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Unmapping the World is organized around a set of works produced by
Clarissa Tossin over a period of five years, in the artist’s practice, during
artist residencies, and commissioned by Brazilian and North American
art institutions. Represented here in photographic images and in the
reflections they generate, these works manifest the development of a
poetics that employs a wide range of strategies in order to address
contemporary issues. Tossin’s objects, videos, and installations explore
a broad and intricate spectrum of desires, impasses, and utopias, while
also establishing their own expressive logic, above and beyond these topics.
The idea of action is ubiquitous in these works, refining and condensing
the artist’s first expressive impulse, toward the body and photography.
Some are created in the studio, many are marked by a certain economy
of gesture; some are scattered about the landscape, combining personal
memory and collective history, pure records and invented devices,
actions on the scale of the body and of the city, local movements and
large displacements.
Formally rigorous, these works nevertheless reflect an approach that
prioritizes the web of conceptual strategies over the demands of genre or
technique. Yet each apparatus brings its own challenges, and accepting
them underlines the centrality of ideas of investigation and research in
all her work.
Driven by the curiosity of the artist-anthropologist, Tossin’s works are
formed through analysis of the politics of space and urban spaces, as well
as interrogations into the mappings and discourses of power, relationships
of consumption and identity, circulations of symbols and ideas, and the
role of architecture—particularly that of Brasília, a modernist monument
that she has come to call ‘home.’

ABERTURA
FOREWORD

Desmapeando o Mundo se constrói em torno de um conjunto de
trabalhos produzidos ao longo de cinco anos, na prática da artista,
durante residências artísticas e/ou com comissionamento de
instituições brasileiras ou norte-americanas. Representados aqui
em registros fotográficos e nas reflexões que alimentam, eles
atestam a conformação de uma poética que lança mão de estratégias
diversas para endereçar questões contemporâneas, resultando em
objetos, vídeos e instalações que não só expõem uma ampla e
intrincada gama de desejos, impasses e utopias, mas também
se impõem em sua própria expressividade, para além deles.
A ideia de ação é onipresente nestes trabalhos, que depuram e
adensam o primeiro movimento expressivo da artista – em direção
ao corpo e à fotografia. Parte se desenvolve no âmbito do ateliê,
muitos marcados por uma certa economia de gestos; parte se
espalha pela paisagem, conjugando memória pessoal e história
coletiva, registro puro e dispositivos inventados, ações na escala
do corpo e da cidade, trânsitos locais e grandes deslocamentos.
Ainda que se formalizem com rigor, todos refletem uma formação que
prioriza a trama conceitual sobre as demandas de gênero ou técnica.
Ao aceitar o desafio que é contrapartida de cada dispositivo que cria,
a artista reitera a centralidade das ideias de investigação e pesquisa
em tudo o que faz.
Movidos pela curiosidade da artista-antropóloga, seus trabalhos
nascem de indagações sobre as políticas do espaço e do espaço
urbano, os mapeamentos e os discursos de poder, as relações entre
consumo e identidade, a circulação de símbolos e ideias, e o papel
da arquitetura – em particular de Brasília, monumento modernista
que se acostumou a chamar de “casa”.
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Vehicles

Veículos

1.
As long as I’m driving, I’m producing.
As long as I’m driving, I’m consuming.
As long as I’m driving, I’m progressing.
As long as I’m driving, I’m multitasking.
As long as I’m driving, I’m choosing.
As long as I’m driving, I’m believing.
As long as I’m driving, I’m engaging.
As long as I’m driving, I’m connecting.
As long as I’m driving, I’m participating.
As long as I’m driving, I’m occupying.
As long as I’m driving,
As long as I’m driving,
As long as I’m driving,
As long as I’m driving, I will repeat.
As long as I’m driving, I will forget.

1.
Enquanto estiver dirigindo, estarei produzindo.
Enquanto estiver dirigindo, estarei consumindo.
Enquanto estiver dirigindo, estarei avançando.
Enquanto estiver dirigindo, estarei me virando em dez.
Enquanto estiver dirigindo, estarei escolhendo.
Enquanto estiver dirigindo, estarei acreditando.
Enquanto estiver dirigindo, estarei me envolvendo.
Enquanto estiver dirigindo, estarei me conectando.
Enquanto estiver dirigindo, estarei participando.
Enquanto estiver dirigindo, estarei ocupando.
Enquanto estiver dirigindo,
Enquanto estiver dirigindo,
Enquanto estiver dirigindo,
Enquanto estiver dirigindo, vou repetir.
Enquanto estiver dirigindo, vou esquecer.

Blocky, white, stenciled letters articulate the thoughts in your head as
you traverse the long, flat triangle of cracked asphalt. Like typical road
markings (“AHEAD/STOP”), each line of each thought arrives as you
approach it, which is to say in the reverse order you would expect to
encounter the lines on a page:

Letras maiúsculas, brancas, feitas com estêncil articulam pensamentos
em sua cabeça enquanto você atravessa o triângulo longo e plano de
asfalto rachado. Como típicos letreiros de pista (“SIGA/PARE”), cada
frase de cada pensamento chega conforme você se aproxima dela, ou
seja, na ordem inversa do que aconteceria nas linhas de uma página:
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CONNECTING
I’M
I’M DRIVING
AS LONG AS

ME CONECTANDO
ESTAREI
ESTIVER DIRIGINDO
ENQUANTO

Such syntax is mildly unnerving if not downright absurd, as is the
potential for distraction while reading such existential affirmations in the
midst of the anxiety-filled act of finding a parking space or exiting the lot.
(Carol White, Julianne Moore’s Valley homemaker in Todd Haynes’s Safe,
hyperventilating in a claustrophobic parking structure, comes to mind.)
I’M MULTITASKING, indeed.
But who is this “I,” reading in reverse while simultaneously
circling an otherwise banal Dallas parking lot—simultaneously producing,
consuming, progressing, multitasking, choosing, believing, engaging,
connecting…? In the case of Clarissa Tossin’s As Long As I’m Driving…
(2012), “I” is a reader in motion, a conflation of the car and its driver, a
conflation of producer and consumer.1 Participating, repeating, forgetting.
In short, it’s you and me.

Essa sintaxe é meio irritante, para não dizer totalmente absurda, assim como
o grau de distração com que lemos afirmações existenciais em meio ao
ato aflitivo de achar uma vaga ou sair de um estacionamento. (Carol White
vem à lembrança, a dona de casa do vale de San Fernando, interpretada
por Juliane Moore em A salvo, de Todd Haynes, afobada em um
estacionamento claustrofóbico.) ESTOU ME VIRANDO EM DEZ, mesmo.
Mas quem é esse “eu” que lê na ordem inversa enquanto circula
por um estacionamento de resto banal em Dallas – produzindo,
consumindo, avançando, se virando em dez, escolhendo, acreditando,
se envolvendo, se conectando, tudo ao mesmo tempo? No caso de
Enquanto Estiver Dirigindo... (2012), de Clarissa Tossin, “eu” é um leitor
em movimento, uma conjunção de carro e motorista, de produtor
e consumidor.1 Participando, repetindo, esquecendo.
Em suma, trata-se de você e de mim.

2.
On my first visit to Tossin’s studio, in early 2009, I encountered five
resinous, amber-hued globules. Titled Portuguese Vowels (2008), the
peculiar “organic” shapes, all of a size to hold in one’s hand, are not as
amorphous as they first seem, but incredibly specific. Cast in sugar, the
artist’s mouth served as mold, with the shape of the five molds determined
by the pronunciation of each of the five major vowels, in Portuguese,
mouth held in place as the mold set:2
A…
		E…
			I…
				O…
					U…
I should have recognized the forms sooner: As a child, I had similar casts
of my mouth made by my orthodontist, albeit in plaster rather than sugar.
The choice in material is hardly arbitrary. Sugar, like the Portuguese
language, represents a colonial history: Production of the crop structured
the landscape, the economy, and the movement of bodies, as sugar
became Brazil’s largest export good from the 16th century into the 18th

VEHICLES

VEÍCULOS

2.
Em minha primeira visita ao ateliê de Clarissa, no início de 2009, encontrei
cinco glóbulos de resina cor de âmbar. Intituladas Vogais Portuguesas
(2008), essas formas “orgânicas” peculiares – cada uma caberia em uma
mão – não são amorfas como parecem à primeira vista, mas incrivelmente
específicas. Moldadas em açúcar, com a boca da artista servindo de
fôrma, o formato determinado pela pronúncia de cada uma das cinco
vogais da língua portuguesa, mantida na boca enquanto o molde secava.2
A…
		E…
			I…
				O…
					U…
Eu deveria ter reconhecido aquelas formas antes: quando era criança,
meu ortodontista fez moldes parecidos da minha boca, embora fossem de
gesso, e não de açúcar. A escolha do material não é arbitrária. O açúcar,
assim como a língua portuguesa, representa uma história colonial: sua
cultura estruturou a paisagem, a economia e o movimento dos corpos, à
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century. The growing popularity of sugar in Europe fueled factory workers
and the industrial revolution there as well as the increased importation of
slaves from Africa into Brazil—a vicious cycle that ensured Portugal’s
control over the colonial territory.
There is some art historical material to account for here, too.
See, for example, Nauman’s sculptures cast from body parts (e.g., the
self-explanatory Wax Impressions of the Knees of Five Famous Artists,
1966), as well as his facial manipulations (Both Lips Turned Out / Mouth
Open / Upper Lip Pushed…, a drawing from 1967) and his punning
photograph Eating My Words (1966–67/1970). Hannah Wilke’s chewing
gum sculptures (as in S.O.S.—Starification Object Series, 1975), similarly
playful, and decidedly sexual, also come to mind. And before them there
is Duchamp’s With My Tongue in My Cheek (1959), a plaster cast of the
inside of the artist’s cheek mounted on a drawing of his profile.
One can assume these references are also assumed—consumed—
by the artist. Regardless, it’s amusing to imagine the process of casting
candy vowels with the mouth, speaking of multitasking. How long did
she hold each position—each note? What is the sound of a vowel cast in
sugar? Did she drool while making them?
Here, the body serves as a medium, a vehicle. The French noun
véhicule is derived from the verb vehere, to carry, originating in the Latin
vehiculum—carriage, conveyance. The body, mobilized, is a vehicle.
The body conveys. It speaks; it sings. (And it occasionally drools:
It exceeds; it loses control.)
As a vehicle, it carries history, meaning—as an agent of
consumption, an agent of translation (e.g., from sound to sculpture),
an agent of transaction (from verb to noun).
3.
Several subsequent works similarly traced the body through the objects
it uses, such as Spent (2009–2011), in which small items destined for
the bathroom wastebasket are instead reserved by the artist and
transformed into porcelain duplicates. Presented as a sprawling
dispersion along the floor, it is a fossilized tribute to the relentless
inevitability and, hence, banality of consumption in our daily rituals.
The work’s title refers to the process of producing these involuntary
sculptures, in which the original bits of humdrum refuse (a Q-tip, a
crumpled Kleenex, a tampon) are lost in translation as the incinerating
heat of the kiln solidifies the porcelain that replaces them.3 The title
also insinuates a personal or domestic economy of loss, exhaustion.
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medida que ele se tornou o maior produto de exportação brasileiro dos
séculos 16 a 18. A popularidade crescente do açúcar na Europa serviu
de combustível aos operários das fábricas e à Revolução Industrial, e
ampliou a importação de escravos da África para o Brasil – um círculo
vicioso que garantiu o controle português sobre o território colonial.
Também temos aqui alguns elementos da história da arte para
levar em conta. Pense, por exemplo, nas esculturas moldadas com
partes do corpo por Bruce Nauman (como Impressões em Cera dos
Joelhos de Cinco Artistas Famosos, 1966, de título autoexplicativo),
em suas manipulações faciais (Ambos os Lábios Virados para Fora /
Boca Aberta / Lábio Superior Comprimido…, desenho de 1967) ou na
fotografia-trocadilho Comendo Minhas Palavras (1966-67/1970). As
esculturas de chiclete de Hannah Wilke (como S.O.S.—Starification
Object Series, 1975), igualmente lúdicas e claramente sexuais,
também vêm à mente. E, antes de tudo isso, Com a Minha Língua
em Minha Bochecha (1959), de Duchamp, molde de gesso do interior
da bochecha do artista montado sobre um desenho de seu perfil.
Podemos assumir que essas referências também tenham sido
assumidas – consumidas – pela artista. Seja como for, é curioso imaginar
o processo de moldar vogais de açúcar na boca, por falar em se virar
em dez. Quanto tempo ela teve de ficar com a boca parada em cada
nota? Qual é o som de uma vogal moldada em açúcar? Será que ela
babou enquanto trabalhava?
Aqui, o corpo serve como meio, veículo. O substantivo francês
véhicule deriva do verbo vehere, carregar, que vem do latim vehiculum
– carruagem, transporte. Mobilizado, o corpo é um veículo.
O corpo comunica. Fala; canta. (E, às vezes, baba: exagera; perde
o controle.)
Como veículo, o corpo carrega história, significado – como
agente de consumo, agente de tradução (isto é, do som à escultura),
agente de transformação (de verbo a substantivo).
3.
De modo similar, várias obras posteriores delineiam o corpo por meio
de objetos dos quais ele se serve; como Gasto (2009-2011), em que
pequenos itens destinados ao lixo do banheiro são, em vez disso,
separados pela artista e transformados em réplicas de porcelana.
Apresentados espalhados pelo chão, eles compõem um tributo fossilizado
à inevitabilidade incessante e, portanto, à banalidade do consumo em
nossos rituais diários. O título se refere ao processo de produção des-

Vogais Portuguesas | Portuguese Vowels, 2008
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Sneaker Thief (2009) is a collection of bone-white objects cast
from the interior of used running shoes: neither foot nor shoe, but some
unsettling, ghostly hybrid. Each is unique, more or less, revealing markings
of the particular shoe—its stitching, identifiers of brand, but also everyday
wear and tear. The title is borrowed from a term (ladrão de tênis) invented
by the media in Brazil to sensationalize the murder of people for their
sneakers. The work alludes to class conflict, particularly as it manifests in
the developing economy of Brazil. Here, as with the Portuguese Vowels,
the body carries political meaning—one that points to globalized forms of
desire and localized (even individualized) embodiments shaped by those
external forces.
The body acts or reacts.
It moves or is moved.
It consumes or is consumed.
4.
Note how this body suddenly carries more weight—semantically,
politically—when it goes home. Which is also to say, when an artist
situates herself in the work, when Tossin identifies herself as Brazilian,
a body becomes this body.
In Brasília by Foot (2009), this body, as carrier of meaning,
traverses a vast “green area” of Brasília, mapping the negative space
of the city by retracing the network of paths worn in the otherwise
uninflected field, counting footsteps. A series of drawings, printed on
Vellum with Brasília’s soil, rigorously account for these steps: 2,943;
1,505; 485; 1,873; and 8,463. There is absurdity in counting (there’s an
app for that), but also an absurdity in the body walking in a modernist city
designed, from the ground up, for the automobile. These paths across
the grass, drawn over time, by many—by the unseen who traverse the
city without cars—are especially provocative in an image captured by
Google’s omnipotent satellite; they represent subtle aberrations in the
Platonic perfection of the master plan, a gentle, incremental rebuke of the
circumscribed order. In another work, Study for a Landscape (Brasília),
2012, the artist folds a map of the city in origami patterns, arriving at the
shape of a car—its (overly) idealized unit.
A site of recurring interest to the artist, Brasília was founded as
the nation’s capital in 1960 and designed by architect Oscar Niemeyer
and urban planner Lucio Costa—a citadel drawn in dramatic gestures
of organic geometry immediate legible as signs of modernist progress.
Despite ongoing political upheaval in Brazil beginning almost
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sas esculturas involuntárias, no qual fragmentos originais de lixo sem
interesse (um cotonete, um lenço de papel amassado, um absorvente
interno) se perdem na tradução quando o calor do forno de queima
solidifica a porcelana, que toma, então, seu lugar.3 O título também
insinua uma economia pessoal ou doméstica de perdas, uma exaustão.
Ladrão de Tênis (2009) é uma coleção de objetos alvíssimos moldados
a partir do interior de tênis de corrida: nem o pé, nem o calçado, mas um
híbrido inquietante e fantasmagórico. Cada um é mais ou menos único,
revelando sinais de um calçado específico – a costura, elementos que
identificam a marca –, mas também o desgaste e o esgarçamento do uso
diário. O título foi emprestado de uma expressão que a mídia brasileira
inventou para fazer sensacionalismo com as pessoas assassinadas em
roubos de tênis. A obra alude ao conflito de classes, em especial à forma
como ele se manifesta na economia em desenvolvimento do Brasil. Aqui,
assim como no caso das Vogais Portuguesas, o corpo carrega significado
político – um significado que aponta para formas globalizadas de desejo
e para representações locais (até individuais) moldadas pelas mesmas
forças externas mundiais.
O corpo age ou reage.
Move-se ou é movido.
Consome ou é consumido.
4.
Observe agora como esse corpo de repente passa a carregar mais peso
– semântico, político – quando chega em casa. Ou, em outras palavras,
quando a artista situa-se ela mesma na obra, quando Clarissa se
identifica como brasileira, um corpo se torna o corpo.
Em Brasília a Pé (2009), esse corpo, veículo de significado, atravessa
uma vasta “área verde” de Brasília e mapeia o espaço negativo da cidade
ao retraçar, contando seus passos, a rede de trilhas gastas de um terreno
que, ao redor delas, permanece intocado. Uma série de desenhos, impressos
com terra de Brasília em papel vegetal, contabiliza rigorosamente esses
passos: 2.943; 1.505; 485; 1.873; e 8.463. Há algo de absurdo na contagem
(existe um aplicativo para isso), mas também em um corpo que caminha
por uma cidade modernista projetada para o automóvel desde a planta.
Essas trilhas que cruzam os gramados, traçadas ao longo do tempo pela
população que atravessa a cidade a pé, despercebida, tornam-se
especialmente provocativas na imagem capturada pelo onipotente satélite
do Google; elas representam aberrações sutis na perfeição platônica do
plano mestre, uma recusa delicada, gradual, da ordem circunscrita. Em outro
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immediately after the new capital was inaugurated, Tossin’s representation
of Brasília avoids a dystopian depiction in favor of something more
complex and nuanced, rendering the planned city as a place lost in time,
perpetually obsolescent. Her video White Marble Everyday (2009)
documents the daily cleaning of the Brasília’s Federal Supreme Court
Building and its gleaming exterior marble floor that was designed without
accounting for drainage: An image of progress is gradually washed away
to reveal a Sisyphean allegory of ritual maintenance.
Noting the ritualized qualities of what might otherwise be seen
as banal—or, more likely invisible, not “seen” at all—Tossin identifies with
labor, and the position of the laborer. The image of cleaning in White
Marble Everyday calls to mind the work of Mierle Laderman Ukeles, who
washed the stone steps of the Wadsworth Athenaeum (in Hartford Wash:
Washing/Tracks/Maintenance, 1973) and shook hands with over 8,500
sanitation workers in New York City (in Touch Sanitation, 1978–80),
not to mention a much longer history of artists documenting labor that
might begin with Courbet’s The Stone Breakers (1850) and Millet’s
Gleaners (1857).
Tossin’s identification with labor is a risky gambit. The artist may
embody a position, but can also move away from it. The artist chooses
that position—has mobility, to expand my vehicular metaphor a bit. But
the privilege of the artist in embodying that position opens the possibility
that we might also see what—who—goes “unseen,” contort our mouths
to say what more often goes unsaid.
5.
A splayed rug of yellow-tan latex, Transplanted (VW Brasilia) (2012)
immediately registers as a car when you encounter it, even though it is
nearly flattened into two dimensions, immobilized. It also registers as a
body, or the shed skin surrounding one.
The Brasilia was a compact hatchback designed and built
by Volkswagen in Brazil, from 1973 until 1982. Initially marketed to an
expanding middle class, the car sold well, but was eventually abandoned.
After production ceased, the vehicle continued to be valued for its
utility by pool cleaners and other maintenance workers. It has also
emerged as an important vehicle for Tossin’s ongoing inquiry into her
native country, its utopian capital city, and the work of Oscar Niemeyer,
among other trajectories. Transplanted (VW Brasilia) is a full-scale
latex rubber cast of the exterior of a 1979 model of the car belonging
to the artist.4
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trabalho, Estudo para uma Paisagem (Brasília), de 2012, a artista dobra
um mapa da cidade em padrões de origami, chegando ao formato de
um carro – sua unidade (exageradamente) idealizada.
Lugar de interesse recorrente para a artista, Brasília foi fundada como
capital do país em 1960 e projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e o
urbanista Lucio Costa – uma cidadela desenhada com gestos dramáticos
de geometria orgânica, imediatamente legíveis como sinais do progresso
modernista. Apesar da turbulência política que começou no Brasil quase
imediatamente após a inauguração da nova capital, Clarissa evita o
registro distópico em sua representação de Brasília, para optar por algo
mais complexo e nuançado; transforma a cidade planejada em um
lugar perdido no tempo, perpetuamente obsoleto. Seu vídeo Mármore
Branco Todo Dia (2009) documenta a limpeza diária do edifício da
Suprema Corte Federal de Brasília e seu reluzente piso externo de
mármore, que foi projetado sem levar em conta o escoamento da água:
uma imagem de progresso é gradualmente desfeita, ou lavada, para
revelar uma alegoria sisífica dos rituais de manutenção.
Observando as qualidades ritualizadas daquilo que, de outro modo,
poderia ser visto como banal – ou, mais possivelmente, não ser “visto”
nunca, ser invisível –, Clarissa se identifica com o trabalho e com a
posição do trabalhador. A imagem da limpeza em Mármore Branco
Todo Dia lembra a obra de Mierle Laderman Ukeles, que lavou os
degraus de pedra do Wadsworth Athenaeum (Hartford Wash: Washing/
Tracks/Maintenance, 1973) e apertou a mão de mais de 8.500
funcionários do departamento de limpeza da prefeitura de Nova York
(Touch Sanitation, 1978-80), para não falar da longa série de artistas
que documentaram o trabalho, a partir, talvez, de os Quebradores de
Pedras, de Courbet (1849), e As Respigadoras, de Millet (1857).
A identificação de Clarissa com o trabalho é uma manobra
arriscada. A artista pode incorporar uma posição, mas também
distanciar-se dela. Ela escolhe essa posição – tem mobilidade, para
expandir um pouco minha metáfora veicular. Mas, ao usar de seu
privilégio de tomar essa posição, cria a possibilidade de vermos, também
nós, aquilo ou aquele que “nunca é visto”, e de nos forçarmos a abrir a
boca para dizer o que quase nunca é dito.
5.
Um tapete de látex amarelado, aberto, Transplantado (VW Brasilia)
(2012) é reconhecido imediatamente como um carro quando você se
depara com ele, mesmo sendo quase plano, bidimensional, e estando
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Splitting her time between Brazil and Los Angeles in recent
years, Tossin extended her research to include Niemeyer’s Strick House,
the only residence built by the architect in the United States, though due
to his socialist sympathies the architect was not allowed into the U.S. to
see its realization. Brasília, Cars, Pools and Other Modernities (2009–13)
is a multifaceted project that connects the two locations via the Volkswagen,
which provides the project its thematic center.5 Tossin purchased the
car in Brazil and dressed it with signage and pool cleaning equipment
in order to transform it (and, to some degree, herself) into a kind of
“character,” then circled the capital, producing a jittery video document
of Niemeyer’s architecture from the vehicle’s window as she drove.
Overcoming a number of international shipping complications,
she eventually brought the VW Brasilia to Los Angeles, and specifically
to Niemeyer’s Strick House on the city’s affluent west side. The current
owners were not welcoming when she offered to clean their pool.6 Still,
Brasília, Cars, Pools and Other Modernities connects two idealistic (and
idealized) cities shaped by the automobile. The work’s performative
gesture asserts the body as a vehicle for plotting forgotten or overlooked
historical and material connections, if not charting new trajectories.
A body can move, or be moved, and a body in motion tends to
stay in motion.
As long as I’m driving,
As long as I’m driving,
As long as I’m driving…
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imobilizado. A obra também pode ser vista como um corpo, ou como a
pele descartada que envolvia um corpo.
A Brasilia foi um carro de três portas projetado e fabricado pela
Volkswagen do Brasil entre 1973 e 1982. Inicialmente dirigido a uma
classe média crescente, vendeu bem, mas acabou sendo abandonado.
Mesmo depois de interrompida a produção, o veículo continuou a ser
valorizado, graças a sua praticidade, por limpadores de piscina e outros
profissionais de manutenção. O modelo também surgiu como um veículo
importante na investigação que Clarissa segue realizando sobre seu país
de origem, sua capital utópica e a obra de Oscar Niemeyer, entre outras
trajetórias. Transplantado (VW Brasilia) é um molde de látex, em tamanho
natural, do exterior de uma Brasilia 1979 comprada pela artista.4
Dividindo-se entre o Brasil e Los Angeles nos últimos anos, Clarissa
ampliou sua pesquisa e incluiu nela a Casa Strick, de Niemeyer, única
residência projetada pelo arquiteto nos Estados Unidos – ainda que, graças
a sua simpatia pelo socialismo, ele não tenha conseguido permissão
para entrar no país e não tenha visto sua realização. Brasília, Carros,
Piscinas e Outras Modernidades (2009-13) é um projeto multifacetado
que conecta as duas cidades por meio da Brasilia – o veículo funciona
como eixo temático.5 Clarissa comprou o carro no Brasil e usou letreiros
e equipamentos de limpeza de piscinas para transformá-lo (e, em certa
medida, transformar-se) em uma espécie de “personagem”; então
circulou pela capital brasileira capturando, da janela do carro e enquanto
dirigia, imagens tremidas, em vídeo, da arquitetura de Niemeyer.
Depois de superar uma série de complicações no transporte
internacional da carga, ela acabou conseguindo levar a Volkswagen
Brasilia a Los Angeles, e especificamente à Casa Strick, de Niemeyer,
na abastada zona oeste da cidade. Os proprietários atuais da casa não
se mostraram receptivos quando ela se ofereceu para limpar a piscina.6
Ainda assim, Brasília, Carros, Piscinas e Outras Modernidades liga
duas cidades idealistas (e idealizadas) que foram moldadas pelo
automóvel. O gesto performático da obra afirma o corpo como veículo
para tramar conexões históricas e materiais esquecidas ou subestimadas,
quando não para mapear novas trajetórias.
Um corpo pode se mover, ou ser movido, e um corpo em movimento
tende a permanecer em movimento.
Enquanto estiver dirigindo,
Enquanto estiver dirigindo,
Enquanto estiver dirigindo...
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1 Tossin’s text adapts a work by Francis Alÿs, As Long as I’m Walking (1992), which evokes a Situationiststyle dérive, free from intention. “While his text is about NOT doing something, or NOT being an agent,
in order to wander, mine is about engaging—the assumed position of control that the driver has.”
E-mail to the author, November 19, 2014.

1 O texto de Clarissa adapta uma obra de Francis Alÿs, As Long as I’m Walking (1992), que evoca uma
deriva livre de intenções, ao estilo dos situacionistas. “Enquanto o texto dele trata de NÃO fazer algo,
ou de NÃO ser um agente, no intuito de perambular, o meu trata de envolvimento – a suposta
posição de controle assumida pelo motorista.” E-mail ao autor, em 19 de novembro de 2014.

2 In Portuguese, the letter Y is only used in foreign loanwords.

2 Em português, a letra Y só é usada em estrangeirismos.

3 The phrase “involuntary sculptures” is a nod to Brassaï’s eponymous series of photographs from 1933
of little bits of found or slightly altered trash.

3 A expressão “esculturas involuntárias” é uma alusão à série homônima de Brassaï (1933), de fragmentos
de lixo fotografados como foram encontrados ou com ligeiras alterações.

4 Latex rubber, used in Transplanted (VW Brasilia), is another key element in the colonial history of Brazil and
its relation to the global economy.

4 O látex usado em Transplantado (VW Brasilia) é outro elemento essencial na história colonial do
Brasil e em sua relação com a economia global.

5 In addition to the VW Brasilia, the installation includes cleaning pool equipment, a straw hat and flip-flops,
a single-channel video, photographs, a book, an aluminum plaque, a letter, photo transfers, and a drawing.
Brasília, Cars, Pools and Other Modernities was originally commissioned and produced by Artpace San
Antonio, and exhibited July 11–September 15, 2013, in an exhibition curated by Hou Hanru. A second
iteration of the installation was exhibited at the Hammer Museum, Los Angeles, June 15–September 7,
2014, for the exhibition Made in L.A. 2014.

5 Além da Brasilia, a instalação inclui equipamentos de limpeza de piscina, um chapéu de palha e
sandálias Havaianas, um vídeo monocanal, fotos, um livro, uma placa de alumínio, uma carta,
impressões de fotos e um desenho. Brasília, Carros, Piscinas e Outras Modernidades foi comissionada
pela Artpace San Antonio e exibida entre 11 de julho e 15 de setembro de 2013 em uma exposição
curada por Hou Hanru. Uma segunda versão da instalação foi mostrada no Hammer Museum
de Los Angeles, de 15 de junho a 7 de setembro de 2014, na exposição Made in L.A. 2014.

6 The car no longer ran when it reached the Strick House, so Tossin pushed it in order to make it appear to
move in the video. She has (with tongue in cheek) characterized this part of the video in relation to the tricks
of Hollywood film production, whereas the representation of her driving in Brasília is documentary vérité.

6 Como o carro não funcionava mais quando chegou à Casa Strick, a artista teve de empurrá-lo para
fazer com que parecesse se mover no vídeo. Assim (ironicamente), ela associa esse trecho do vídeo
aos truques da produção cinematográfica hollywoodiana, enquanto o segmento em que dirige em
Brasília fica sendo cinema documentário vérité.

Brasília a Pé: 2.943 passos | Brasília by Foot: 2,943 steps, 2012
Brasília a Pé: Marcas Coletivas | Brasília by Foot: Collective Marks, 2009

Brasília a Pé: 1.873 passos | Brasília by Foot: 1,873 steps, 2012

Brasília a Pé: 485 passos | Brasília by Foot: 485 steps, 2012

Brasília a Pé: 1.505 passos | Brasília by Foot: 1,505 steps, 2012

Brasília a Pé: 8.463 passos | Brasília by Foot: 8,463 steps, 2012

Marco Zero | Point Zero, 2013
Vista da instalação | Installation view
Samuel Freeman, Los Angeles, 2014

Estudo para uma Paisagem (Brasília) | Study for a Landscape (Brasília), 2012

Estudo para uma Paisagem (Marte) | Study for a Landscape (Mars), 2012
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Brasília,
displacements
and transplants

Brasília,
deslocamentos
e transplantes

The city of Brasília stands as the greatest built experiment within the
world’s cultural heritage of modern architecture and urbanism. The capital
of Brazil, it came to embody what Brazilian critic Mário Pedrosa called the
“synthesis of the arts,”1 the outcome of an ambitious, radical, and largescale project: to design a 500,000-inhabitant city entirely from scratch, in
a previously unpopulated area, strategically located to foster the economic
and territorial integration of the country’s vast regions.2 The city plan was
designed in 1957 by Lucio Costa, long considered the “founding father” of
modern architecture in Brazil,3 while the design of its public buildings was
undertaken by Oscar Niemeyer, the most significant Brazilian architect of
the 20th century. The design and construction of Brasília was the greatest
aesthetic and political project undertaken in the history of Brazil and forms
a crucial chapter in the history of Western modernity.
In the late 1950s, the proposal to transfer Brazil’s capital from Rio
de Janeiro to the interior region sprang from a progressivist optimism
(otimismo desenvolvimentista) that was also reflected in the simultaneous
rise of bossa nova in the Brazilian popular music scene,4 in Brazil’s first
victory in the soccer World Cup in Sweden (1958), and in the modernizing
charisma of President Juscelino Kubitschek, whose initials came to
stand for the golden era known as the “JK years.” Brazil seemed about to
assume a leading role in a worldwide movement of modernization, and
this came to be represented by the symbol-image of Brasília: the dawn.

A cidade de Brasília é o maior patrimônio construído da arquitetura
e do urbanismo modernos no mundo. Surgindo para encarnar aquilo
que o grande crítico brasileiro Mário Pedrosa chamou de “síntese
das artes”,1 a capital do Brasil é um experimento único em termos de
ambição, radicalidade e escala: uma cidade-capital planejada para
receber 500 mil habitantes,2 projetada inteiramente a partir do zero,
em uma região escassamente povoada do país, e essencial para a
integração econômico-territorial de suas vastas regiões. Com seu
plano piloto urbanístico traçado em 1957 por Lucio Costa, considerado
o “pai fundador” da arquitetura moderna no país,3 e o desenho de seus
edifícios públicos a cargo de Oscar Niemeyer, o mais destacado
expoente da arquitetura brasileira do século 20, Brasília representou
um fato estético e político sem par na história do Brasil, e um capítulo
essencial na história da modernidade ocidental.
No final dos anos 1950, a proposta de mudança da capital do Brasil
congregou o otimismo desenvolvimentista de um país que parecia
assumir de vez um papel de destaque na modernização mundial,
traduzido na imagem-símbolo de Brasília: a alvorada. Otimismo esse
que passou para a história associado ao surgimento da bossa nova,4
na música popular, ao primeiro título da seleção de futebol, na Copa
do Mundo de 1958, na Suécia, e ao carisma modernizante do presidente
Juscelino Kubitschek, cujas iniciais batizam os dourados “anos JK”.
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At that moment, the emergence of new hubs, reconfiguring the traditional
division of center and periphery, was recognized by Siegfried Giedion,
general secretary of the Congrès internationaux d’architecture moderne
(CIAM), in the context of architectural culture and discourse. The
resounding success of Brazilian modern architecture was declared
to be the most convincing proof of this shift in the balance of power.5
In 1959, French Minister of Culture André Malraux described Brasília
as the “Capital of Hope,”6 the culmination of a projection of modernity
that took place at multiple overlapping and entangled levels, involving
the local and the global. A synergistic collaboration between the State
and architecture in the construction of modern Brazil, as well as between
Lucio Costa and Oscar Niemeyer, this moment came as a fulfillment of
a process of cultural modernization initiated in 1936, with the plans for
the Ministry of Education and Public Health building in Rio de Janeiro,
advised by Le Corbusier. Brasília was regarded as the epitome of national
modernization by the end of the 1950s. The city presented a cultural
ideal that could be described as sophisticated without being aristocratic,
causing the anthropophagic “localism” predominant in the Brazilian literary
and artistic avant-garde of the 1920s to tilt towards “cosmopolitanism.”7
However, the 1960s ushered in a far less radiant future for the grand
utopia that was still in the process of being materialized. It was not only the
military coup of 1964 that canceled and reversed the democratic thrust the
city was based on, but also the international tide of sweeping revisions of the
theoretical tenets of modern urbanism, that soon pointed to Brasília as a
critical counterexample.8 From its original status as a showcase, it became
the proverbial glass house. The capital came to be seen as a turning point
in the history of modern architecture, no longer symbolizing the fulfillment
of a bold avant-garde process, but rather the anachronistic survival of an
outmoded ideology, evidence of a defunct technocratic spirit. As later
summarized by Kenneth Frampton, Brasília was understood as a latecoming manifestation of a democratic utopia that wound up being simplistic,
authoritarian, and incapable of processing the social changes that took
place in the world during the post-World War II period.9 This shift in thinking
produced a wide-ranging critical upheaval that even transformed insider
opinion among modernists, as seen in Vilanova Artigas’s reiterated censures
of the city’s design in texts and statements from the 1980s.10 In the final
balance, the symbolic coup could not have been harder: Brazil’s pioneering
and bold status was reverted to a backward and peripheral one. The ultimate
blow was when the military dictatorship took control of the recently
inaugurated capital, and the radiant city seemed aptly suited to its aims.11
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Naquele momento, como afirma Siegfried Giedion – secretário-geral
dos CIAM (Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna) –,
a cultura arquitetônica mundial saudava o aparecimento de novos
núcleos irradiadores, embaralhando a divisão tradicional entre centro
e periferia. E o retumbante sucesso internacional da arquitetura
moderna brasileira era a maior prova disso.5
Chamada pelo Ministro da Cultura francês André Malraux de
“a capital da esperança,”6 Brasília coroa, em seu momento, um
processo de modernização em vários níveis, que vão do local ao mundial
e se interpenetram. Assim, ela também sela a colaboração sinérgica
entre Estado e arquitetura na construção do Brasil moderno, bem
como entre Lucio Costa e Oscar Niemeyer, completando um processo
de formação cultural iniciado em 1936, com o projeto do edifício do
Ministério da Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro, orientado
por Le Corbusier. Epítome da modernização nacional, Brasília expressa,
no final dos anos 1950, um padrão cultural que se pode dizer
sofisticado, embora não aristocrático, fazendo pender para o lado
do “cosmopolitismo” o “localismo” antropofágico dominante na
vanguarda literária e plástica da década de 1920.7
Entretanto, sabemos que a década de 1960 reservava um futuro
bem menos radioso para aquela utopia em processo de materialização.
Pois, não só o golpe militar de 1964 viria a cancelar e reverter o impulso
democrático que a embasava, mas também as grandes revisões
teóricas internacionais dos pressupostos do urbanismo moderno
logo veriam em Brasília a prova em negativo daquilo que queriam
demonstrar.8 De vitrine a vidraça, a cidade passaria a demarcar um
ponto de virada na história da arquitetura moderna, simbolizando não
mais a maturação de um processo vanguardista audacioso, mas sim a
sobrevivência anacrônica de uma ideologia superada, associada, então,
a um espírito tecnocrático. Como resume Kenneth Frampton tempos
depois, Brasília passa a ser vista como manifestação tardia de uma
utopia democrática que se revelou simplista e autoritária, e incapaz de
processar as mudanças sociais ocorridas no mundo no pós-Segunda
Guerra Mundial.9 Trata-se de uma ampla reviravolta crítica que não
deixou de influenciar nem a opinião interna de mestres modernos, haja
vista as reiteradas censuras de Vilanova Artigas ao projeto da cidade
em textos e depoimentos dos anos 1980.10 Feitas as contas, o golpe
simbólico não poderia ser mais duro: de pioneiro e arrojado, o Brasil
voltava a ser atrasado e periférico. De quebra, a capital recém-inaugurada
passava para a mão dos militares, e parecia servir bem a seus propósitos .11

Mármore Branco Todo Dia | White Marble Everyday, 2009
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Indeed, one thing seems certain: Brasília’s image as an aberration is
consistent with its initial vocation as a utopian capital-oasis. It was a city
projected to be different from the very beginning, and to remain so:
‘different from all the other cities in the country,’ as Lucio Costa insisted,12
and as novelist Clarice Lispector perceived, in the stunning, disorienting
texts she wrote about the city.13 More recently, with the turning of the
postmodern tide in architecture and the recovery of certain modernist
discourses and formal solutions, the terms of this critical evaluation are
now more nuanced. After its first fifty years of existence, the city now
bears a history of real experiences and more mature theoretical readings.
Today, a raft of academic theses and other publications discuss important
issues concerning the design and real existence of Brasília, and the people
living there. Various topics are explored, such as the experience of the
construction laborers who built the city,14 as well as the course of the
popular movements and the social struggles that emerged in response to
the segregation of the satellite cities from the ‘pilot plan’ (the formal plan
of Brasília itself).15 There has been a move to recover the symbolic meaning
inscribed in the city’s foundational adventure, to recognize it as a fact not
subordinated to later sociological judgment concerning the city’s spatial
segregation.16 Meanwhile, the originality of the different usage-dependent
scales in Lucio Costa’s design, with its particular conception of the
“superblock” (superquadra) and the “neighborhood unit” (unidade de
vizinhança) is acknowledged.17 Designated by UNESCO as a World
Heritage Site in 1987, the city has recently been recognized as a unique
place in the world: the greatest modern experiment in history. This has
made the accusations of “fiasco,” to which the city was subjected until
recently, give way to more open readings capable of perceiving the
contradictory dialectics of this unique historical juncture—in the words
of Argentine theoretician Adrián Gorelik, “one of the densest moments
of modern culture.”18

Living in the United States since 2005, Brazilian artist Clarissa Tossin
spent her childhood and youth in Brasília, a city that profoundly marked
her experience of urban life, providing a basis for the works presented in
this book. Designed according to different scales of use,19 Brasília’s urban
plan includes a central avenue of government buildings and monuments
known as its Monumental Axis, which is an eminently symbolic space,
conceived not so much for everyday human interaction, but rather for the
city’s perpetuation as image—an image of eternity. This has led to Brasília’s
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Com efeito, uma coisa parece certa: a imagem de Brasília como
aberração não destoa de sua vocação inicial de capital-oásis, cidade
feita para nascer e permanecer “diferente de todas as demais cidades
do país”, como insistia Lucio Costa,12 e como percebeu também a
romancista Clarice Lispector, nos estonteantes textos que escreveu
sobre a cidade.13 Contudo, com o refluxo da maré pós-moderna e
a recuperação de certos discursos e soluções formais modernos
nas últimas décadas, os termos dessa avaliação crítica foram mais
matizados. Nos seus cinquenta anos de existência, a cidade agora traz
consigo uma história de vivências reais e leituras teóricas mais madura.
Hoje, proliferam teses acadêmicas e mesmo publicações que tratam
de temas importantes no que concerne ao projeto e à existência real
de Brasília, tais como a experiência dos trabalhadores na construção
da cidade,14 o percurso dos movimentos populares e das lutas sociais
diante da segregação entre o plano piloto e as cidades-satélites,15 o
resgate do sentido simbólico inscrito na aventura fundacional da cidade
como fato não subordinado ao julgamento sociológico posterior sobre
sua segregação espacial,16 e a originalidade do uso das escalas no
plano de Lucio Costa, com sua particular concepção da superquadra e
da unidade de vizinhança.17 Tombada como Patrimônio da Humanidade
pela Unesco em 1987, a cidade tem sido reconhecida recentemente
como um lugar único no mundo: o maior experimento moderno da
história. Com isso, as apressadas acusações de “fracasso”, de que foi
vítima até pouco tempo, têm cedido espaço a leituras mais abertas e
propensas a enxergar a dialética contraditória dessa particularíssima
encruzilhada histórica. Nas palavras do teórico argentino Adrián
Gorelik, “um dos momentos mais densos da cultura moderna”.18

Radicada nos Estados Unidos desde 2005, a artista brasileira Clarissa
Tossin passou a infância e juventude em Brasília, cidade que marcou
profundamente sua experiência de vida urbana, dando a base para os
trabalhos apresentados aqui. Projetada segundo diferentes escalas de
uso,19 Brasília tem, no seu Eixo Monumental, um espaço eminentemente
simbólico, concebido não tanto para o convívio humano diário, mas sim
para sua perpetuação enquanto imagem – uma imagem da eternidade.
Daí a frequente qualificação dos espaços cívicos de Brasília como
surrealistas,20 ou metafísicos, pois eles, de fato, assemelham-se ao
sentimento de desolação presente nas telas de um artista como Giorgio
de Chirico, com seus espaços abertos e impenetráveis, aversivos à
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civic spaces often being described as surrealist,20 or metaphysical, since
they do, in fact, evoke a sense of desolation akin to that of Giorgio de
Chirico paintings, with their open yet impenetrable spaces, averse to
human presence. In Brasília by Foot (2009), Tossin presents a powerful
reflection on this issue by revealing the fragile footpaths made by pedestrians
within the Monumental Axis. There, amidst the vast grassy areas, we see
a tangle of diagonal lines created by the persistence of people who are
obliged to cross these areas daily on foot. These lines, which resemble
Richard Long’s territorial demarcations (though in this case, inconsistent,
spontaneous, and irregular), contrast with the geometric rigor of the
roadways that define the photo’s perimeter, clearly differentiating the city’s
design—made for the automobile—from how people on foot actually use
it. In a series of drawings based on walks along the same paths, Tossin
emphasizes the materiality of these erratic routes, reinforcing their lines
with reddish-brown paint made from the soil of the city itself—the same
pigment she used to cover an entire wall in Point Zero (2013). The soil,
therefore, leaves the ground and is pasted to the map and the wall—that
is, it is attached to the abstract code, thus swinging like a pendulum
between corporeal experience and projective thought.
One of the issues Tossin tackles in her Brasília-based artworks is
the relation of contrast between the materiality of the reddish earth of the
surrounding semiarid ecosystem (a sort of savanna called cerrado)—hot,
porous, tactile, and invasive—and the smooth marble surfaces of the
government buildings—cool, quiet, mineral, polished, eternal. Chromatically
speaking, if the whiteness of the government buildings makes Brasília
resemble the moon, as perceived by Clarice Lispector (“The craters of
the moon are in Brasília”), the redness of the earth associates it with
Mars, as suggested in the series consisting of the two works Study for a
Landscape (Brasília) (2012) and Study for a Landscape (Mars) (2012). In
both cases, we seem to be exiled from the terrestrial horizon, in terms of
both geography and history. Indeed, this is the crux of Oscar Niemeyer’s
visual poetics, concealing the structural links of his buildings in order
to enhance the effect of lightness, while suppressing their constructive
skeleton by covering their concrete with surfaces of white paint, white
ceramic tiles, and marble slabs.21 Thus, Niemeyer’s curvaceous, white
forms, pleasantly resting in large empty spaces, with the horizon line as
their visual anchor, seem to be abstracted from space and time, as well
as from materiality. They are unidentified objects that do not appear
to be man-made, and therefore symbolically situated at an indecisive
point between ancient times and a faraway future; far from present, the
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presença humana. Em Brasília a Pé (2009), Tossin reflete de forma
potente sobre essa questão, ao revelar os frágeis caminhos trilhados
pelos pedestres no Eixo Monumental. Ali, em meio às extensas áreas
gramadas, vemos um emaranhado de linhas diagonais criadas pela
persistência das pessoas que são obrigadas a cruzar cotidianamente,
a pé, essa área. Tais linhas, que parecem as demarcações territoriais
de Richard Long – porém inconscientes, espontâneas e irregulares –,
contrastam com o rigor geométrico do traçado viário que define
o perímetro da foto, diferenciando claramente o desenho da cidade,
feito para o automóvel, e seu uso efetivo, ainda que residual, pelos
caminhantes. Em uma série de desenhos feitos a partir de suas
caminhadas pelos mesmos trajetos, Tossin inclusive acentua a
materialidade desses percursos erráticos, reforçando seu traço com
uma tinta marrom avermelhada, feita com a terra da própria cidade,
a mesma que recobre uma parede inteira em Marco Zero (2013).
A terra, portanto, sai do chão e se cola ao mapa e à parede, isto é,
ao código abstrato, realizando um movimento pendular, no trabalho
da artista, entre a experiência corporal e a intelecção projetiva.
Uma das questões que aparece fortemente elaborada nos trabalhos
de Clarissa a partir de Brasília é a relação de contraste entre a
materialidade da terra vermelha do cerrado – quente, porosa, tátil,
invasiva – e as lisas superfícies de mármore dos palácios – frias,
quietas, minerais, polidas, eternas. Cromaticamente falando, se o branco
dos palácios aproxima simbolicamente Brasília da Lua, tal como
percebeu Clarice Lispector (“Em Brasília estão as crateras da Lua”),
o vermelho da terra a aproxima de Marte, tal como está sugerido na
série Estudo para uma Paisagem (Brasília) (2012) e Estudo para uma
Paisagem (Marte) (2012). Em ambos os casos, na verdade, parecemos
exilados do horizonte terrestre, isto é, tanto da geografia quanto da
história. Aliás, é exatamente nesse ponto que incide a poética plástica
de Oscar Niemeyer, ocultando vínculos estruturais de seus edifícios de
modo a reforçar seu efeito de leveza, e elidindo sua tectônica através do
recobrimento do concreto com superfícies de tinta branca, de pastilha
cerâmica também branca, e placas de mármore.21 Assim, as formas
curvas e alvas de Niemeyer, docemente pousadas sobre grandes
espaços vazios, e tendo como baliza a linha do horizonte, parecem
abstraídas de lugar e de tempo, assim como de materialidade. Objetos
não identificados, que parecem não ter sido feitos pela mão humana,
situando-se simbolicamente em um ponto indecidido entre o remoto
e o futuro, porém longe do presente, os palácios de Brasília têm de se
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government buildings of Brasília need to be maintained as forever new,
shiny white, and necessarily resistant to the effects of corrosion and time,
which would strip them of their aura of Platonic purity.22
This Herculean effort is what the artist captured in her work White
Marble Everyday (2009), a video that shows the work of washing the
exterior floor and staircases of the Federal Supreme Court, at Three Powers
Plaza. Here, Tossin goes behind the scenes in order to de-fetishize the
architecture, calling attention to the daily maintenance work needed to
conserve the city’s “postcard” image. In this sense, it operates in a key
similar to that of pioneering works like those of Mierle Laderman Ukeles
(Manifesto for Maintenance Art, 1969), as well as Jeff Wall’s photograph
Morning Cleaning, 1999, that beautifully documents the cleaning of the
Barcelona Pavilion, designed by Mies van der Rohe in 1929, one of the
icons of modern architecture.
It can be said that the aim of de-fetishizing the city, which drives this
video by Tossin, is allied in her poetics with an understanding of the artistic
operation as an action of displacement—just as takes place in Brasília
by Foot. Displacement occurs between cities, between times, between
media, and between materials. It is an understanding of art as a physical
and symbolic mapping of certain situations, which conceives the sitespecific work as something that is largely dematerialized, transcending
the phenomenology of place.23 Here lies, in essence, the discourse of the
multimedia work Brasília, Cars, Pools and Other Modernities (2009–13),
which uses a Volkswagen car of the hatchback model called the Brasilia,24
often used by pool cleaners in the Brazilian capital during the time the
artist lived there (the 1980s and 1990s). The car was brought from
Brasília to Santa Monica, Los Angeles, with the aim of arriving at a house
designed by Oscar Niemeyer four years after the inauguration of Brasília
(Strick House, 1964), which also has a pool.
The many connections revealed by this apparently preposterous link
lead us to perceive certain profound—and initially unsuspected—connections
between Brasília and Los Angeles. After all, Los Angeles is the city that
symbolizes individualistic capitalism and free enterprise, as well as
hedonist pleasure and the glamour associated with show business,
while Brasília was conceived as the paradigm of an essentially socialist
collectivism, aloof from any ostentation. Both cities, however, are absolutely
structured by automobile-based transportation, and they are also both
oases in the middle of dry and sparsely populated regions, lending them
an aura of modern artificiality. Furthermore, Brasília is itself a city of
private swimming pools, scattered among the many mansions around
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manter sempre novos, reluzentes, necessariamente resistentes ao efeito
de corrosão do tempo, que lhes retiraria a aura de pureza platônica.22
É esse esforço hercúleo que a artista capta ao filmar os trabalhos
de lavagem do piso e das escadas do Supremo Tribunal Federal, na
Praça dos Três Poderes (Mármore Branco Todo Dia, 2009). Aqui, Tossin
realiza um registro de bastidores, cujo intuito é desfetichizar a obra –
no caso, a arquitetura –, apontando para os serviços de manutenção
cotidiana necessários para a conservação de sua imagem “cartão-postal”, já que é disso que se trata. Nesse sentido, opera em chave
semelhante tanto à de trabalhos pioneiros, como os de Mierle Laderman
Ukeles (Manifesto for Maintenance Art, 1969), quanto aos registros
fotográficos de Jeff Wall, que documentou belamente o serviço de limpeza
do Pavilhão de Barcelona projetado por Mies van der Rohe (Morning
Cleaning, 1999), um dos maiores ícones da arquitetura moderna.
Pode-se dizer que a vontade de desfetichização da cidade que alimenta
esse vídeo, na poética de Clarissa Tossin, se alia a uma compreensão da
operação artística como ação de deslocamento – tal como vimos acontecer
com a terra em Brasília a Pé. Deslocamento entre cidades, entre tempos,
entre mídias e entre materiais. Uma compreensão da arte como mapeamento
físico e simbólico de certas situações, que concebe o site-specific como
algo em grande medida desmaterializado, que transcende a fenomenologia
do lugar.23 Está aí, em essência, o discurso do trabalho multimídia Brasília,
Carros, Piscinas e Outras Modernidades (2009-13), em que um carro
Volkswagen chamado Brasilia,24 usado para a manutenção de piscinas
na capital brasileira na época em que a artista morava lá (anos 1980 e 90),
é levado para Santa Monica, Los Angeles, com o objetivo de chegar a uma
casa projetada por Oscar Niemeyer quatro anos depois da inauguração
de Brasília (Strick House, 1964), e que possui uma piscina.
São muitas as conexões que vêm à tona a partir desse elo aparentemente
estapafúrdio, e que nos levam a perceber certas conexões profundas
– e a princípio insuspeitadas – entre Brasília e Los Angeles. Afinal,
Los Angeles é a cidade símbolo do capitalismo individualista, da livre
iniciativa, e também do prazer hedonista e do glamour associado ao show
business, enquanto Brasília foi concebida como o paradigma do
coletivismo de fundo socialista, alheia a qualquer forma de exibicionismo.
As duas cidades, no entanto, são absolutamente estruturadas pelo
deslocamento por meio do automóvel, além de serem, ambas, oásis
em meio a regiões secas e despovoadas, o que lhes dá uma aura de
artificialidade moderna. E, ainda, a proliferação de mansões ao redor
do lago, em Brasília, fez da capital brasileira uma cidade prenhe de piscinas
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the lake, similar to the Californian metropolis—a scene resembling David
Hockney’s famous canvas A Bigger Splash, 1967. The Brasilia-model car
in search of a particular pool in Santa Monica thus forges a quixotic (and
critical) link, not only between works by Niemeyer separated in time and
in space, but also between the reality of these two cities that are curiously
so far apart and yet so similar.
If the Monumental Axis seems like a metaphysical space, impermeable
to the presence of people, and if, at the same time, the city’s ostentatiously
bourgeois and individualist reality is reflected in the many mansions
with private pools, all of this seems reversed—even if temporarily—in the
video Public Pool (2010), in which a large crowd of mostly poor people
jump into the reflecting pool in front of the National Museum in Brasília to
splash and bathe in the water. A metaphysical space—made to reflect the
sky and the museum’s UFO-like white dome—is momentarily converted
into a place of public use, ironically transformed into a public pool. This
epiphany took place on the day of celebrations in honor of the city’s 50th
anniversary, and recalls the famous photos of its inauguration, one-half
century before, when a crowd of candangos25 festively celebrated their
achievement, hats in hand.
The nuanced symbolic transit between the United States and Brazil
is a key issue in the work of Clarissa Tossin, an artist who has personally
experienced this binational exchange. This issue reappears as the explicit
theme of two works: Streamlined: Belterra, Amazônia / Alberta, Michigan
(2013)26 and Transplanted (VW Brasilia) (2012). The latter artwork is a
dismantled sculpture made of latex rubber, a skin-like mold in the shape
of the same Brasilia car that was physically brought to Los Angeles. The
transplantation thus operates in two senses. On the one hand, the physical
trip of the car itself; on the other, its phantasmal transformation into a sort
of skin, a body without organs, in a distant dialogue with Robert Morris’s
rubber sculptures or as a suggestive emptying of Claes Oldenburg’s
flaccid hamburgers. In this case, however, the appropriated object is an
automobile that names a city. Both are icons of the Brazilian progressivist
policies that adopted the objects and mindset of North American
consumer culture during the post-World War II years. In Tossin’s reflection,
this adoption is mirrored in Henry Ford’s adventure in the Amazon,
which resulted in the creation of a factory/city in the middle of the forest
(Fordlândia, Pará, 1927), as part of a business strategy of getting physically
close to the source of the latex used in the production of automobile tires.
It is also worth noting that in this case, while carrying out a sculptural
work, the artist’s choice of latex as a material is diametrically opposed to
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particulares semelhantes às da metrópole californiana, isto é, o cenário
equivalente ao do mergulho que vemos na famosa tela de David Hockney
(A Bigger Splash, 1967). Assim, o carro Brasilia em busca da piscina em Santa
Monica liga, de forma quixotesca (e crítica), não só as obras de Niemeyer
separadas no tempo e no espaço, mas também a realidade dessas
duas cidades tão distantes e, no entanto, tão curiosamente aparentadas.
Com efeito, se o Eixo Monumental parece ser um espaço metafísico,
impermeável à presença das pessoas, e se, ao mesmo tempo, a realidade
ostensivamente burguesa e individualista da cidade se mostra através
da proliferação de mansões com piscinas particulares, tudo isso parece
reverter-se – ainda que temporariamente – no vídeo Piscina Pública (2010),
no qual uma multidão de pessoas, predominantemente pobres, visita o
Museu Nacional e se banha livremente no espelho-d’água em frente a
ele, convertendo um espaço metafísico, feito para refletir o céu e o domo
branco do museu – que parece um óvni – em um lugar de uso efetivo,
transformado ironicamente em piscina pública. Tal epifania se dá no dia
da comemoração dos cinquenta anos da cidade, e nos remete às famosas
fotos de sua inauguração, meio século antes, em que uma multidão de
candangos25 celebra festivamente o feito com seus chapéus na mão.
O trânsito simbólico não unívoco entre os Estados Unidos e o
Brasil é uma questão premente nos trabalhos de Clarissa Tossin, artista
que vive pessoalmente esse trânsito binacional. Tal questão reaparece
explicitamente tematizada em dois trabalhos: Linha de Montagem:
Belterra, Amazônia / Alberta, Michigan (2013)26 e Transplantado (VW
Brasilia) (2012). O segundo é uma escultura desmantelada feita de
látex, como um molde, em forma de pele do mesmo carro Brasilia,
levado fisicamente até Los Angeles. O transplante, portanto, opera
em mão dupla. De um lado, a viagem física do próprio carro. Do outro,
sua transformação fantasmática em pele, um corpo sem órgãos, em
diálogo longínquo com as esculturas de borracha de Robert Morris, ou
como um sugestivo esvaziamento dos hambúrgueres flácidos de Claes
Oldenburg. O objeto de apropriação aqui, no entanto, é um automóvel
que nomeia uma cidade. Ambos ícones da política desenvolvimentista
brasileira, que adotou os objetos e o imaginário da cultura de consumo
norte-americana no período do pós-Segunda Guerra Mundial. Tal
adoção, com efeito, aparece espelhada, na reflexão de Clarissa, na
aventura de Henry Ford na Amazônia, que resultou na criação de uma
cidade-fábrica em meio à floresta (Fordlândia, Pará, 1927), aproximando
fisicamente a extração do látex da produção de pneus automotivos.
Aqui, diga-se de passagem, é sintomático o fato de que, quando a
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marble—the paradigmatic stone in the history of sculpture, and precisely
the wall and floor covering used in the government buildings in Brasília.
Another key sculptural work carried out by Tossin, conceived as
an altered site-specific piece, is Monument to Sacolândia (2010). It is
a sculpture in the form of the Palace of the Dawn [Palácio da Alvorada,
the official residence of Brazil’s president], on a reduced scale like an
architectural model, made entirely from empty cement bags and set to
float on Paranoá Lake, atop a Styrofoam base. The artist made a video to
document the process, and also produced souvenir postcards based on
a photo of the artwork, monumentalizing the work as an ironic “postcard
image” of the city. Once again, here the conceptual operation is one of
transit and critical displacement, since Sacolândia is the popular name
given to an informal settlement (Vila Amaury) inhabited by workers, which
arose during the city’s construction, and was located in the depression
that is today Paranoá Lake. This name derives from the fact that most of
the precarious and ephemeral houses of this informal settlement were
made out of the empty bags of the cement used in the construction of the
official city. Thus, based on this historic fact erased from the city’s memory,
the artist re-creates the presidential residence—the main government
building in Brasília, whose distinctive columns have made it the most
iconic government building in the city—through this repressed memory
of the homes of the construction workers, alluding to their materiality and
to their physical place, today flooded and near the Palace of the Dawn. As
a result, the video record of this serene drifting of the building around the
lake, resembling simple child’s play, results in a powerfully critical intervention.
In the final balance, Clarissa Tossin resorts to operations of semantic
displacement in order to carry out a cognitive remapping of Brasília. This
remapping is simultaneously personal and collective, and brings a critical
focus on the city based on an open perspective. The result is a piercing
look at the historical experiment that is still underway and far from being
over, and which once again won the attention of the world, upon
reaching its fifty-year mark at a moment when the country was
experiencing a surprising economic boom, which former President Lula
called the “spectacle of growth.”27 Looking at these works by Tossin in
light of the city’s dizzying history makes us wonder whether today we
are not experiencing the mirage of the future proposed by that futuristic
past, which seemed abandoned. Once again, this issue should not be
approached from a literal point of view. Rather, as the artist points out,
it should be considered as an operation of symbolic displacement,
of geographic and historical transplantation.
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artista realiza um trabalho escultórico, opta por um material que está
na antípoda do mármore, pedra paradigmática na história da escultura,
e que reveste justamente os palácios de Brasília.
Outro trabalho significativamente escultórico realizado por Clarissa
Tossin, concebido como um site-specific alterado, é Monumento a
Sacolândia (2010). Trata-se de uma escultura em versão reduzida do
Palácio da Alvorada (como uma maquete), inteiramente feita com sacos
vazios de cimento e depositada sobre o lago Paranoá, flutuando sobre
uma base de isopor. A artista realiza um vídeo documentando o processo
e, ao mesmo tempo, produz cartões-postais suvenir a partir de uma
foto da obra, monumentalizando o trabalho como uma irônica imagem
“cartão-postal” da cidade. Mais uma vez, aqui, a operação conceitual é
de trânsito e deslocamento crítico, já que Sacolândia é o nome popular
dado a um assentamento informal de trabalhadores (Vila Amaury)
surgido durante a construção da cidade, e que se localizava na
depressão onde hoje está o lago Paranoá. Tal apelido se deve ao fato
de que a maioria das casas desse assentamento informal, a um tempo
precárias e efêmeras, eram feitas com os sacos vazios do cimento
usado na construção da cidade oficial. Assim, a partir desse fato
histórico apagado da memória da cidade, a artista recria a residência
presidencial – o principal palácio de Brasília, com suas colunas icônicas
– através dessa memória recalcada das residências dos candangos,
aludindo a sua materialidade e a seu lugar físico, hoje inundado, e
próximo ao Palácio da Alvorada. Como resultado, o registro dessa
deriva bucólica do palácio pelo lago, parecendo uma simples
brincadeira de criança, resulta terrivelmente crítica.
Feitas as contas, Clarissa Tossin realiza, por meio de operações de
deslocamento semântico, um remapeamento cognitivo de Brasília, a um
tempo pessoal e coletivo, capaz de enfocá-la criticamente a partir de
uma perspectiva aberta. Resulta daí o olhar agudo sobre uma experiência
histórica que está longe de ser encerrada, e que retornou como novidade
para o mundo, ao completar meio século, no momento exato em que o
país viveu um processo de surpreendente boom econômico, chamado
pelo ex-presidente Lula de “espetáculo do crescimento”.27 Olhando
para esses trabalhos de Clarissa, na vertigem da história, ficamos
pensando se não estaríamos, hoje, vivendo a miragem de futuro
daquele passado futurista, que parecia abandonada. Mais uma vez,
não é de um ponto de vista literal que devemos pensar a questão.
Mas sim, como nos indica Clarissa Tossin, como uma operação
de deslocamento simbólico, de transplante geográfico e histórico.
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Kambalu is among a generation of artists who have emerged out of
Africa shaping an aesthetic that blurs the boundaries between ambiguity and clarity, fact and fiction, humor and critique. This is a restless
generation with an appetite for a youthful and informal aesthetic,
but it also has an acute awareness of global theoretical and artistic
trends. It includes such artists as Robin Rhode, Billie Zangewa, and
Zanele Muholi among others. While some of these artists employ
performance, photography, or even social networking to articulate
their positions on such issues as migration, homophobia and branding, others take up strategies of play not to offer temporary utopias
but to directly engage with their current realities. Artists who engage
the play-element either do so as witting participants in the game of
life or as spoil-sports who transgress the rules of the game. Kambalu is a spoil-sport. But he is also more than a spoil-sport. He is an
iconoclast who deconstructs the sacred myths of his society and
disrupts the existing order by creating his own rules.
Kambalu created the Holy Balls by plastering Malawian rag and
plastic soccer balls with pages of the King James Version of the
Bible (Figure 1). In Malawi the plastic balls are a kid’s street alternative to the factory-made, mostly unaffordable toy shopa soccer
balls. These balls are made by dexterously tying or heating together
discarded rags or plastic packages of such necessities as salt, sugar,
or flour.
Kambalu is among a generation of artists who have emerged out of
Africa shaping an aesthetic that blurs the boundaries between ambiguity and clarity, fact and fiction, humor and critique. This is a restless
generation with an appetite for a youthful and informal aesthetic,
but it also has an acute awareness of global theoretical and artistic
trends. It includes such artists as Robin Rhode, Billie Zangewa, and
Zanele Muholi among others. While some of these artists employ
performance, photography, or even social networking to articulate
their positions on such issues as migration, homophobia and branding, others take up strategies of play not to offer tempo
shopa soccer balls. These balls are made by dexterously tying or
heating together discarded rags or plastic packages of such necessities as salt, sugar, or flour.
Kambalu is among a generation of artists who have emerged out of
Africa shaping an aesthetic that blurs the boundaries between ambiguity and clarity, fact and fiction, humor and critique. This is a restless
generation with an appetite for a youthful and informal aesthetic,
but it also has an acute awareness of global theoretical and artistic

Brasília, Carros, Piscinas e Outras Modernidades | Brasília, Cars, Pools and Other Modernities, 2009-2013
Vista da instalação | Installation view
Hammer Museum, Los Angeles, 2014

Los Angeles, 17 de junho de 2013

Caro Sr. Niemeyer,
Como filha de sua cidade visionária, a ideia de arquitetura enquanto manifestação de
identidade, ideologia e poder econômico está no cerne de minha experiência formativa.
Por ser o modelo mais familiar dessa relação para mim, Brasília tornou-se objeto de
inúmeras e contínuas investigações em minha prática artística. Geralmente me contento
em fazer gestos artísticos subversivos no espaço urbano que você ajudou a formatar; até
agora, não achei necessário contatá-lo pessoalmente.
Como grande admiradora de seu trabalho, fiquei extasiada ao descobrir que o único
exemplo de sua arquitetura construído na América do Norte é uma casa particular
(e não um prédio público, como é típico de sua obra), localizada a poucos quilômetros
de onde moro atualmente, em Los Angeles. A Casa Strick é um projeto sem muita
relevância: sequer foi incluído no website da sua Fundação. Talvez você nem se lembre
dela, a não ser por um pequeno detalhe: o projeto foi desenvolvido por correspondência,
enquanto Brasília ainda estava sendo construída. Sabendo que minha exaltação continha
uma ponta de saudade, meu interesse só aumentou quando descobri que a decisão do
casal progressista de Santa Monica em lhe confiar o projeto foi influenciada pelo respeito
que tinham pelos seus ideais sociais; os mesmos ideais que o impediram, por décadas,
de entrar nos Estados Unidos.
Enquanto escrevo, as rampas do Congresso Nacional de Brasília são tomadas por
manifestantes. O acesso a essas rampas ficou bloqueado desde o final dos anos 1980, mas
a força dos protestos populares fez com que o prédio fosse usado da forma como você
o concebeu. Não posso imaginar uma cena em que seu desejo de projetar para o povo
tenha se expressado melhor (ainda que de forma fugidia). A complexidade de sua obra,
na qual a estética imponente está em constante atrito com seu discurso, sempre estimulou
minha prática. A meu ver, o discurso é inerente à estética, assim como um tijolo a um edifício.
Piscinas e carros me fizeram conectar fisicamente esta ilhota de ideias arquitetônicas suas
em Los Angeles a Brasília, já que ambos são ícones compartilhados pelas duas cidades.
Escolhi o primeiro carro totalmente projetado e fabricado pela Volkswagen do Brasil,
a Brasilia (que ganhou o nome da cidade projetada para o carro), como o veículo para
fazer essa ponte. Em minha viagem de Brasília até a Casa Strick, uma imagem apareceu
na minha cabeça: você, o carro e a cidade imortalizada em uma foto. Você já dirigiu o
carro do povo brasileiro, Sr. Niemeyer?
Aguardo sua resposta ansiosamente.
Atenciosamente,

Clarissa Tossin

Los Angeles, June 17, 2013

Dear Mr. Niemeyer,
As a progeny of your visionary city, the idea of architecture as a manifestation of
identity, ideology, and economic power is at the core of my formative experience. As my
most familiar model of this relationship, Brasília has become the subject of numerous and
ongoing explorations in my art practice. Generally content with my subversive artistic
gestures in the urban space you helped to shape, I hadn’t found it necessary to contact
you personally before now.
As a great admirer of your work, I was intoxicated to find that the only example of your
architecture built in North America is a private home (not a public building, as is typical
of your work) located a few miles from where I currently live, Los Angeles. The Strick
House is a small project not even included on your Foundation’s website. You may not
remember it, apart from a peculiar detail: the design was developed entirely by letter
while Brasília was still in the making. I was aware my excitement contained a tinge of
homesickness, but my draw to the house deepened when I learned the progressive Santa
Monica couple’s decision to commission you the design was influenced by their respect
for your social ideals; the very same ideals that caused you to be refused entry to this
country for decades.
As I write, the ramps of Brasília’s National Congress are taken over by protesters.
Access to those ramps has been blocked since the late 1980s, but the ongoing popular
protests forced the building to be used the way you envisioned. I can’t imagine a better
example of enacting your desire to design for the people than this fleeting moment. The
complexity of your oeuvre wherein the imposing aesthetics is in constant friction with
your discourse has always instigated my art practice. As I see it, discourse is inherent to
aesthetics; as a brick is to a building.
Pools and cars made me materially connect this little island of your architectural ideas in
Los Angeles to Brasília since both icons are shared between the cities. I chose the first
car entirely designed and manufactured by Volkswagen do Brasil, the Brasilia—named
after the city envisioned for the car—as the vehicle to create the bridge. In my journey
from Brasília to the Strick House, an image appeared in my mind: you, the car, and the city
immortalized in one picture. Did you ever drive the Brazilian people’s car, Mr. Niemeyer?
I look forward to your response.
Sincerely,

Clarissa Tossin

Transplantado (VW Brasilia) | Transplanted (VW Brasilia), 2012
Vista da instalação | Installation view
Galeria Luisa Strina, São Paulo, 2014
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Streamlined:
Belterra, Amazônia /
Alberta, Michigan

Linha de montagem:
Belterra, Amazônia/
Alberta, Michigan

The concept of modernity is evoked by certain recurring images. Among
these are found images of factories, where the manufacturing organization
is articulated in parts: the various stages of production of a commodity
are seen to be isolated from others, although they succeed one another
and fit together precisely. Another frequent image is that of a mass of
workers flowing towards a factory at a specified time, leaving only when
the workday ends. This coming and going of anonymous men and
women was the subject of much early cinema, itself an invention that
functions as an index of “modern times,” initiated at an already distant
moment. The cinema also presented modernity through images of the
early 20th-century motor cars that were beginning to glide through wide
“sanitized” urban spaces, distinct from the old city spaces of noisy alleys
traversed by pedestrians and horse-drawn vehicles. These images show
transformations and inventions that were the outcome of various creative
struggles and social processes that include, and also oppress, those who
do not own the necessary means for generating wealth, and undo
long-existing social relations, to establish a previously inconceivable
world. Transformations and inventions that, according to the Austrian
economist Joseph Schumpeter, expressed the “creative destruction” that
led to the imposition of capitalism as humankind’s supposed destiny.1
The protagonist of that aggressive process of creative destruction
is the “innovative entrepreneur,” the heroic one who initiates and creates

A ideia usual que se tem do mundo moderno é marcada por algumas
imagens recorrentes. Entre elas, a de uma organização fabril articulada
em partes, onde as várias fases da produção de um bem qualquer são
isoladas umas das demais, embora se sucedam e se encaixem em
tempo exato. Outra imagem frequente para evocar os chamados tempos
modernos é a da massa trabalhadora assalariada afluindo para o lugar
de produção em horas certas, dali somente saindo no momento em
que a jornada diária acaba. Ir e vir de mulheres e homens anônimos
que foi assunto de alguns dos primeiros registros feitos pelo cinema,
invenção que é também índice desse mundo inaugurado em tempo já
afastado. Assim como o são os carros movidos a motor, que no início
do século 20 começam a deslizar por um espaço urbano alargado e
“higienizado”, distinto daquele formado por ruelas ruidosas somente
percorridas a pé ou a tração animal. Transformações e invenções que
são fruto de embates criativos diversos e de processos sociais que
incluem e também submetem quem não é proprietário dos meios
necessários à geração de riqueza, desfazendo relações sociais há muito
existentes e instaurando um mundo que antes não era sequer pensado.
Transformações e invenções que, como intuiu o economista austríaco
Joseph Schumpeter, expressam a “destruição criadora” que fez o
capitalismo querer se impor como suposto destino da humanidade.1
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possibilities for the expansion of capital. And few businessmen so perfectly
embodied the transformative vital energy of capitalism as Henry Ford
(1863–1947). In the early 20th century, he introduced the industrial
assembly line that revolutionized the auto industry by providing for the
fastest and most inexpensive production of automobiles. The Model
T Ford is the most widely known result of this production strategy. His
capital investment and economical method of production popularized
the automobile as a consumer good desired by an ever-growing group
of people in an urbanized world, including the workers in Ford’s factories.
Henry Ford also recognized the advantage of having the best-trained
professionals at his service: raising wages in his companies to hitherto
unheard-of levels proved to be a great way to attract skilled workers who
were happy to participate in his enterprise. In that strategy, there was
no explicit desire for reform or social justice, but an acute vision of what
was needed to continue reproducing private wealth in an increasingly
competitive environment. This vision included ways to discipline both
the worker’s body and his social habits in preparation for the repetitive,
mechanized work.
The perception that an articulated decentralization of the distinct
stages of automobile production generated higher profits led Henry
Ford to expand his production to territories that were located increasingly
far away from Detroit, where he had started his businesses. In 1927,
he purchased a vast area in the interior of the state of Pará, situated in
Brazil’s northern region, thanks to a series of tax exemptions obtained
from the local government. Baptized Fordlândia—a name that suggests
the measure of his gesture’s ambition—that territory would be used for
the cheap extraction of latex from rubber trees, the raw material needed
in the production of tires for Ford automobiles being manufactured in the
United States. However, for multiple reasons, including barren earth, a
lack of experience with local agricultural techniques, the workers’ inability
to adapt to the region, and the imposition of inappropriate work habits
brought from the company’s headquarters, the business failed. Another
attempt was made in a more northerly area of the state and baptized
Belterra. The soil there was more generous, and Ford began to profitably
produce and export latex as of 1934, leading him to build cottages in the
style of Cape Cod, common in America at the time, near the extraction
site. These housed foreign as well as Brazilian employees, with the size of
the houses replicating the factory hierarchy. He also built standard urban
facilities such as a school and a hospital. Years later, the emergence
of synthetic rubber—much cheaper to produce than latex—led to the
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O protagonista desse agressivo processo é o “empresário inovador”,
aquele que cria possibilidades de expansão para o capital com seus
gestos fundadores. E poucos homens de negócio encarnaram de
modo tão exemplar essa energia transformadora e vital do capitalismo
como o norte-americano Henry Ford (1863-1947). Foi ele o responsável
pela introdução, ainda no princípio do século 20, da linha de montagem
industrial para a produção de automóveis de modo mais rápido e a um
menor custo em relação ao que então era corrente. Criou e consagrou
uma coreografia do capital industrial em movimento que permitiu
popularizar o carro como bem de consumo desejado por um contingente
cada vez maior de habitantes de um mundo crescentemente urbanizado.
O Ford Model T (ou Ford Bigode, como era também chamado no
Brasil) é o resultado mais conhecido da estratégia de produção por ele
adotada. Henry Ford foi também capaz de enxergar a vantagem de ter
os profissionais mais bem treinados a seu serviço, para o que elevou
os salários pagos em suas empresas a patamares até então inauditos,
atraindo-os satisfeitos para participarem de seu projeto empresarial.
Não havia, nessa estratégia, qualquer vontade explícita de reforma
ou de justiça social, mas a visão aguda do que era necessário para
continuar reproduzindo riqueza privada em ambiente cada vez mais
competitivo. O que incluía, ademais, formas de disciplinar o corpo
e os hábitos sociais para o trabalho repetitivo e mecanizado.
A percepção de que a descentralização extrema, embora articulada,
das distintas fases da produção de automóveis gerava ganhos mais
elevados levou Henry Ford a querer incorporar, em sua prática
expansionista, territórios cada mais afastados de onde começara seus
negócios. E foi nesse movimento de captura do que está longe que
adquiriu, em 1927, uma vasta área no interior do estado do Pará, situado
na Região Norte do Brasil, graças a um conjunto de isenções fiscais
obtidas do governo local. Batizado de Fordlândia – nome que sugere
a medida da ambição de seu gesto –, esse território seria usado para
a extração barata do látex das seringueiras, matéria-prima necessária
à produção dos pneus dos automóveis confeccionados nos Estados
Unidos. Por razões diversas, contudo, que incluíram infertilidade da
terra, inexperiência com as técnicas agrícolas do lugar e inadaptação
dos trabalhadores da região aos ritos trabalhistas copiados da sede
da empresa, o negócio fracassou. Uma outra tentativa foi feita ainda
em área mais ao norte do estado, batizada de Belterra. Nesse lugar, de
solo mais generoso, o empresário começou a produzir e exportar látex
de modo lucrativo, a partir de 1934, levando-o a construir, em local

Linha de Montagem: Belterra, Amazônia / Alberta, Michigan | Streamlined: Belterra, Amazônia / Alberta, Michigan, 2013
Vista da instalação | Installation view
Museum of Latin American Art, Long Beach, 2015
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gradual decline of Belterra and the territory’s eventual resale to the
Brazilian government in 1945. Nevertheless Ford’s Belterra lives on,
in the wooden houses that survived the ravages of time and are now
inhabited by other people, as well as in trees tapped dry that reveal the
scars of past natural rubber production. These houses and trees are
evocative of that brief presence of the North American automobile industry
in the interior of the Amazon jungle.
In 1935, in a forest in Michigan’s Upper Peninsula, not so distant
from Detroit, Henry Ford created a small town that he named Alberta,
built around a sawmill. Made up of a dozen houses architecturally
similar to those in Ford’s Belterra, as well as a school, and the production
unit, the project was also associated with the intent to decentralize
the automobile construction process, in particular the production
of the model appropriately named the “Woodie Wagon,” which used
considerable amounts of wood as raw material. Alberta had also been
created to serve as an ideal example of a type of production arrangement
devised by Ford. From the precision of the work process to the living
conditions offered to employees, everything there was conceived as an
affirmation of a differentiated model for generating wealth. This model
was simultaneously integrated into both the local natural environment
and international capitalism. Nevertheless, in 1951, interruption of the
production line of the Woodie Wagon led to the mill’s gradual shutdown.
In 1954, Henry Ford donated Alberta and the land surrounding it to the
Michigan Technological University, so that its facilities could be used for
forest-resource research activities, and also to house a museum about
the original use of the place.

Clarissa Tossin structures her installation Streamlined: Belterra,
Amazônia/Alberta, Michigan around these two towns created by Henry
Ford. Her artwork is not concerned with the detailed reconstitution of the
history of each place, nor the didactic transmission of information about
the economic and social dimensions of these projects. Instead, the work
follows her investigations regarding concrete manifestations of the idea
of modernity in various contexts. This research includes the untimely ruin
of some of those buildings—not only in physical terms, but also in relation
to the promises and convictions they contained and represented, which
were also abandoned. To this end, she brings together and compares
Belterra and Alberta many decades after they were disassociated from
the international world of automobile production. She seeks out the
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próximo da extração, moradias de madeira – em estilo Cape Cod
cottage, comum em seu país – para abrigar funcionários estrangeiros
e do Brasil (o tamanho das casas replicando a hierarquia encontrada
nas fábricas), bem como equipamentos urbanos como escola e hospital.
O surgimento, anos depois, da borracha sintética – concorrente do
látex e de produção muito mais barata – levou ao gradual declínio do
lugar e à eventual revenda do território ao governo brasileiro, em 1945.
Belterra permanece, nas casas de madeira que escaparam ao tempo e
são agora habitadas por outras gentes, assim como nas seringueiras
secas que ostentam as cicatrizes da produção da borracha natural no
passado, como lugar de evocação dessa breve presença da indústria
automobilística norte-americana no interior da selva amazônica.
Bem mais próximo de seu lugar de origem, em 1935 Henry Ford
criou, em floresta na Península Superior do estado de Michigan, uma
vila batizada por ele de Alberta, na qual instalou uma serraria. Formada
por uma dúzia de casas semelhantes às que existiam em Belterra,
uma escola e a unidade produtiva, a vila também estava associada ao
intento de descentralizar o processo de construção de automóveis, em
particular do modelo apropriadamente chamado de Woodie Wagon,
que usava a madeira como matéria-prima. Alberta fora criada também,
todavia, para servir de exemplo de um tipo de arranjo produtivo
inventado pelo empresário. Da precisão do processo de trabalho às
condições de vida oferecidas aos funcionários, tudo ali fora pensado
como modo de afirmação de um modelo diferenciado de criar riqueza,
integrado à natureza própria do local e, simultaneamente, ao capitalismo
internacionalizado. A descontinuação da produção do Woodie Wagon,
em 1951, levou, contudo, à gradual desativação da serraria. Em 1954,
Henry Ford doou Alberta e as terras no entorno à Michigan Technological
University, de modo que suas instalações pudessem servir a atividades
de pesquisa sobre a utilização de recursos florestais, além de abrigar
um museu sobre os usos originais do lugar.

É da investigação desses dois vilarejos criados por Henry Ford que
Clarissa Tossin estrutura sua instalação Linha de Montagem: Belterra,
Amazônia / Alberta, Michigan (2013). O que importa aqui à artista não
é a minuciosa reconstituição da história de cada uma deles, tampouco
a transmissão didática de informações sobre aspectos econômicos
e sociais ali implicados. Ela é guiada, em vez disso, por sua pesquisa
já extensa sobre manifestações concretas da ideia do que é moderno
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similarities and differences between the two communities, specific
locations that were inscribed within a movement that tied together
such dissimilar global locations by means of a shared purpose and an
entrepreneurial utopia. She uses images, she uses sounds, she uses
empty and full spaces to create the sensation of a movement that existed
and then exhausted itself within the very format in which it had been
conceptualized. In seeking out and recording the traces of each place,
she evokes a time which no longer exists, contributing to an archaeology
of the modern—an archaeology that does not look for transparency
in its findings, but recognizes and assumes that the subject of its
investigation is opaque.
The installation’s central elements are two projections, one on each
side of a wall placed in the middle of the exhibition space. On one side
of the wall, moving images of Belterra are projected; on the other side,
moving images of Alberta. Clarissa Tossin recorded both situations in
our time, a time when Belterra and Alberta no longer operate according
to the logic of their original conception. Nevertheless, these places bear
the marks of their shared past. The images on view cannot be seen
simultaneously: one can only view the two projected films alternately.
Therefore, comparison between them is mediated by the viewer’s
memory of watching first one, and then the other, narrative. What they
recollect reveals resemblances between the ways each town is presented.
There is an immediate similarity between the highlighted subjects: the
careful examination of the wooden dwellings—in wide shots and in
telling details; the search for traces of the original functions of the places;
the movement of people and cars in the few streets; the life being lived
by their current inhabitants, seen at work and at play; and the relaxed
meeting-places that are provided by the benches, set in front of nearly
all the houses in Belterra.
There is also the equivalence of the visual syntax used to capture
and order the images of Belterra and of Alberta, duplicating and
synchronizing camera framings and movements of each location, thus
evoking the idea of an assembly line that was so dear to Henry Ford.
However, this strategy of duplication and synchronization does not
create commodities, on the contrary, what we see are similar images that
in turn produce a mirroring effect between distinct and distant places,
in the memory of those who see them projected separately. Replicas of
a couple of Belterra’s wooden benches, seen in the filmed scenes, have
been placed before each side of the wall, for exhibition visitors to sit
and watch the work. Situated on these benches, viewers also become
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em contextos diversos, incluindo o precoce arruinamento de algumas
dessas edificações. Não necessariamente, ou somente, em termos
físicos, mas em relação às promessas e convicções que embutiam e
que foram, por motivos diversos, abandonadas. É para isso que aproxima
e compara Belterra e Alberta, depois de passadas tantas décadas
desde que foram desconectadas da produção internacionalizada de
automóveis. Busca, nelas, as semelhanças e diferenças que permitam
inscrevê-las em um movimento que atou lugares tão diversos do
mundo em torno de uma mesma finalidade e utopia empresarial. Usa
imagem, usa som, usa espaço cheio e vazio para construir a sensação
de um movimento que houve e se esgotou na forma que fora concebido.
Ao buscar e capturar os vestígios de um e de outro lugar, evoca um
tempo que já não há, contribuindo para uma arqueologia do moderno.
Arqueologia que não busca transparência de achados, mas que reconhece
e assume a opacidade do assunto que trata.
O elemento central da instalação são duas projeções feitas sobre
cada um dos lados de uma parede posta no meio da sala expositiva.
Em uma das faces do painel, imagens filmadas de Belterra; sobre a
outra face, imagens filmadas de Alberta. Ambas captadas por Clarissa
Tossin nos tempos que correm, quando os dois vilarejos não operam
mais em função dos motivos pelos quais foram criados, mas que ainda
assim trazem marcas desse seu passado. Do modo como as imagens
são expostas, não há como vê-las ao mesmo tempo, sendo somente
possível assistir às duas projeções alternadamente. A comparação
entre elas é, portanto, mediada pela memória de quem assiste a uma
e, depois, à outra narrativa. Lembranças que evidenciam similitudes
nos modos de apresentação de cada vilarejo. Há a semelhança, desde
logo, dos assuntos destacados: o exame cuidadoso das moradias de
madeira – ora em planos abertos, ora exibindo detalhes –, a busca por
vestígios das funções originais dos lugares, o movimento de gentes e
carros nas poucas ruas, a vida sendo vivida por seus habitantes atuais, vistos
divididos entre o trabalho, a diversão e o encontro descompromissado
em bancos postos à frente de quase todas as casas em Belterra.
Mas há, também, a equivalência da sintaxe visual usada para
capturar e ordenar as imagens de Belterra e de Alberta, duplicando e
sincronizando enquadramentos e movimentos de câmera referentes a
cada vilarejo, evocando, assim, a ideia, tão cara a Henry Ford, de uma
linha de montagem. Uma que não cria, porém, mercadorias, mas imagens
semelhantes que, por sua vez, produzem, na memória de quem as vê
projetadas em separado, um efeito de espelhamento entre lugares distintos.
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integrated into the created landscape, so that they may become part of
the assembly line devised by the artist to join the Amazon and Michigan,
albeit with an eloquent wall between them.
Whereas the filmed images of Belterra and Alberta may only be seen
by physically moving to another place in the exhibition space, the sounds
from both of the filmed environments mix and bring together what is
distant and divided. Almost as if the physical and human geography
of those two very diverse territories—their vegetation, their climate, the
skin colors of those who inhabit them, the way their bodies move through
space—are confounded by means of the noises that fuse within the
room. In particular, an extended factory whistle is heard to blow every so
often—a recollection of the time in which the workers of Belterra were not
only awakened by that sound summons, but also had the beginning and
the end of the principal stages of their work marked by it. It is the sound
of “Fordism” entering and striving to control the forest, which now signals
the students’ arrival and departure in the town school. This sound, also
heard while observing images of Alberta, alludes to Henry Ford’s desire
to transport a way of regulating workers’ bodies in the factory, from his
country to any location in the world, making those bodies more and more
submissive for the purpose of efficient automobile production.
Thus formalized, Clarissa Tossin’s installation seeks to excavate
evidence of a form of work and life that remains from a past that was once
modern, and that currently belongs only to the time of now. The artist
acts as an “interpreter” of what remains of these two towns invented by
Henry Ford—slowly transformed ever since their creation, discarding or
incorporating things and meanings—to offer her own interpretation of
those changes, through images, for public debate. Thus, her practice
belongs to the order of the “forensic aesthetic” proposed by architect Eyal
Weizman as “the mode of appearance of things in forums—the gestures,
techniques, and technologies of demonstration; methods of theatricality,
narrative, and dramatization; image enhancement and technologies
of projection; the creation and demolition of reputation, credibility, and
competence”.2 In the architecture of those places, Clarissa Tossin’s work
seeks out traces of a way of life that no longer dominates the order of
things, a way of life that nevertheless contributes to our understanding
of where we have been and where we are now.
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Em frente a cada uma das faces do painel, são ainda postas réplicas dos
bancos de madeira de Belterra, vistas nas cenas filmadas, para que os
visitantes da mostra possam sentar-se para acompanhar o trabalho e,
de alguma maneira, também integrar-se à paisagem criada. Para que
possam fazer parte da linha de montagem que a artista inventa unindo a
Amazônia e Michigan, ainda que com uma eloquente parede que as separa.
Se as imagens que registram Belterra e Alberta somente são
vistas umas depois das outras, os sons pertencentes a cada um dos
ambientes filmados se misturam na sala de exposição, aproximando o
que é distante e apartado. Quase como se a geografia física e humana
desses dois territórios tão diversos – suas vegetações, seus climas, as
cores de pele de quem os habita, o jeito dos corpos desses moradores
moverem-se no espaço – se confundissem por meio dos ruídos que
se fundem na sala. Há, em particular, um apito longo de fábrica que
vez ou outra é escutado, lembrança do tempo em que os operários
de Belterra eram não somente acordados por meio desse chamado
sonoro, mas tinham por ele também marcados o início e o término
das principais etapas de seu trabalho. O som do fordismo adentrando
e querendo dominar a mata, e que agora marca a entrada e a saída
dos alunos da escola do vilarejo. Mas que, escutado também quando
se observam imagens de Alberta, alude ao desejo de Henry Ford de
querer transportar, desde seu país de origem e para qualquer parte,
uma maneira de regular os corpos no trabalho, fazendo-os mais e mais
submissos à produção de automóveis.
A instalação de Clarissa Tossin busca, assim formalizada, escavar
evidências de uma forma de trabalho e de vida que restaram de um
passado que já foi moderno, e que hoje é somente do tempo de agora.
A artista age como uma “intérprete” daquilo que restou desses dois
vilarejos inventados por Henry Ford – lentamente transformados desde
que foram criados, descartando ou incorporando coisas e significados
– e oferece sua interpretação dessas mudanças para o embate público
por meio de imagens. Sua prática é, dessa maneira, da ordem da
“estética forense”, proposta pelo arquiteto Eyal Weizman como “o
modo como as coisas aparecem nos fóruns – os gestos, técnicas e
tecnologias de demonstração; os métodos de teatralidade, narrativa e
dramatização; o tratamento de imagem e as tecnologias de projeção; a
criação e a demolição de reputações, credibilidade e competências”.2
Seu trabalho busca, na arquitetura desses lugares, indícios de um
modo de vida que já não domina a ordem das coisas, embora contribua,
de modo evidente, para entender aonde foi possível chegar até agora.
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Quando Dois Lugares Se Parecem | When Two Places Look Alike, 2012-2013

Acidente Geográfico (15.237 km condensados) | Geographic Accident (9,468 miles collapsed), 2012
Vista da instalação | Installation view
Glassell School of Art, Museum of Fine Arts Houston, 2012
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Videobrasil at Sesc Pompeia, São Paulo (2013); and When Attitudes Became Form
Become Attitudes, curated by Jens Hoffman, at CCA Wattis Institute, San Francisco, and
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Copied Cities (2015); and at the travelling exhibitions MetaModern, first presented at the
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Gasto, 2009-2011
Porcelana e lixo, dimensões variáveis
Spent, 2009–2011
Porcelain and trash, dimensions variable
Cortesia/Courtesy Galeria Luisa Strina,
São Paulo. Fotos/Photos: Edouard Fraipont

Ladrão de Tênis, 2009
Gesso hydrocal e prateleiras de acrílico,
dimensões variáveis
Sneaker Thief, 2009
Hydrocal and acrylic shelves,
dimensions variable

Quando Dois Lugares Se Parecem, 2012-2013
Impressão fotográfica digital,
102 x 69 cm (cada)

Transplantado (VW Brasilia), 2012
Látex natural, 3,80 x 2,75 x 0,18 m
Brasília a Pé: 2.943 passos, 2012
Brasília a Pé: 1.873 passos
Brasília a Pé: 485 passos
Brasília a Pé: 1.505 passos
Brasília a Pé: 8.463 passos
Impressões com terra de Brasília em papel
vegetal, 35,5 x 46 cm
Brasília by Foot: 2,943 steps, 2012
Brasília by Foot: 1,873 steps
Brasília by Foot: 485 steps
Brasília by Foot: 1,505 steps
Brasília by Foot: 8,463 steps
Brasília’s soil print on vellum paper, 14” x 18”

Transplanted (VW Brasilia), 2012
Natural latex, 12.5’ x 9’ x 7”

Mármore Branco Todo Dia, 2009
Vídeo HD em dois canais, 5’42’’,
cor, som (loop)
White Marble Everyday, 2009
Two-channel HD video, 5:42 min,
color and sound (looped)

Cortesia/Courtesy Galeria Luisa Strina,
São Paulo. Fotos/Photos: Edouard Fraipont

Los Angeles, 17 de junho de 2013

Los Angeles, June 17, 2013

Caro Sr. Niemeyer,

Dear Mr. Niemeyer,

Como filha de sua cidade visionária, a ideia de arquitetura enquanto manifestação de
identidade, ideologia e poder econômico está no cerne de minha experiência formativa.
Por ser o modelo mais familiar dessa relação para mim, Brasília tornou-se objeto de
inúmeras e contínuas investigações em minha prática artística. Geralmente me contento
em fazer gestos artísticos subversivos no espaço urbano que você ajudou a formatar; até
agora, não achei necessário contatá-lo pessoalmente.

As a progeny of your visionary city, the idea of architecture as a manifestation of
identity, ideology, and economic power is at the core of my formative experience. As my
most familiar model of this relationship, Brasília has become the subject of numerous
and ongoing explorations in my art practice. Generally content with my subversive
artistic gestures in the urban space you helped to shape, I hadn’t found it necessary
to contact you personally before now.

Como grande admiradora de seu trabalho, fiquei extasiada ao descobrir que o
único exemplo de sua arquitetura construído na América do Norte é uma casa particular
(e não um prédio público, como é típico de sua obra), localizada a poucos quilômetros
de onde moro atualmente, em Los Angeles. A Casa Strick é um projeto sem muita
relevância: sequer foi incluído no website da sua Fundação. Talvez você nem se lembre
dela, a não ser por um pequeno detalhe: o projeto foi desenvolvido por correspondência,
enquanto Brasília ainda estava sendo construída. Sabendo que minha exaltação continha
uma ponta de saudade, meu interesse só aumentou quando descobri que a decisão
do casal progressista de Santa Monica em lhe confiar o projeto foi influenciada pelo
respeito que tinham pelos seus ideais sociais; os mesmos ideais que o impediram, por
décadas, de entrar nos Estados Unidos.

As a great admirer of your work, I was intoxicated to find that the only example of your
architecture built in North America is a private home (not a public building, as is typical
of your work) located a few miles from where I currently live, Los Angeles. The Strick
House is a small project not even included on your Foundation’s website. You may not
remember it, apart from a peculiar detail: the design was developed entirely by letter
while Brasília was still in the making. I was aware my excitement contained a tinge of
homesickness, but my draw to the house deepened when I learned the progressive
Santa Monica couple’s decision to commission you the design was influenced by their
respect for your social ideals; the very same ideals that caused you to be refused
entry to this country for decades.

Enquanto escrevo, as rampas do Congresso Nacional de Brasília são tomadas por
manifestantes. O acesso a essas rampas ficou bloqueado desde o final dos anos 1980, mas
a força dos protestos populares fez com que o prédio fosse usado da forma como você
o concebeu. Não posso imaginar uma cena em que seu desejo de projetar para o povo
tenha se expressado melhor (ainda que de forma fugidia). A complexidade de sua obra,
na qual a estética imponente está em constante atrito com seu discurso, sempre estimulou
minha prática. A meu ver, o discurso é inerente à estética, assim como um tijolo a um edifício.
Piscinas e carros me fizeram conectar fisicamente esta ilhota de ideias arquitetônicas
suas em Los Angeles a Brasília, já que ambos são ícones compartilhados pelas duas
cidades. Escolhi o primeiro carro totalmente projetado e fabricado pela Volkswagen
do Brasil, a Brasilia (que ganhou o nome da cidade projetada para o carro), como
o veículo para fazer essa ponte. Em minha viagem de Brasília até a Casa Strick,
uma imagem apareceu na minha cabeça: você, o carro e a cidade imortalizada em uma
foto. Você já dirigiu o carro do povo brasileiro, Sr. Niemeyer?
Aguardo sua resposta ansiosamente.

As I write, the ramps of Brasília’s National Congress are taken over by protesters.
Access to those ramps has been blocked since the late 1980s, but the ongoing popular
protests forced the building to be used the way you envisioned. I can’t imagine a better
example of enacting your desire to design for the people than this fleeting moment. The
complexity of your oeuvre wherein the imposing aesthetics is in constant friction with
your discourse has always instigated my art practice. As I see it, discourse is inherent
to aesthetics; as a brick is to a building.
Pools and cars made me materially connect this little island of your architectural ideas in
Los Angeles to Brasília since both icons are shared between the cities. I chose the first
car entirely designed and manufactured by Volkswagen do Brasil, the Brasilia—named
after the city envisioned for the car—as the vehicle to create the bridge. In my journey
from Brasília to the Strick House, an image appeared in my mind: you, the car, and the city
immortalized in one picture. Did you ever drive the Brazilian people’s car, Mr. Niemeyer?
I look forward to your response.
Sincerely,

Atenciosamente,

Clarissa Tossin

Acidente Geográfico (15.237 km
condensados), 2012
Impressão dupla-face a jato de tinta,
dimensões variáveis

Clarissa Tossin

Cortesia/Courtesy Sicardi Gallery, Houston

Geographic Accident (9,468 miles
collapsed), 2012
Archival double-sided inkjet print,
dimensions variable

Monumento a Sacolândia, 2010
Fotodocumentação de ação, 28 x 35,5 cm
Vídeo HD monocanal, 3’15’’, cor, som
Modelo arquitetônico com sacos de cimento,
185,5 x 21 x 51 cm
Cartão-postal, edição ilimitada
Marco Zero, 2013
Terra de Brasília na parede,
dimensões variáveis
Enquanto Estiver Dirigindo…, 2012
Tinta sobre piso de estacionamento,
dimensões variáveis
As Long As I’m Driving…, 2012
Paint on parking-lot floor,
dimensions variable

Vogais Portuguesas, 2008
Açúcar, 7,5 x 10 x 7,5 cm (aprox., cada)
Portuguese Vowels, 2008
Sugar, 3” x 4” x 3” (approx., each)

Point Zero, 2013
Brasília’s dirt on wall, dimensions variable
Cortesia/Courtesy Samuel Freeman,
Los Angeles

Estudo para uma Paisagem (Brasília), 2012
Impressão a jato de tinta, 76 x 76 cm
Study for a Landscape (Brasília), 2012
Archival inkjet print, 30” x 30”
Cortesia/Courtesy Samuel Freeman,
Los Angeles

Monument to Sacolândia, 2010
Photo-documentation of an action, 11” x 14”
Single-channel HD video, 3:15 min,
color, sound
Cement-bag architectural model,
73” x 8.5” x 20”
Postcard, unlimited edition

Brasília, Carros, Piscinas e Outras
Modernidades, 2009-2013
Volkswagen Brasilia, equipamento de limpar
piscina, chapéu de palha e chinelo, vídeo HD
monocanal (10’06’’), fotografias, réplica de
placa de alumínio, carta, transfers de páginas
de livro e desenho em papel vegetal.
Originalmente comissionado pela Artpace
San Antonio.
Made in L.A. 2014. Vista da instalação no
Hammer Museum, Los Angeles (15 de junho –
7 de setembro, 2014). Fotos: Brian Forrest

Piscina Pública, 2010
Vídeo HD monocanal, 1’30’’, cor, som
Public Pool, 2010
Single-channel HD video, 1:30 min,
color, sound

Brasília, Cars, Pools and Other
Modernities, 2009–2013
Volkswagen Brasilia, pool cleaning equipment,
straw hat and flip-flops, single-channel HD
video (10:06 min), photographs, aluminum
plaque replica, letter, book-page transfers and
drawing on vellum paper.
Originally commissioned and produced by
Artpace San Antonio.
Made in L.A. 2014. Installation view at the
Hammer Museum, Los Angeles (June 15–
September 7, 2014). Photos: Brian Forrest

Estudo para uma Paisagem (Marte), 2012
Impressão a jato de tinta, 76 x 76 cm
Brasília a Pé: Marcas Coletivas, 2009
Impressão a jato de tinta, 50 x 76 cm

Study for a Landscape (Mars), 2012
Archival inkjet print, 30” x 30”

Brasília by Foot: Collective Marks, 2009
Archival inkjet print, 20” x 30”

Cortesia/Courtesy Samuel Freeman,
Los Angeles

When Two Places Look Alike, 2012–2013
Digital chromogenic prints, 40” x 27” (each)

Linha de Montagem: Belterra, Amazônia /
Alberta, Michigan, 2013
Projeção de vídeo HD em dois canais
(15’ cada), instalação sonora em oito
canais, réplicas de bancos de madeira
de Belterra e fotografia
Streamlined: Belterra, Amazônia /
Alberta, Michigan, 2013
Two-channel HD video projections (15:00
min each), eight-channel sound installation,
Belterra’s wooden benches replicas and
photograph
Cinematografia/Cinematography:
Jeremy Glaholt
Sound design: Nico Staub
Fotos/Photos: Brica Wilcox

Desmapeando o Mundo, 2011
Nanquim sobre papel-manteiga,
84 x 117 cm (planos), 15 x 18 x 15 cm (bolas)
Unmapping the World, 2011
Ink on tracing paper, 33” x 46” (flat),
6” x 7” x 6” (balled-up)
Fotos/Photos: Everton Ballardin
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This publication emerged out of a wish to create a common context for works made
and shown over a span of five years of back-and-forth travel between Brazil and the
United States. It includes three essays informed by ongoing exchanges with writers
I admire deeply: Michael Ned Holte, Guilherme Wisnik, and Moacir dos Anjos. I am
extremely grateful to these writers for their thought-provoking engagement with my
work, and I hope this book is one more step in the unfolding of our conversations.
This publication would not have been possible without the generous guidance
and expertise of my dear editor Teté Martinho. I cannot thank her enough for
her invaluable support.
Working as an intermediary between the translated texts and the editors in the two
languages was one of my great (and favorite) learning experiences in this project. My
deepest thanks goes to my friend and mentor Leslie Dick, who accepted the challenge
of dealing with the untranslatable, finding ways to bring the English versions of the texts
by Guilherme and Moacir “back to life.” For her part, Teté Martinho did a stupendous
job in making Michael’s text flow in all its vitality in Portuguese.
I am grateful to Ludovic Schorno for his advice on the book’s graphic design and for
his unending willingness to help. My dear friend Brica Wilcox has provided continuous
support throughout this project. Her precise advice always made a difference.
I would like to thank my newest collaborator, Jeremy Glayholt, a talented cinematographer
who headed off with me on the adventure of filming the towns portrayed in the installation
Streamlined: Belterra, Amazônia / Alberta, Michigan, making the most of our scant
resources. I am also very thankful to sound designer Nico Staub for his participation
on this project.
Finally, I would like to express my gratitude to my father, Léo Tossin, for always being
ready to help and never questioning my need (for example) to keep a Brasilia parked in
his garage for three years. I am likewise deeply grateful to my mother, Valquíria Tossin,
and my sisters Laísa and Moema Tossin, for celebrating each small achievement with me.
This book was realized and published using funds from the California Community
Foundation’s Fellowship for Visual Artists grant I received in 2014. I am grateful
for their support.
Clarissa Tossin
Los Angeles, April 20, 2015

Esta publicação surgiu de um desejo de criar um contexto comum, que englobasse
trabalhos realizados e exibidos em cinco anos de trânsito constante entre o Brasil
e os Estados Unidos. Incluídos aqui estão três ensaios que refletem trocas com
autores que admiro profundamente: Michael Ned Holte, Guilherme Wisnik e
Moacir dos Anjos. Sou extremamente grata a esses escritores pelo engajamento
instigante com o meu trabalho, e espero que este livro seja mais um passo no
desenrolar das nossas conversas.
Esta publicação não teria sido possível sem a orientação generosa e a expertise
de minha querida editora Teté Martinho. Muito obrigada pelo apoio inestimável.
Ter operado como intermediadora entre os textos traduzidos e as editoras nas
duas línguas foi um dos grandes (e favoritos) aprendizados que tive neste projeto.
Meu mais profundo obrigado à querida amiga e mentora Leslie Dick, que aceitou
o desafio de lidar com o intraduzível e encontrou formas de trazer os textos de
Guilherme e Moacir vertidos para o inglês “back to life”. Teté Martinho, por sua vez,
se VIROU EM DEZ para que o texto de Michael fluísse em todo o seu movimento
em português.
Agradeço a Ludovic Schorno pelos conselhos sobre o projeto gráfico e pela
disponibilidade irrestrita em ajudar. E à querida amiga Brica Wilcox pelo suporte
constante e conselhos precisos, que sempre fazem diferença.
Muito obrigada também ao meu mais novo colaborador, Jeremy Glayholt, talentoso
fotógrafo de cinema que embarcou comigo na aventura de filmar as vilas retratadas
na instalação Linha de Montagem: Belterra, Amazônia / Alberta, Michigan, apesar
da escassez de recursos. Sou muito grata, ainda, ao sound designer Nico Staub por
sua participação neste trabalho.
Finalmente, gostaria de agradecer a meu pai, Léo Tossin, por estar sempre pronto
a ajudar e por nunca questionar minha necessidade de (por exemplo) manter uma
Brasilia estacionada em sua garagem por três anos. A minha mãe, Valquíria Tossin,
e irmãs Laísa e Moema Tossin, por celebrarem comigo cada pequena conquista.
Este livro foi realizado e publicado com recursos do prêmio Fellowship for Visual
Artists que recebi em 2014 do California Community Foundation. Sou grata pelo
apoio dessa fundação.
Clarissa Tossin
Los Angeles, 20 de abril de 2015

AGRADECIMENTOS
ACKNOWLEDGEMENTS

Concepção | Concept
Clarissa Tossin
Edição | Editor
Teté Martinho
Edição de texto | Text editing
Teté Martinho (português | Portuguese), Leslie Dick (inglês | English)
Revisão | Copyediting
Regina Stocklen
Versões em inglês | Translation into English
John Norman, Steve Berg
Versão em português | Translation into Portuguese
Alexandre Barbosa de Souza
Primeira edição | First published 2015
Impresso pela Typecraft em Los Angeles
Printed by Typecraft in Los Angeles
© Clarissa Tossin 2015
ISBN: 978-0-692-45968-3
Desmapeando o Mundo | Unmapping the World, 2011
Vista da instalação | Installation view
Sesc Pompeia, São Paulo, 2013

