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Florian Raiss, a poética do desejo e o barroco

Entre os índices que marcam a poderosa ambivalência da obra do artista brasileiro Florian Raiss, dois são

mais evidentes para o entendimento de sua noção de afetividade e a conflituosa relação que seu trabalho

estabelece com os fluxos do mundo – idéia que atravessa toda sua produção e funciona como um motor para

suas criações em bronze, argila, desenhos e azulejaria.

A emblemática escultura Variações sobre Jano mostra duas cabeças unidas pela parte posterior,

conformando uma estrutura que se assemelha a uma trança, de aspecto grandioso e humano, como se

assumisse o papel de uma gigantesca artéria. A obra faz referência ao deus romano que tinha dois rostos,

possuindo o conhecimento simultâneo do passado e do futuro. Neste sentido, o elemento trança-artéria se

coloca decididamente como representação do tempo presente, simbolizando uma efetiva troca de matérias

vitais não só entre os homens, mas temporalmente também na história – não só a da arte, mas a da cultura.

Desta forma, a obra de Raiss, que parte do material clássico bronze, se inscreve criticamente na

contemporaneidade ao nos lembrar incisivamente de que ter em vista o passado é necessário para se

conquistar um futuro.

Em segundo lugar, ao depararmos com os bronzes que retratam seus agigantados quadrúpedes – ora sentindo

o perfume de uma pequena flor, ora segurando perplexos uma banana – , vamos ao encontro de um dos

assuntos por excelência da escultura barroca: o embate civilização versus natureza. E, ainda, a imposição da

cultura versus a resistência do primitivo; a disputa entre a necessidade de contenção, de um lado, e o desejo

animal e incontrolável, de outro (como provam também as inúmeras figuras humanas em estado constante

de “prontidão”, outro dos símbolos mais usados pelo artista).

Contudo, esta figura remete a uma idéia um tanto quanto enviesada de civilização, uma vez que, nesta série

dos Quadrúpedes, um dos momentos mais visíveis da trajetória atual de Raiss, a seguinte questão de fundo

se insinua: estariam estes humanos caindo ou tentando se erguer? No limite, fica a dúvida entre um momento

de queda ou de levante (conquista de um lugar acima e além), uma das marcas de nosso tempo, em que se

batem sentimentos de decadência e de evolução.

      



Sintomaticamente, a situação de engatinhar, “de quatro”, além de remeter a uma condição animal, sinaliza

um estado intermediário e provisório, de suspensão, à espera de uma evolução corporal – e da razão, uma

vez que a cabeça é quem guia o corpo no processo de se erguer – que está por se realizar. Entretanto, apesar

de sua aparente simpatia, são figuras assustadoras, e algo de sinistro parece se insinuar por trás de toda essa

singeleza. Mais explicitamente nas cenas que, apesar de atravessadas pelo lirismo característico do artista,

tratam de mutilação e zoofilia.

Não por acaso o barroco, até o final do século 19, era tido pelo senso comum como sinônimo de “grotesco”

e “absurdo”. E nada mais barroco, agora em seu sentido mais amplo, que as esculturas em argila

policromada de Raiss (como inclusive apontou o curador brasileiro Tadeu Chiarelli em seu conhecido texto

Considerações sobre o uso de imagens de segunda geração na arte contemporânea, que acompanhava

importante exposição, em 1987, da qual Raiss fez parte).

E, de resto, nada mais contemporaneamente barroco (ou melhor, que devolve ao barroco seu sentido de

atualidade histórica) que toda a produção recente do artista, marcada pela possibilidade do surgimento

inesperado do fantástico, e na qual é impossível isolar tanto o real do imaginário, quanto o passado do presente

– sendo estes os verdadeiros drama e força do deus Jano, a um só tempo seu poder e sua condenação. Neste

sentido, a obra de Florian Raiss nos lembra que uma arte – ou uma civilização – a qual, ao se lançar em direção

ao futuro, não olhar criticamente para seu passado, estará perigosamente próxima da barbárie.
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Biografia do artista

Florian Raiss nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1955.Após uma formação clássica (na década de 1970, estudou pintura

nas academias de Belas Artes de Roma e de Florença; e desenho na Academia de São Carlos da Universidade do

México), voltou ao Brasil e integrou importantes exposições coletivas, como Áreas e Comentários (1982, no Paço das

Artes), Arte Xerox Brasil (1984, Pinacoteca do Estado), Imagens de Segunda Geração (1987, Museu de Arte

Contemporânea da Universidade de São Paulo), Viva Brasil Viva (1990, Estocolmo), Brasil: La Nueva Generación

(1991, Fundación Museo de Bellas Artes, Caracas), 22º Panorama de Arte Atual Brasileira (1991, Museu de Arte

Moderna de São Paulo) e 1ª Bienal Barro de América (1992, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber).

Dentre os artistas contemporâneos brasileiros de sua geração com os quais a obra de Raiss estabelece diálogos bastante

produtivos estão os nomes de Leonilson, Tunga, Edgard de Souza, Efrain Almeida e Fernanda Chieco, que em suas

criações também se referem a grandes temas como o desejo, a identidade, o duplo, a auto-representação e as relações

de interdependência entre os seres.
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