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Pequeno manual salva-vidas para atravessamentos 
oceânicos de prateleiras
Geraldo Orthof em conversa com Murilo Moscheta1

MM: Como surgiu o convite para a intervenção 

“Many-splendoured thing” na The Portico Library em 

Manchester, Reino Unido?”

GO: O convite surgiu a partir do curador James 

Moss que criou o programa de intervenções de arte 

contemporânea na coleção de livros raros daquela 

instituição. Em função disso ele criou a possibilidade 

de uma residência curatorial cuja vaga foi ocupada 

pelo curador Raphael Fonseca (vencedor do Prêmio 

CNI/SESI Marcantônio Vilaça na categoria curador). 

Naquela edição eu fui um dos premiados na cate-

goria artista e acabei sendo escolhido pelo Raphael 

que submeteu nosso projeto. 

MM: A obra produz um diálogo entre o acervo 

de uma biblioteca inglesa e histórias de brasileiros 

como Thompson e você mesmo. Qual foi o processo 

de criação que te permitiu construir essa ponte?

GO: Inicialmente pensei em convidar os strippers 

da cidade para se apresentarem em uma performan-

ce de pole dance, na qual a música seria substituída 

pela leitura dos livros escolhidos por cada stripper. 

Seria uma atualização de um projeto homônimo “A 

Biblioteca do Stripper” que realizei na School of the 

Museum of Fine Arts em Boston em 2001. Infeliz-

mente os ingleses não toparam. Então surgiu, por 

obra do acaso, o plano b. Lia o jornal quando me 

deparei com uma imagem que muito me impactou, a 

de Rosângela Marinho, coletora de material reciclá-

vel e seu filho Thompson Vitor, que havia passado 

em primeiro lugar geral no exame de admissão do 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte, com os 

livros coletados por sua mãe no lixo da cidade.

Aquele beijo, aquele vermelho, aqueles livros 

empilhados ao fundo, aquele fio-antena saindo da 

cabeça daquela mulher, aquela pele queimada de 

sol dela em oposição à pálida dele, o surf e o sutiã, 

aquela folhinha azul-auréola na cabeça dela, aqui-

lo que não sabia e me capturava pela foto que me 

beijava. Foi puro mergulho, quando me dei conta, 

estava capturado, uma onda, e, sem perceber, já es-

tava surfando no que viria a ser minha intervenção 

na The Portico Library. 

Acesso em 13/11/2018: https://catracalivre.com.br/
cidadania/filho-de-catadora-e-1o-lugar-em-escola-fe-
deral-estudando-com-livros-achados-no-lixao

Sim, sou atravessado por livros, minha mãe, es-

critora, me ensinou a recitar, de memória, “Morte e 

Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto: 

“ — De sua formosura

deixai-me que diga:

é tão belo como um sim

numa sala negativa....

https://catracalivre.com.br/cidadania/filho-de-catadora-e-1o-lugar-em-escola-federal-estudando-com-livros-achados-no-lixao/
https://catracalivre.com.br/cidadania/filho-de-catadora-e-1o-lugar-em-escola-federal-estudando-com-livros-achados-no-lixao/
https://catracalivre.com.br/cidadania/filho-de-catadora-e-1o-lugar-em-escola-federal-estudando-com-livros-achados-no-lixao/
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— Belo como a coisa nova

na prateleira até então vazia.

— Como qualquer coisa nova

inaugurando o seu dia.

— Ou como o caderno novo

quando a gente o principia.”
2

meu pai, médico, a suturar livros. Livro virou 

pele e memória, morte e vida.

MM: Então esse trabalho explora não apenas 

nossa relação com os livros mas também como 

relações e afetos fazem uma espécie de mediação 

dessa relação?

GO: Sim, os livros e as pessoas pertencem à 

uma biblioteca, somos ancorados nesse oceano de 

histórias, baobás milenares da vida, teia, trama e 

drama. No meu caso, aprendi a memorizar histórias, 

mesclando-as em novas histórias, pontos de tecer 

poesia, penélopes-sereias, tudo com a mãe. Com o 

pai aprendi a arte da encadernação com o volume 

despedaçado de “Viagem ao Centro da Terra” do 

Julio Verne. Abismos e superfícies... Anos mais tarde 

consegui um emprego como restaurador de livros 

na biblioteca de livros raros da Columbia University, 

em Nova York, por conta dessa aprendizagem pri-

meira. Sou um filho de muitas costuras, assim como 

Thompson e Rosângela, vidas encadernadas e em-

baralhadas pelos afetos. Há um fio mágico e quânti-

co que liga os pontos desalinhados, cria bordas, dá 

contorno e torna a palavra em enunciação-embarca-

da, aí ela parte, desprende, eventualmente naufraga 

e é salva por um singelo e silente bote salva-vidas. 

Da praia, das páginas, dessas ondas, vislumbramos 

o fino divisor entre céu e mar, fabulações fabulosas 

de possíveis relatos de vidas, de espelhamentos e, 

eventualmente, acolhimentos.

MM: Sua trajetória como artista é pontuada de 

obras que recorrem aos livros como elemento in-

dispensável para a sua construção poética, como 

em ‘Os Himalaia: Ele que não subia em árvores’ e 

mais recentemente ‘Buraco’. Como você vê a relação 

entre a literatura e as artes visuais?

GO: Nas narrativas; Não importa se estão implí-
citas ou explícitas. Nunca na ilustração, mas no com-

plemento, nas confabulações, mais precisamente na-

quilo que não lá está. Toda imagem tem uma sombra, 

uma história secreta, um mistério. Arrisco mesmo a 

acreditar na ideia de um Doppelgänger, lenda ger-

mânica de uma entidade, um duplo, que mimetiza e 

problematiza continuamente o outro espelhado. Uso 

os livros como um jogo de dados, uma roleta russa, 

que funda um território movediço para que a obra 

aconteça. Nunca escolho premeditadamente, eles 

chegam como presente, acidente ou destino.

MM: Livros coletam histórias. Bibliotecas cole-

tam livros. O que você coleta em “Many-splendoured 

thing”?

GO: Uma travessia... oceânica, um monstro ma-

rinho, as violências das histórias... Na The Portico 

Library existe uma coleção de livros raros intitulada 

“Voyages and Travels” histórias tão díspares, fábulas 

de diversas terras e tempos que acabaram vizinhas, 

pelo simples ato de colecionar, deagrupar, de criar 

categorias. Também no ateliê ideias e objetos se pa-

queram, flertam, mudam de lugar, copulam em novas 

histórias. “Many-splendoured thing” não foi diferente, 

ela trouxe sol e também sombra para aquele lugar 

onde tantas histórias, leitores e escritores, por sécu-

los, coabitam. Coletei a história do menino Thomp-

son e mesclei com todos os autores Thomspon que 

já habitavam aquelas prateleiras. Trouxe os objetos 

encontrados no lixo de Manchester, os papelões as 

ruínas das ruas de Rosângela...
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MM: A instalação faz um jogo divertido entre 

os gestos de agrupar e espalhar. De um lado, você 
marca com acrílicos brilhantes lugares nas estan-

tes indicando com precisão ao visitante todos os 

autores Thompson que ele pode encontrar ali. De 

outro, você espalha pelo espaço pequenos objetos 

corriqueiros que parecem ter saído de dentro de um 

ou muitos livros. As vezes você parece querer indicar 

um fio da meada a ligar um livro a outro. As vezes 

você explode o livro e espalha seus cacos como 

quem joga búzios e espera que alguém ali construa 

uma história. 

GO: Sim, é uma característica presente em mi-

nhas instalações e intervenções. Existe o alinhavo, 

uma certa linearidade, mas de repente solto uma 

ogiva nuclear no centro da obra e o que fica visível 

é um campo de vestígios, uma cena de crime, na 

melhor das hipóteses, um sítio arqueológico (pós 

Vesúvio...) Mas as pistas estão lá, você pode es-

colher um material, uma certa miniatura, o som das 

caixinhas de música, os acrílicos e a partir disso 

você reinventará a sua própria narrativa. Afinal é uma 

ilusão sem sentido tentar assegurar que o visitante 

tenha a mesma leitura de quando propomos a obra. 

Um é outro. A obra é outra a cada atravessamento. 

Às vezes, a obra cansa, hiberna em seu casulo e não 

reverbera ao nosso olhar, em outro momento ela se 

exibe, garagalha, conta casos...
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MM: No ultimo mês, pouco antes do término das 

eleições presidenciais, foi noticiado que livros de 

direitos humanos da biblioteca da Universidade de 

Brasília foram rasgados. A violação que destrói o li-

vro tem dimensões concretas e, principalmente, sim-

bólicas. Ela faz reverberar em nossa lembrança as 

imagens terroríficas de ataques ao conhecimento e 

à liberdade próprios de regimes políticos totalitários 

como as grandes fogueiras nazistas e a incineração 

de materiais culturais durante a ditatura brasileira. O 

contexto politico brasileiro atual adiciona uma nova 

camada de relações possíveis entre os temas traba-

lhados em “Many-splendoured thing”? 

GO: Certamente, as histórias são espiraladas, 

rodopiam ao redor de certos temas, a violência das 

histórias destruídas nas fogueiras do obscurantis-

mo são muitas: “Fahrenheit 451” está aqui de volta. 

Einstein, Zweig, Mann entre tantos, a lista de escrito-

res perseguidos que tiveram seus livros queimados 

pelos nazistas é enorme. Aqui, durante a ditadura 

não foi diferente. Assisti, horrorizado, um soldado 

queimar a biblioteca de minha mãe na UnB. Esque-

çam a raridade do belo, a potência libertadora das 

grandes narrativas, do prazer inenarrável das miude-

zas sussurradas, das silentes leituras. Agora teremos 

que enfrentar, uma vez mais, o dragão da maldade, 

tempos de um Exército de Brancaleone, peste, lepra, 

barbárie, gritaria e confusão. Necessitamos, mais do 

que nunca, da potência da folha de guarda dos livros 

raros, dobra protetora unindo a capa e o corpo do 

livro, nossos desejos despedaçados precisam, nova-

mente, de costura, de sutura.

MM: Quais livros são raros? 

GO: Essa é a questão central da intervenção 

da biblioteca. Minha pergunta-assombração confa-

bulou-se em um rodopio ao redor do valor do livro. 

Seriam os preciosos livros da coleção, guardados 

com tanto zelo por séculos, os mais preciosos ob-

jetos? Ou, ao contrário, os encontrados no lixo por 

uma mãe igualmente zelosa de sua cria, que, através 

da leitura proporcionada ao dedicado filho, muda o 

destino daquela família? Provavelmente ambos mun-

dos, talvez seja esse um único e fabuloso livro que 

irá inaugurar uma nova coleção naquela biblioteca... 

A coleção “Acidentes, naufrágios e histórias amalga-

madas” ou “Um pequeno manual salva-vidas” 

Somos, aqui, agora, seus primeiros leitores.
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Notas
1 Gê Orthof é artista e professor no Departamento 

de Artes Visuais da Universidade de Brasília - 
UnB. Murilo Moscheta é professor de psicologia 
na Universidade Estadual de Maringá - UEM. O 
acaso promoveu o encontro, não era para ser, 
mas foi. 

2 MELO NETO, João Cabral de. Morte e vida 
severina e outros poemas. Rio de Janeiro: 
Alfaguara, 2007.


