada. O adversário por sua vez, tentará situar suas bolas mais perto ainda do bolim ou remover 

as bolas de seu oponente. Quem trouxe a bocha para o Brasil provavelmente foi uma comunidade italiana. 

Aqui, no Bom Retiro, um bairro de tradição também italiana, Brandão reconecta com esta herança através da 

sua instalação, concebida como obra participativa. 

Ao contrário das associações desse esporte, praticado em sua maioria por pessoas da terceira idade, Brandão 

não determina quem joga com quem ou contra quem. O visitante pode ativar a obra e jogar as bolas a partir 

de suas próprias regras. As bolas, feitas de carvão, estão dentro de um balde de metal. Para Cancha (2013) 

o artista adicionou alguns elementos além da pista. Ao lado do banco, mobiliário típico de museu, que serve 

para descansar e contemplar o jogo, encontra-se uma escultura cúbica feita de copos descartáveis de água. 

A água, outra matéria prima, empacotada em porções individuais, é transformada em produto para a venda e 

remete a eventos esportivos organizados. Fixado na parede, um outro ‘readymade’, uma escultura-toalha que 

está disponível para o visitante limpar as mãos sujas de carvão depois do jogo e antes de voltar para as ruas 

do Bom Retiro.
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