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A CAIXA é uma empresa pública brasileira que prima pelo respeito à diversidade, e
mantém comitês internos atuantes para promover entre os seus empregados campanhas,
programas e ações voltados para disseminar idéias, conhecimentos e atitudes de res-

CAIXA is a Brazilian public company that is committed to respecting diversity, and

peito e tolerância à diversidade de gênero, raça, orientação sexual e todas as demais

maintains internal committees to promote amongst the employees campaigns, programs

diferenças que caracterizam a sociedade.

and actions towards the dissemination of ideas, knowledge and behaviors of respect and
tolerance to diversities of gender, race, sexual orientation and all other differences that

A CAIXA também é uma das principais patrocinadoras da cultural brasileira, e destina,

characterize the society.

anualmente, mais de R$ 60 milhões de seu orçamento para patrocínio a projetos culturais
em espaços próprios e espaços de terceiros, com mais ênfase para exposições de artes

CAIXA is also one of the most important sponsors for Brazilian culture, and allocates,

visuais, peças de teatro, espetáculos de dança, shows musicais, festivais de teatro e dança

annually, more than R$ 60 million of its budget to sponsor cultural projects in both self-

em todo o território nacional, e artesanato brasileiro.

owned and third party venues, specially for visual arts expositions, theater plays, dance
and musical shows, theater and dance festivals across Brazil, and Brazilian handcrafts.

Os projetos patrocinados são selecionados via edital público, uma opção da CAIXA
para tornar mais democrática e acessível a participação de produtores e artistas de todas

The projects sponsored are chosen through public notice, an option CAIXA chose to

as unidades da federação, e mais transparente para a sociedade o investimento dos

make the participation of producers and artists throughout Brazil more accessible and

recursos da empresa em patrocínio.

democratic, and also making it clear for the society about the investments of the company resources in sponsorship.

Esta exposição traz a público a obra fotográfica singular de Alair Gomes (1921-1992),
artista carioca que cultuou a beleza do corpo masculino, tendo por referência a repre-

This exposition brings to the public the unique photographic work of Alair Gomes

sentação do nu na estatuária greco-romana e na história da arte. Ao unir desejo, história

(1921-1992), an artist from Rio de Janeiro that worshiped the beauty of the male body,

da arte e representação fotográfica, sintonizado com os movimentos de contracultura a

having the nude representation of Greek and Roman statues and art history as refer-

partir dos anos 1960, sua obra poética pode ser entendida como um manifesto a favor

ences. Uniting desire, art history and photographic representation, aligned with the

da livre expressão e contra a intolerância.

counterculture movements from the 1960, his poetic work can be understood as a
manifesto in favor of freedom of expression and against intolerance.

Desta maneira, a CAIXA contribui para promover e difundir a cultura nacional e retribui
à sociedade brasileira a confiança e o apoio recebidos ao longo de seus 154 anos de

CAIXA contributes to promote and disseminate Brazilian culture and repays the Brazil-

atuação no país, e de efetiva parceira no desenvolvimento das nossas cidades. Para a

ian society all the trust and support received throughout its 154 years in Brazil, and as an

CAIXA, a vida pede mais que um banco. Pede investimento e participação efetiva no

effective partner for the development of Brazilian cities. For CAIXA, life asks for more

presente, compromisso com o futuro do país, e criatividade para conquistar os melhores

than a bank. It asks for investments and participation in the present, commitment to the

resultados para o povo brasileiro.

future of Brazil, and creativity to achieve the best results for the Brazilian people.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Compor fotografias como quem escreve partituras musicais. Fazer dos seus desejos mais íntimos um manifesto artístico libertário. Espiar pela janela com olhos capazes de petrificar o corpo desejado. Acreditar que na pulsão erótica residem também a
O corpo masculino jovem e belo pautou toda a obra fotográfica do artista carioca Alair Gomes [1921-1992], realizada ao longo

beleza e a transcendência do ser.

O olhar do artista, de viés homoerótico, tornou-se complexo e original ao longo de sua produção. Estudioso da história da arte,

de 20 anos.
da física e da filosofia, suas pesquisas o levaram a encontrar caminhos fecundos para inserir a fotografia dentro do campo da
arte contemporânea, com destaque para as sequencias de imagens que ele elaborou inspirado em sinfonias e sonatinas e em
Alair Gomes: Percursos foi estruturada visando a inserir o espectador no universo estético e conceitual do artista, mostrando

altares religiosos, como nas composição em trípticos.
-o também como um ser político que produziu sua obra entre dois marcos que revolucionaram o comportamento da humanidade: suas séries têm início no final dos anos 1960, no contexto libertário da contracultura, e terminam com seu assassinato, em
Duas séries inéditas, exibidas aqui pela primeira vez, ajudam a criar esse pano de fundo que contextualiza o tempo e o am-

1992, no momento em que o surgimento da Aids gerou um novo cerceamento à liberação sexual e ao estilo de vida gay.
biente que permearam a obra de Gomes: Praça da República, na qual o fotógrafo registra personagens da feira hippie em São
Paulo, em 1969, e fragmentos da série Esportes, em que Gomes extrai, das atividades esportivas praticadas por rapazes, uma
Compõem também a exposição The Course of The Sun e suas mais conhecidas séries - Sonatinas, four feet e Beach Triptych -,

iconografia que ressalta a beleza, a força física e a sensualidade que se acentuariam nas séries posteriores.
além de imagens realizadas em viagens pela Europa. Nas cidades européias, Gomes fotografou as estátuas greco-romanas que
se tornariam referência para suas fotografias de nus realizadas em seu apartamento e que integram a série Symphony of the
Erotic Icons, composta por 1.767 fotografias e até hoje nunca mostrada na íntegra. Exibimos pela primeira vez um recorte de seu
acervo que sobrepõe parte dessas duas séries, criando um rico paralelismo entre inspiração e representação autoral.
Compor fotografias como quem escreve partituras musicais. Fazer dos seus desejos mais íntimos um manifesto artístico liber-

Alair Gomes

PERCURSOS

tário. Espiar pela janela com olhos capazes de petrificar o corpo desejado. Acreditar que na pulsão erótica residem também a

beleza e a transcendência do ser.
O corpo masculino jovem e belo pautou toda a obra fotográfica do artista carioca Alair Gomes [1921-1992], realizada ao longo
de 20 anos.
O olhar do artista, de viés homoerótico, tornou-se complexo e original ao longo de sua produção. Estudioso da história da arte,
da física e da filosofia, suas pesquisas o levaram a encontrar caminhos fecundos para inserir a fotografia dentro do campo da
arte contemporânea, com destaque para as sequencias de imagens que ele elaborou inspirado em sinfonias e sonatinas e em
altares religiosos, como nas composição em trípticos.
Alair Gomes: Percursos foi estruturada visando a inserir o espectador no universo estético e conceitual do artista, mostrando
-o também como um ser político que produziu sua obra entre dois marcos que revolucionaram o comportamento da humanidade: suas séries têm início no final dos anos 1960, no contexto libertário da contracultura, e terminam com seu assassinato, em
1992, no momento em que o surgimento da Aids gerou um novo cerceamento à liberação sexual e ao estilo de vida gay.
Duas séries inéditas, exibidas aqui pela primeira vez, ajudam a criar esse pano de fundo que contextualiza o tempo e o ambiente que permearam a obra de Gomes: Praça da República, na qual o fotógrafo registra personagens da feira hippie em São
Paulo, em 1969, e fragmentos da série Esportes, em que Gomes extrai, das atividades esportivas praticadas por rapazes, uma
iconografia que ressalta a beleza, a força física e a sensualidade que se acentuariam nas séries posteriores.
Compõem também a exposição The Course of The Sun e suas mais conhecidas séries - Sonatinas, four feet e Beach Triptych -,
além de imagens realizadas em viagens pela Europa. Nas cidades européias, Gomes fotografou as estátuas greco-romanas que
se tornariam referência para suas fotografias de nus realizadas em seu apartamento e que integram a série Symphony of the
Erotic Icons, composta por 1.767 fotografias e até hoje nunca mostrada na íntegra. Exibimos pela primeira vez um recorte de seu
acervo que sobrepõe parte dessas duas séries, criando um rico paralelismo entre inspiração e representação autoral.
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rapazes”, escreveu Alair em seu diário.

“Bem-aventurado sou eu, por ter tantas vezes adorado a elevação e a manifestação da via sagrada do mundo na carne dos jovens

mento por meio do qual esses corpos bem torneados revelam a perfeição da forma. Flagrantes de uma adoração.

tojornalistas. Alheio à competição, o olhar de Alair perscruta os corpos dos rapazes com foco na musculatura, no contorno, no movi-

esportivas. Esses registros, porém, são muitos diferentes daqueles que normalmente vemos na cobertura esportiva realizada por fo-

Nessas imagens inéditas, selecionadas no Acervo Alair Gomes, da Biblioteca Nacional, Alair fotografa atletas de diversas modalidades

Esportes [Rio de Janeiro, 1967-1969]

tornou uma marca do artista.

quais um mesmo personagem surge diversas vezes, mimetizando a forma como circundamos uma escultura - estratégia que se

É curioso perceber que, mesmo preocupado em registrar manifestações artísticas no espaço urbano, Alair edita imagens nas

e estrangeiros após a invasão, por agentes da ditadura, da exposição pré-Bienal dos Jovens de Paris no MAM-RJ, em 1969.

bado de visitar a X Bienal de Arte de São Paulo, conhecida como a Bienal do boicote, marcada pelas contestações de artistas nacionais

amor, sexo livre e poesia foram celebrados por Alair enquanto fotografava os hippies e sua arte na Praça da República. Ele tinha aca-

libertários da contracultura, que mudaram significativamente o padrão comportamental da sociedade no final dos anos 1960. Paz,

Exibida pela primeira vez, essa série de 32 fotografias realizada em São Paulo mostram como Alair estava sintonizado com os ecos

Hippies - Feira da República [São Paulo, 1969]

essas imagens, uma nova citação formal às partituras musicais. Corpos-claves que dançam ritmados pelo sol.

as sombras assumem a mesma monumentalidade da estatuária greco-romana que ele fotografou na Europa. Nota-se, no conjunto formado por

dos rapazes indo e vindo da praia em dias de sol proporciona uma duplicidade de corpo e sombra, como um espelhamento distorcido. Por vezes

Esta série integra o grupo de obras denominadas Finestra, realizadas por Alair a partir da janela de seu apartamento em Ipanema. O movimento

The Course of the Sun [Rio de Janeiro, 1967-1974]

do corpo masculino como ícone de força e virilidade na estética clássica.

Alair criou entre os nus dos garotos que ele abordava na praia, e fotografava em seu apartamento, com a tradição da representação

-romanas fotografadas por Alair em duas viagens pela Europa, em 1969 e 1983. Essa estrutura conjunta visou a ressaltar a relação que

Na mostra feita para a Caixa Cultural, fragmentos de Symphony of Erotic Icons foram intercalados com fotografias de estátuas greco

questões jurídicas relativas ao direito de imagem dos modelos, nunca formalizada pelo fotógrafo.

java “transcender a sua personalidade”, criando um estado “proto-religioso”. Essa série nunca foi mostrada integralmente, devido a

talmente ao nu masculino e compreende um conjunto de 1.767 fotografias. Para Alair, a construção desse universo fotográfico alme-

Essa foi a primeira grande composição sequencial realizada por Alair, entre 1966 e 1978. Considerada sua obra-prima, é dedicada to-

Symphony of Erotic Icons [Rio de Janeiro, 1966-1978]

mente religioso em uma composição erótica”.

“Adoremus”, cometendo uma espécie de blasfêmia proposital não no mau sentido, mas simplesmente fazendo uso de um nome tipica-

chamava à devoção. E devoção é absolutamente central no meu caso, tanto que denominei esses fragmentos com o nome latino de

ra central e duas laterais, secundárias, formando um todo. Três imagens diferentes que completavam uma composição que, em geral,

piece. Na Renascença italiana os trípticos de altar eram comuns. O tríptico tinha conotação religiosa; frequentemente havia uma figu-

Segundo ele próprio, “ao reunir três fotos, fazendo uma espécie de composição de altar, cheguei no que os ingleses chamam de altar

Trata-se de uma série em que Alair reúne três imagens não necessariamente sequenciais para criar um outro tipo de movimento.

Beach Tripytch [Rio de Janeiro, anos 1980]

As imagens dessa série foram captadas por Alair com uma teleobjetiva, da janela do seu apartamento, no sexto andar, em Ipanema.

muitas vezes imperceptível para quem a vê no contínuo do tempo. O espaço vago entre um fragmento e outro é o combustível da imaginação.

Essa narrativa fraturada nos dá a percepção de uma coreografia ritmada e sensual. Por meio dessa estratégia, Alair extrai da cena um erotismo

em geral com dois rapazes se exercitando na praia.

Nesta série, o artista alude à composição musical para criar sequências com imagens de uma ação que ocorre num tempo-espaço bem definido,

Sonatinas, Four Feet [Raio de Janeiro, 1975-1980]

Composing photography as if writing music scores. Making of his most intimate desires a libertarian artistic manifesto.
Peeking though the window with eyes capable of petrifying the desired body. Believing that in the erotic pulsation also
resides the beauty and transcendence of a being.
The young and beautiful male body was the subject of the photographic work of Rio de Janeiro-based artist Alair Gomes
[1921-1992], accomplished over a period of 20 years.
The vision of the artist, homoerotically biased, became something complex and original throughout his work. A student
of art history, physics and philosophy, his quest led him to finding fertile routes to insert photography into the field of
contemporary art, in special, the sequence of images that he elaborated inspired by symphonies and sonatinas at religious
altars, in triptych compositions.
Alair Gomes: Routes was structured as a way to insert the viewer in the artist’s aesthetic and conceptual universe, also
showing him as a political being, creating his work between two landmarks that changed radically the human behavior: his
series began in the end of the 1960, in the context of a libertarian counterculture, and ended with his murder, in 1992, during
the time that the Aids outbreak created new restrains for sexual liberation and the gay life style.
Two new series, shown here for the first time, help creating this background that contextualizes the time and environment
that permeated Gomes’ work: Praça da República, in which the artist photographs characters in the hippie fair in São Paulo, in
1969, and fragments of the series Esportes, in which Gomes extracts, from the sports activities practiced by men, an iconography that highlights the beauty, strength and sensuality that would punctuate his later series.
Also compose the exposition The Course of the Sun and his best known series – Sonatinas, four feet and Beach Triptych
– in addition to images taken while travelling throughout Europe. In the European cities, Gomes photographed Greek and
Roman sculptures that would serve as reference for nude photographs taken in his apartment and compose the series Symphony of Erotic Icons, totaling 1.767 photos never fully shown. We exhibit for the first time, a clipping of his collection that
Composing photography as if writing music scores. Making of his most intimate desires a libertarian artistic manifesto.

superimposes part of these two series, creating a rich parallelism between inspiration and authorial representation.

Alair Gomes

ROUTES

Peeking though the window with eyes capable of petrifying the desired body. Believing that in the erotic pulsation also
resides the beauty and transcendence of a being.

The young and beautiful male body was the subject of the photographic work of Rio de Janeiro-based artist Alair Gomes
[1921-1992], accomplished over a period of 20 years.
The vision of the artist, homoerotically biased, became something complex and original throughout his work. A student
of art history, physics and philosophy, his quest led him to finding fertile routes to insert photography into the field of
contemporary art, in special, the sequence of images that he elaborated inspired by symphonies and sonatinas at religious
altars, in triptych compositions.
Alair Gomes: Routes was structured as a way to insert the viewer in the artist’s aesthetic and conceptual universe, also
showing him as a political being, creating his work between two landmarks that changed radically the human behavior: his
series began in the end of the 1960, in the context of a libertarian counterculture, and ended with his murder, in 1992, during
the time that the Aids outbreak created new restrains for sexual liberation and the gay life style.
Two new series, shown here for the first time, help creating this background that contextualizes the time and environment
that permeated Gomes’ work: Praça da República, in which the artist photographs characters in the hippie fair in São Paulo, in
1969, and fragments of the series Esportes, in which Gomes extracts, from the sports activities practiced by men, an iconogAlso compose the exposition The Course of the Sun and his best known series – Sonatinas, four feet and Beach Triptych

raphy that highlights the beauty, strength and sensuality that would punctuate his later series.
– in addition to images taken while travelling throughout Europe. In the European cities, Gomes photographed Greek and
Roman sculptures that would serve as reference for nude photographs taken in his apartment and compose the series Symphony of Erotic Icons, totaling 1.767 photos never fully shown. We exhibit for the first time, a clipping of his collection that
superimposes part of these two series, creating a rich parallelism between inspiration and authorial representation.
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Males” wrote Alair in his diaries.

“Blessed I am, for having so many times worshiped the elevation and manifestation of the sacred of the world in the flesh of the Young

movements of their lean bodies revealing the perfection of their forms. Moments of worshiping:

Unconcerned by the competitions, Alair’s eyes scrutinize the bodies of the young males focusing on their muscles, their contours, the

tes of various sports. Although these photographic registers differ from those we often see in photographs taken by photojournalists.

In these unpublished images, selected from Acervo Alair Gomes, from Biblioteca Nacional, in Rio de Janeiro, Alair photographs athle-

Esportes [Rio de Janeiro, 1967-1969]

form of representation that became the mark of the artist.

images in which the same character appears several times, mimicking the form in which we go around a sculpture – an approach and

It’s interesting that, although attentive to show the artistic manifestations in the urban space, displaying their politics and art, Alair edits

by agents of the dictatorship, of the pré-Bienal dos Jovens de Paris exposition at the Museum of Modern art of Rio de Janeiro in 1969.

nial in São Paulo, which was known as the Boycott Biennial, marked by the manifestations of Brazilian and foreign artists after the invasion,

etry were celebrated by Alair while he photographed the hippies and their art at Praça da Republica; He had just visited the X Art Bien-

echoes of the counterculture, which meaningfully changed the behavior of the society in the end of the ‘60s. Peace, love, sex and po-

Exhibited here for the first time, this series of 32 photographs taken in São Paulo show how syntonized Alair was with the libertarian

Hippies - Feira da República [São Paulo, 1969]

notice, on the set formed by these images, a new formal citation to the musical scores, clef-bodies that dance in the rhythm of the sun.

Often the shadows embody the same monumentality of the Greek and Roman Sculptures that he photographed in Europe. One can

ment of the males, going back and forth from the beach in sunny days provides a duplicity of body and shadow, like a twisted reflex.

This series is part of a group of works called Finestra, accomplished by Alair from the window of his apartment in Ipanema. The move-

The Course of the Sun [Rio de Janeiro, 1967-1974]

In this room, fragments of Symphony of Erotic Icons were intercalated with photographs of Greek and Roman statues taken by Alair.

never formalized by the photographer.

creating a “proto-religious” state. This series has never been shown in its integrity, due to legal questions related to the male models,

tino, Andante, Adagio and Finale. For Alair, the construction of this photographic universe longed for “transcending its personality”,

pletely dedicated to male nudes and is made of a set of 1,767 photographs. This series is structured in five movements: Allegro, Anda-

This was the first great sequential composition put together by Alair, between 1966 and 1978. Considered his masterpiece, it is com-

Symphony of Erotic Icons [Rio de Janeiro, 1966-1978]

use of a typically religious name for an erotic composition”.

these fragments with the Latin name “Adoremus”, committing some kind of intended blasphemy, not in a bad way, but simply making

composition that, generally, called for devotion. And devotion was absolutely central in my case, so much that I decided to name

tychs had a central figure and two secondary lateral figures, forming a whole. They were three different images that completed a

an altar piece. In the Italian Renascence, the altar triptychs were quite common. The triptych had a religious inference; often the trip-

According to him, “reuniting three photographs and making an altar-like composition, I have accomplished what the Englishmen call

This is a series in which Alair puts together three images not necessarily sequential to each other creating a new type of movement.

Beach Tripytch [Rio de Janeiro, anos 1980]

The images of this series were taken by Alair with a telephoto lens, from the window of his apartment, on the sixth floor in Ipanema.

the fuel for imagination.

scene an erotism, often imperceptible for someone who watches it in the time continuum. The empty spaces between each fragment are

This kind of fractured narrative gives us the perception of a rhythmical and sensual choreography. Using this strategy, Alair extracts from the

ce-time, generally with two young males working out at the beach.

In this series, the artist alludes to the musical composition to create sequences of images describing an action that happens in a well defined spa-

“My great Love affairs began with a vision”, declared Alair Gomes.

Sonatinas, Four Feet [Raio de Janeiro, 1975-1980]
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A política do prazer
Alair Gomes nasceu em Valença, Rio de Janeiro, no ano de 1921. Graduou-se em Engenharia em 1944 e no ano seguinte foi nomeado

engenheiro da Estada de Ferro Central do Brasil. Em 1948 renunciou ao cargo para se dedicar, por conta própria, ao estudo e pesquisa
da Física, Matemática, Lógica e Biologia. Em 1958, foi convidado pelo cientista e amigo Carlos Chagas Filho, para lecionar no Instituto de
Biofísica da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de janeiro. Graças à sua atuação como pesquisador e professor, foi
A formação científica legou fortes traços à obra de Alair. O caráter sistemático, metódico e a obsessão pela seriação das imagens e na

agraciado com uma Bolsa Guggenheim de Filosofia, escolheu a Universidade de Yale/EUA, onde permaneceu de 1962 a 1963.
organização de seus escritos, são parte de sua construção ontológica, cuja síntese é uma obra complexa e sofisticada, onde todos os
elementos estão combinados e correlacionados.
Ao compor uma “ética de si” e para si, Alair constrói um espaço de resistência no qual impõe sua fala instituinte e constituinte. No
longo percurso, elegeu o corpo jovem, pleno de tesão, como potência de excitação e promessa de felicidade.
O desejo homoerótico se revelou na adolescência, quando experimentou suas primeiras idealizações afetivas do corpo masculino, ao
testemunhar uma briga entre dois colegas de escola, na qual um deles caiu sangrando . Ao capturar a lenda do herói ferido, há muito
O ingresso na vida adulta, sublinhado pelo catolicismo familiar, foi marcado pela crise depressiva e religiosa nos primeiros anos da

erotizada no pathos greco-romano e incorporada à simbologia do martírio cristão, Alair inaugura sua mitologia particular.
década de 40. Os embates entre a fé e o desejo estão em seus primeiros escritos e nos revelam um jovem confuso, a beira de um colapso e em busca de sua própria síntese.
O seu primeiro Diário Erótico, escrito entre maio e setembro de 1954, é a minuciosa descrição de uma paixão avassaladora por
um rapaz, morador de uma pensão em Copacabana: “... espreitá-lo nas vizinhanças do lugar onde me disse que morava, a hora
aproximada em que deveria sair para a praia. Assim fiz, e meu plano conheceu sucesso. Lá fui eu, por volta das dez da manhã e
fiquei a vigiar atento e ansioso as esquinas das redondezas, como também cada bonde que passava.” O registro originariamente
escrito em inglês, foi traduzido para o português em outro caderno onde, na página de rosto, lê-se: “Completely suppressed by a
portuguese version. Really? Perhaps not so simple”.
Nada era “so simple”. Escrever, rever, corrigir e voltar a escrever são movimentos cíclicos em Alair Gomes. Na montagem de
seu “arquivo” ele passa a vida a limpo, organiza e indexa a produção dos diários, dos cadernos técnicos e de suas leituras. Esse
percurso heróico e incansável, segundo Gagnebin , ao estudar a Odisséia de Homero, representa: “antes de tudo, uma luta para
manter a memória e, portanto, para manter a palavra, as histórias, os cantos que ajudam os homens a se lembrarem do passado
e, também, a não se esquecerem do futuro”.
A escritura íntima transcorreu por toda a sua vida e resultou em mais de 20.000 folhas manuscritas.
A paixão pela fotografia começou em 1965, quando viajou pela Europa por seis meses. De posse de uma Leica, visitou diversos museus
e começou a fotografar, compulsivamente, esculturas e pinturas, dando ênfase à representação do nu masculino. Deste registro visual
nasceu o Journal en Europe, com apontamentos sobre a arte européia antiga e moderna, vista sob o prisma do erotismo. Nas viagens
Em 1983, retornou ao Velho Mundo e produziu o relato, em forma de diário de viagem, A New Sentimental Journey. Segundo ele: “In

que realizou pela Europa e Estados Unidos, imagem e escrita caminharam juntas.
the text, the idea of trip itself, acquires some symbolic sense (...) provides the opportunity for the development of some views of very
radical character (..) the relations between art and eroticism and the role of Eros in the human condition.” Aspirando ser publicado no
exterior e inserir-se no nicho editorial voltado para diários íntimos e relatos homoeróticos, o manuscrito foi cuidadosamente revisado e
datilografado. No entanto, para decepção do artista, o projeto não foi à frente, recusado por editores, sob a justificativa de que publicaA passagem da escrita íntima para o registro fotográfico, segundo ele, se deveu à necessidade de “fazer um registro de meus grandes

ções de escritos íntimos e diários de viagens haviam saído de moda.
envolvimentos amorosos (...) e de minha inconformidade com a passagem, no tempo, do que no tempo surge e se dá como muito precioso.” Desse desejo nasceu sua primeira grande composição seqüencial, realizada entre 1966 e 1978, a Symphony of Erotic Icons. Dedicada totalmente ao nu masculino, compreende um conjunto de 1.767 fotografias, reunidas em cinco movimentos: Allegro, Andatino,
Andante, Adagio e Finale. Para Gomes, a construção desse universo fotográfico almejava “transcender a sua personalidade”, criando um
estado “proto-religioso”. Construções metafísicas à parte, outro imperativo considerado na sua pragmática do prazer, era o tempo. Fotografar significava acelerar o registro da paixão por P., personagem central da Symphony of Erotic Icons. Assim sobraria tempo para as
suas diversas tarefas cotidianas e horas suficientes para amá-lo. “Havia decidido que depois de ter-me entregue a uma fúria fotográfica
dirigida avassaladoramente no sentido de registro da beleza de garotos, eu podia deixar de escrever sobre essa beleza que o registro
fotográfico substituiria então com vantagem o registro antes escrito(...). Depois que voltei a me apaixonar ao ver P. e passar a viver com
ele, decidi ainda que também desse novo grande amor o registro devia ser só fotográfico.”
Alair Gomes elegeu Eros como filosofia e a fotografia como prática cotidiana, ele nos legou um patrimônio para além da materialidade.
Somos herdeiros da sua política do prazer.
Na emergência do amor, iluminados pela paixão, pelas luzes dos vaga-lumes (de Pasolini ) que resistem tais quais os flashes fotográficos do homem-desejo, do homem-máquina-olho, estamos todos convidados a insistir em tempos felizes!
Luciana Muniz
Curadora da Coleção Alair Gomes/Fundação Biblioteca Nacional/Rio de Janeiro
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A passagem da escrita íntima para o registro fotográfico, segundo ele, se deveu à necessidade de “fazer um registro de meus grandes

ções de escritos íntimos e diários de viagens haviam saído de moda.

datilografado. No entanto, para decepção do artista, o projeto não foi à frente, recusado por editores, sob a justificativa de que publica-

exterior e inserir-se no nicho editorial voltado para diários íntimos e relatos homoeróticos, o manuscrito foi cuidadosamente revisado e

radical character (..) the relations between art and eroticism and the role of Eros in the human condition.” Aspirando ser publicado no

the text, the idea of trip itself, acquires some symbolic sense (...) provides the opportunity for the development of some views of very

Em 1983, retornou ao Velho Mundo e produziu o relato, em forma de diário de viagem, A New Sentimental Journey. Segundo ele: “In

que realizou pela Europa e Estados Unidos, imagem e escrita caminharam juntas.

nasceu o Journal en Europe, com apontamentos sobre a arte européia antiga e moderna, vista sob o prisma do erotismo. Nas viagens

e começou a fotografar, compulsivamente, esculturas e pinturas, dando ênfase à representação do nu masculino. Deste registro visual

A paixão pela fotografia começou em 1965, quando viajou pela Europa por seis meses. De posse de uma Leica, visitou diversos museus

A escritura íntima transcorreu por toda a sua vida e resultou em mais de 20.000 folhas manuscritas.

e, também, a não se esquecerem do futuro”.

manter a memória e, portanto, para manter a palavra, as histórias, os cantos que ajudam os homens a se lembrarem do passado

percurso heróico e incansável, segundo Gagnebin , ao estudar a Odisséia de Homero, representa: “antes de tudo, uma luta para

seu “arquivo” ele passa a vida a limpo, organiza e indexa a produção dos diários, dos cadernos técnicos e de suas leituras. Esse

Nada era “so simple”. Escrever, rever, corrigir e voltar a escrever são movimentos cíclicos em Alair Gomes. Na montagem de

portuguese version. Really? Perhaps not so simple”.

escrito em inglês, foi traduzido para o português em outro caderno onde, na página de rosto, lê-se: “Completely suppressed by a

fiquei a vigiar atento e ansioso as esquinas das redondezas, como também cada bonde que passava.” O registro originariamente

aproximada em que deveria sair para a praia. Assim fiz, e meu plano conheceu sucesso. Lá fui eu, por volta das dez da manhã e

um rapaz, morador de uma pensão em Copacabana: “... espreitá-lo nas vizinhanças do lugar onde me disse que morava, a hora

O seu primeiro Diário Erótico, escrito entre maio e setembro de 1954, é a minuciosa descrição de uma paixão avassaladora por

so e em busca de sua própria síntese.

década de 40. Os embates entre a fé e o desejo estão em seus primeiros escritos e nos revelam um jovem confuso, a beira de um colap-

O ingresso na vida adulta, sublinhado pelo catolicismo familiar, foi marcado pela crise depressiva e religiosa nos primeiros anos da

erotizada no pathos greco-romano e incorporada à simbologia do martírio cristão, Alair inaugura sua mitologia particular.

testemunhar uma briga entre dois colegas de escola, na qual um deles caiu sangrando . Ao capturar a lenda do herói ferido, há muito

O desejo homoerótico se revelou na adolescência, quando experimentou suas primeiras idealizações afetivas do corpo masculino, ao

longo percurso, elegeu o corpo jovem, pleno de tesão, como potência de excitação e promessa de felicidade.

Ao compor uma “ética de si” e para si, Alair constrói um espaço de resistência no qual impõe sua fala instituinte e constituinte. No

elementos estão combinados e correlacionados.

organização de seus escritos, são parte de sua construção ontológica, cuja síntese é uma obra complexa e sofisticada, onde todos os

A formação científica legou fortes traços à obra de Alair. O caráter sistemático, metódico e a obsessão pela seriação das imagens e na

agraciado com uma Bolsa Guggenheim de Filosofia, escolheu a Universidade de Yale/EUA, onde permaneceu de 1962 a 1963.

Biofísica da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de janeiro. Graças à sua atuação como pesquisador e professor, foi

da Física, Matemática, Lógica e Biologia. Em 1958, foi convidado pelo cientista e amigo Carlos Chagas Filho, para lecionar no Instituto de

engenheiro da Estada de Ferro Central do Brasil. Em 1948 renunciou ao cargo para se dedicar, por conta própria, ao estudo e pesquisa

Alair Gomes nasceu em Valença, Rio de Janeiro, no ano de 1921. Graduou-se em Engenharia em 1944 e no ano seguinte foi nomeado
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A reordenação do tempo*
Minha intenção na composição serial é a de substituir, mudar ou transformar o objeto
de estudo. Na composição com imagens estáticas, como nas Sonatinas, apresento um
fenômeno que se desenvolve no tempo, mas o pretendo atemporal.
Minha ideia pode ser especificamente a de revelar algo que acontece entre o tempo
e o não-tempo, entre o parado e o móvel, entre ser e tornar-se. Aceitar a mudança e ter
fé – plenamente – sem, entretanto, aceitar o correr do tempo em sentido literal.
Meu trabalho é uma espécie de recriação do que passou; recriação na qual proponho
uma mudança ou transformação de segunda ordem; isto é, uma outra ordem em relação
à mudança da forma com que o evento se desenrolou. No caso particular das Sonatinas,
cada uma é composta por um evento que se desenrolou sem ser influenciado por mim.
Os jovens rapazes não estão cientes de que estão sendo observados e fotografados.
Pego um evento ocorrido no tempo linear e invento uma nova ordem para ele. Faço o
melhor para evitar que a nova ordem pareça simplesmente como um novo desenrolar
no tempo. A transição de uma imagem para outra é, em muitos casos, propositalmente
feita de maneira a evitar a possível ilusão de mimetizar o desenrolar no tempo.
Como numa sequencia de retratos: a – b – c – d – e – etc. Ela é feita de tal forma para
evitar a ilusão de que b seja um acontecimento de a.

A reordenação do tempo*
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Os jovens rapazes não estão cientes de que estão sendo observados e fotografados.
Pego um evento ocorrido no tempo linear e invento uma nova ordem para ele. Faço o
melhor para evitar que a nova ordem pareça simplesmente como um novo desenrolar
no tempo. A transição de uma imagem para outra é, em muitos casos, propositalmente
feita de maneira a evitar a possível ilusão de mimetizar o desenrolar no tempo.
Como numa sequencia de retratos: a – b – c – d – e – etc. Ela é feita de tal forma para
evitar a ilusão de que b seja um acontecimento de a.
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Embaralhar, erotizar *

O prazer como motor criativo**

ele frequentemente responde aos meus próprios desejos, mas não vejo uma relação

de nós, isto se deve à descoberta - ou, mais precisamente, à re-descoberta - de que a plena

de c com b, d com c, etc. A nova ordem é um embaralhamento de instantes – ainda que

aceitação e afirmação desinibida do prazer são um modo de reagir, uma forma de protesto.

Nas Sonatinas, 4 Feet, há também um elemento de interpretação psicológica. Claro que

Se arte de nossos dias relaxou a angústia e deixou de refletir o tumulto e a incerteza em torno

cuidadosamente planejado. Obviamente tento acentuar o que deduzo ser a essência do evento,

Muito mais em relação a esse fato do que em relação a semelhança entre recursos ex-

ou aquilo que desejo que tivesse sido – sendo que a dedução e o desejo talvez não sejam nitid-

pressivos e empregados, a obra de Greg Curno evoca os hippies que oferecem à venda

amente distintos um do outro. Nesse sentido, meu olhar é essencialista e subjetivo.

seus poemas pintados, no contexto de sua fascinante tentativa de fruir o prazer, conser-

Essencialismo e subjetividade são - ou eram - tidos como incompatíveis. Meu embaralhamento

vando intactas as partes mais jovens dos olhos. Sem o sucesso dessa tentativa, por parte

do tempo nas Sonatinas pode aumentar o erotismo na relação entre os dois jovens rapazes.

também dos artistas, a arte não teria garantido sua maior liberdade ao tornar-se normativa.

Quando acentuo esse elemento, desvio da repressão atuante na relação.

A consciência de nossa situação histórica não deve obliterar a consciência do direito a

Faço-o poeticamente, como um escritor de ficção, e não como um psicólogo. No território da

uma distribuição não assassina do prazer. Como anti-renúncia, o processo artístico é ao

ficção, posso induzir, por meio do re-embaralhamento, uma ideia de enredo, de drama. Isso é tão

mesmo tempo um protesto e uma afirmação, com liberdade não restringida ou falseada por

objetivo e verdadeiro quanto uma boa ficção de Stendhal, Flaubert, Balzac, Proust ou Hemmingway.

programas impostos. Perderá então apenas os aspectos mais passivos de espelho de seu

Não que eu use as imagens dos jovens rapazes nas Sonatinas como se fossem palavras, ou

tempo e de profecia do futuro - para ter mais acentuado seu caráter de criação e invenção.

mesmo frases com as quais eu comporia meu pequeno romance. É mais que isso.

** Trecho do diário de Alair Gomes escrito em outubro de 1969 após visita à X Bienal

Certo de que uso de uma licença poética e ficcional, tento me aproximar significativamente das mo-

de Arte de São Paulo. A obra de Greg Curno que lhe motivou a fotografar os hippies na

tivações centrais por trás do evento – fortemente eróticas, ainda que repressões atuem no trabalho.

Praça da República.

* Fragmentos extraídos do diário de Alair Gomes
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O sentido filosófico do excesso***

A sequência fotográfica***

muito diretos, muito literais. Eu tinha uma vontade de produzir uma quantidade cada vez maior

imagens. Eu tinha a consciência nítida de que minhas imagens isoladas a mim satisfaziam

de imagens desse gênero. A imagem do corpo masculino, jovem e belo quase me sufocava.

integralmente, porque elas respondiam ao gênero do fascínio do erótico que eu sentia.

Em princípio, essa tendência quase irresistível a uma produção maciça de imagem estava em

Eu não tinha necessidade de poder chamá-las de arte, mas começou a se intensificar

contradição com a inclinação a uma produção da imagem fotográfica muito perfeita, muito

cada vez mais dento de mim a necessidade de refinar e de elaborar a minha expressão

aperfeiçoada. Isso certamente limitaria minha abordagem. Eu levei algum tempo – e você sabe

fotográfica, de modo que eu pudesse transmiti-la a um nível artístico a outras pessoas.

que eu trabalhei muito em filosofia, em filosofia da natureza e me interessava sobretudo por

Ora, foi considerando esse potencial fantástico da construção da imagem pictórica em

uma espécie de descrição ou de caracterização da realidade natural. Isso foi consciente mesmo

relação a imagem fotográfica, o domínio muito maior que o pintor tem sobre sua imagem

em mim. Cheguei a pensar várias vezes que se insistisse suficientemente na tomada de imagem

em relação ao fotógrafo, e considerando também a minha tendência a tomadas de ima-

fotográfica do jovem corpo masculino, simplesmente a abundância dessa imagem pudesse,

gem quase obsessiva que eu devo ter compreendido que meu caminho ambicioso tinha

em última análise, funcionar como uma espécie de equivalência de uma visão do mundo, de

que ser o da sequência fotográfica e não da imagem única. Em princípio ele já respondia

uma Weltanschaung, de uma world view, de um ponto de vista quase filosófico. Seria quase

à minha tendência obsessiva. Depois, então, veio o caso da comparação com a pintura.

que tentar fazer, através simplesmente do acúmulo da imagem do corpo masculino jovem, o

Por meio da imagem múltipla eu tinha a impressão de que estava recorrendo a um re-

equivalente a uma visão do mundo no sentido filosófico. Isso é uma espécie de crença que eu

curso da fotografia que a pintura não tinha, que é exatamente a capacidade de tomar

entretive durante longo tempo, sabendo que eu era louco e fantasista, mas era uma espécie de

várias imagens sucessivas, relativamente próximas entre si do mesmo assunto e que

crença que a gente admite, a despeito da consciência do absurdo dela.

entretanto cada uma delas mostra uma certa novidade, um certo aspecto novo, esse

A minha obsessão em torno da imagem do corpo masculino deve ser entendida em termos

Eu também comecei a sentir a necessidade de uma estruturação desse acúmulo de

objeto de interesse que vale a pena observar, que vale a pena ser enfatizado.
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***
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à minha tendência obsessiva. Depois, então, veio o caso da comparação com a pintura.

uma Weltanschaung, de uma world view, de um ponto de vista quase filosófico. Seria quase

Por meio da imagem múltipla eu tinha a impressão de que estava recorrendo a um re-

que tentar fazer, através simplesmente do acúmulo da imagem do corpo masculino jovem, o

curso da fotografia que a pintura não tinha, que é exatamente a capacidade de tomar

equivalente a uma visão do mundo no sentido filosófico. Isso é uma espécie de crença que eu

várias imagens sucessivas, relativamente próximas entre si do mesmo assunto e que

entretive durante longo tempo, sabendo que eu era louco e fantasista, mas era uma espécie de
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Eles fingem que ignoram***

Sinfonia: elefante branco***

mais do que justificável necessidade de exibir essa beleza. E um dos modos mais autênticos,

de que a Sinfonia é um elefante branco. São 1.767 fotos em formato relativamente gran-

genuínos e justos que eles têm de fruir da sua própria beleza é exibí-la em público. É óbvio que

de, 30 x 40. Cria um problema extremamente complicado e pesado para sua exibição.

no íntimo de sua personalidade um garoto desses exige homenagem à sua própria beleza; que

Apenas um complexo sistema de slides poderia permitir a exibição da Sinfonia para um

ele saia em lugar público exibindo seu corpo, nada para ele pode ser mais natural do que re-

grande público, em uma sala de projeção. Fora disso, seria preciso imaginar, por exemplo,

ceber uma homenagem a beleza dele. Em última análise creio que, quando eles me percebem

que no Guggenheim talvez houvesse espaço linear suficiente para se expor essa obra.

Esses garotos têm uma consciência extremamente nítida da sua excepcional beleza; têm a
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fotografando obsessivamente, entendem isso como uma homenagem que estou prestando
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a beleza deles e isso deve torná-los satisfeitos. É verdade que, pela quantidade fantástica de

va… Insisti tanto no abertamente erótico, que frequentemente pode ser chamado de porno-

preconceitos sociais, eles imediatamente identificam a atração que estão exercendo sobre mim

gráfico – e eu nunca recusei a possibilidade da minha fotografia poder ser chamada de por-
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cípio, a Sinfonia foi composta para jamais ser comercializada. (...)
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Eu precisava, num certo sentido, viver de fotografia. E ao mesmo tempo em que pre-

felizmente são raríssimos.
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