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Anima. A alma.Na teoria de jung, o componente 
feminino da personalidade de todos seres 
humanos. Parte da psique em contato 
com o inconsciente. Incosciente individual 
independente do meio ambiente.



Mala preta com pregos2005
60 x 45 x 12 cm 

Nesta mostra, além das imagens artísticas expressadas 
na linguagem contemporânea onde o diálogo e o confronto 
abordam a questão da memória, tenho o prazer de 
apresentar documentos e objetos inéditos do sobrevivente 
do campo de concentração de Theresienstadt, o senhor 
FerdinandLevi. Sinto-me honrada e privilegiada por 
poder dedicar esta exposição a meu avô Vati, e a todos 
os seres humanos que perderam a sua liberdade, suas 
vidas, seus sonhos... O direito de escolha... Ontem, 
hoje e sempre. Sinto que, acima de todos os rótulos 
que nos foram designados desde que nascemos e que 
acumulamos pelo resto de nossas vidas (no meu caso... 
Argentina, alemã, brasileira, judia...) Somos todos, 
iguais. Alguns são teresas de Calcutá... mercenários, 
outros inquisidores, escravizadores, catequizadores ou 
estupradores de sobreviventes da tsunami... Independente 
do povo ou região que cada um faz parte. Apesar da 
trágica consequência do purismo da utopia nazista, 
desencadeando um racismo sem limites, alguns alemães 
de hoje carregam uma culpa que não é mais a deles é 
por isso que a minha exposição Anima não se inspira em 
sentimentos negativos, nem em rancores, nem pretende 
conspirar contra uma ideologia... ela vem do plexo, com 
força, baseada em Amor, na Revolta, na Injustiça, na 
Impotência, num grito de Liberdade!
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Considerado enquanto conceito,  
o trabalho de Susi Sielski 
Cantarino suporta leituras 
múltiplas. Estas, ambivalentes  
ou até conflitantes que sejam, 
não darão conta da carga de 
mistério en que sua proposta 
consiste. Ela continuará 
irredutível às nossas tentativas 
de decifração, embora nossas 
indagações aí encontrem 
momentos muito ricos e nossa 
percepção, volta e meia, seja 
desnorteada pelo surgimento  
de filões, os mais impressentidos. 
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Considerado enquanto conceito,  
o trabalho de Susi Sielski 
Cantarino suporta leituras 
múltiplas. Estas, ambivalentes  
ou até conflitantes que sejam, 
não darão conta da carga de 
mistério en que sua proposta 
consiste. Ela continuará 
irredutível às nossas tentativas 
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Não estaria errado aquele que identificasse 
nessa obra os acentos de uma dor 
pessoal ou coletiva que se transmuta em 
esperança. Como também estaria certo 
quem aí divisasse uma analogia entre esse 
passado tenebroso e uma perturbadora 
contemporaneidade dos seus piores 
fantasmas. E seguramente mais certo estaria 
aquele que, incorporando uma a outra essas 
vertentes, soubesse captar o quanto de 
dialética complementaridade as une. 
Trata-se de um enigma construído apesar 
das nossas certezas e acima dos nossos 
medos, justamente no ponto de interseção 
entre sua mitologia pessoal e as dores do 
mundo. Não por acaso leitora de Borges, aqui 
e ali a autora desse labirinto sutilmente o 
constelou de pequenas signações – místicas 
umas, filosóficas outras, históricas ainda 
outras – que apontam para o Intransponível, 
como a nos alertar contra a esterilidade de 
qualquer leitura reducionista. Um enigma 
que pede ao nosso olhar algo além da 
simples identificação de suas premissas ou 
motivações: na verdade o que ele cobra de 
nós é uma leitura mais universalizante, a 
única compatível com sua dimensão de obra 
maior.  
Se considerada enquanto forma, essa etapa 
atual do trabalho de Susi mantém para com 
seu conceito uma absoluta simetria, no que 
respeita a seu caráter proteiforme e à sua 
multipolaridade. Para passar sua verdade ao 
espectador, ela mobiliza um vocabulário de 
sofisticada contemporaneidade. Entretanto, 
a esse momentos de invenção e descoberta, 
onde a releitura, a citação, a paráfrase, 
a mímese, a apropriação e até a paródia 
convocam a cumplicidade do olhar mais 
avisado, somam-se certas referências não 
menos importantes. Certas referências 

despojadamente vernaculares e até mesmo 
arcaizantes à colagem, à dobradura, ao 
marouflage, ao recamo, tais como eram 
praticados em suas origens populares, 
ligadas à artesania das artes aplicadas.  
Essa dualidade que percorre a obra funciona, 
por vezes, como uma trégua para o olhar, 
chamado a transitar, prazerosamente, 
da leitura mais densamente conotada de 
significados ao mais imediatamente lúdico, 
onde as leves astúcias dessa artesania 
exímia se bastam em sua enganosa 
singeleza.  A não perder de vista, porém, 
que essa gama de notações não está ali por 
acaso, ou como mero ornato – e muito menos 
como momentos menores – da obra, mas 
como que pontuam, em claves diferentes, 
as mesmas virtudes de uma escrita. Escrita 
que se exerce como igual maestria do arcaico 
à vanguarda. Algo como um jazzista ou 
um atonalista relendo Bach. E justamente 
esse seu duplo registro, que oscila entre a 
arquitetura complexa e majestosa de cantata 
e o bordado linear de cantoria, parece 
representar, no plano visual, aqueles pares de 
opostos - dor e alegria, esperança e perda - 
em que Susi se apóia para empreender esse 
suntuoso inventário da memória de seus 
afetos, de suas vivências, de suas raízes. 
Poucas vezes a metáfora de uma artista 
vestiu, no plano da forma, uma fantasia tão 
exata.
Linhas atrás , o termo espectador em vez 
de contemplador ocorreu-me a respeito da 
criação de Susi. Isso porque, diante dela, 
nenhum de nós, mesmo os menos exigentes 
ou sensíveis, contemplaria tão-somente esse 
conjunto de propostas tão instigantes. Bem 
ao contrário, cada um de nós será envolvido 
precisamente por aquilo que ele tem de 
espetáculo, no sentido etimológico do termo. 
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Susi reinventa a sua e a memória dos seus 
caros numa encenação em que o vivido é 
retrabalhado. Não na clave ressentida e 
autoflageladora de uma queixa, muito menos 
na de um escapismo estetizante. Aqui ela 
junta sua voz à daqueles que souberam fazê-
lo na austera clave do trágico. E justamente 
por isso, sem dramatizações panfletárias 
nem sentimentalismos de clichê. Do alto de 
um domínio de meios rigoroso e inovador, 
que se impõe já a um primeiro olhar, ela nos 
oferece mais uma refabulação: serena e 
transcendente, o que ela nos dá é uma visão 
de mundo. Visão onde o terrível e o lúdico 
convivem como cordéis dos quais pendemos 
todos, manipulados talvez pelo acaso, talvez 
por uma Ordem que desconhecemos. No 
pórtico desse universo que sua obra nos 
abre, parece-nos ouvila repetir com Nietzche: 
Profunda, profunda é a dor do mundo; porém 
mais profunda é a alegria.
Ruy Sampaio
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Facas

Suástica, do sânscrito: Svastika, boa sorte.  
(4.000 A.C.) Representava a felicidade, a saudação  
e salvação entre brâmanes. Um dos mais antigos 
e complexos símbolos, pré-histórico e universal. 
Antigo símbolo dos Arianos, foi interpretado como 
sendo uma representação nãoicônica de sua 
suprema divindade, o Sol, e Dayus, o deus do céu. 
Foidiversamente sugerido como representando  
os quatro pontos cardeais; os quatro quartos  
da lua; o centro, entre outros. Outros significados 
para a suástica seriam: uma forma humana 
convencionalizada de 2 braços e 2 pernas; a 
união entre os princípios masculinos e femininos; 
dinâmica eestática; harmonia e balanço. A suástica 
aparece tanto associada a deuses quanto a 
deusas, e é encontrada em altares, estátuas, 
cerâmicas, armas, vestidos e moedas. Em todas as 
circunstâncias é um símbolo de boa sorte, votos  
de felicidade, saúde e vida. Existem duas formas  
de desenho para a suástica, usados para 
simbolizar o masculino e o feminino, o sol e a lua. 
Normalmente, a suástica inversa é associada à 
figura feminina. O símbolo em sentido horário é 
yang, opondo-se ao inverso  yin.
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2006   Convidada especial no Salão de Arte  
 da Hebraica, São Paulo, Brasil, figura  
 no catálogo oficial junto a Jean Cocteau.
2006   Performance, pintando durante  
 os shows beneficentes no evento  
 “Loucos Por Música”, Canecão,  
 Rio de Janeiro, Brasil
2005 2o Prêmio na Bienal de Firenze, Italia
2005 Participação na Bienal de Firenze, Italia
2005 Criação de estampas para camisetas 
 da nova coleção da Grife Aqualung
2004   Criação de Objetos de design, Rio  
 de Janeiro,  Brasil
2004 Participação na Feira ARCO  
 em Madrid,  Espanha
2003   Lançamento do DVD da exposição  
 Contrastes com direção  
 de Walter  Carvalho
2002 Criação de peças de design para  
 as lojas  Objeto Natural
2000 Execução de capas de livros para   
 editoras Ediouro e Campus, Brasil
 desde 1989   Diretora das Galerias  
 de Arte Metara Rio de Janeiro, Brasil
1985-1988  Diretora da Galeria de Arte Aviv,  
 Tel Aviv, Israel
1983 Criação de capas de livros da  
 Editora Kineret, Israel
1981-1984  Universidade Estadual de Arte,  
 História de Arte Egípcia: hieróglifos,  
 interpretação, simbologia e mitologia,  
 Tel Aviv, Israel
1979 Viagem ao Norte do Brasil,   
 permanecendo em Canoa Quebrada,  
 documentando, através de fotos,  
 a vida dos pescadores
1978 Viagem pela Índia, documentando,  
 através de fotos, a vida do povo indiano
1976  Deserto do Sinai: vivência com beduínos,  
 Nweiba
1975-1978   Universidade Estadual de Arte: pintura,  
 fotografia, artes gráficas, cinema –  
 Herzlia, Israel
1973-1974  Voluntária em vários Kibutzim, Israel
1972-1974 Curso livre de teatro sob direção de  
 Antônio Mônaco, Buenos Aires

2007  ANIMA, Galeria de Arte ART LOUNGE,  
  Lisboa, Portugal
2007  Participação na Feira de Arte em Lisboa,  
  Portugal
2007  Contrastes II Centro Cultural Sofitel, 
   Rio de Janeiro
2006  ANIMA, Palais Royale 1ère Station, Metro,  
  Paris, França
2006   ANIMA, Judengasse Museum, Frankfurt,  
  Alemanha
2005  ANIMA, Museu Histórico Nacional,  
  Rio de Janeiro, Brasil
2005  Galeria de Arte Valu Oria, São Paulo, Brasil 
2003  Espaço Cultural Manabu Mabe, Tóquio, Japão
2003  Gallery 32, “Contrasts – City Collection”,  
  Londres
2003  Galeria MABEU, Belém-Pará, Brasil
2002  Espaço Cultural dos Correios, “Contrastes”,  
  Rio de Janeiro
2002  Fête de la Musique, Hotel Sofitel, Rio de  
  Janeiro
2001  Galeria Conventual, Alcobaça, Portugal
2001  Museu Histórico Nacional, “Pétalas do Rio”,  
  Rio de Janeiro
2000  Galeria de Arte Chapelle de L’Humanité,  
  Paris, França
2000  Espaço Cultural dos Correios “Texturas Líricas”,  
  Rio de Janeiro
1982  Galeria Ática, Buenos Aires, Argentina
1981  Galeria de Arte Trastienda, Buenos Aires,  
  Argentina
1980  Galeria FUNARTE, Museu Nacional de  
  Belas Artes, Rio de Janeiro

2007 “Pintemos Juntos”, Hotel Copacabana  
 Palace, Rio de Janeiro, Brasil
2007 “Zona Oculta” SENAI, Rio de Janeiro,  
 Brasil
2005 Nano Exposição, Bogotá, Colombia
2005 Nano Exposição, Vitória, ES, Brasil
2005 R.J - Anos 440 Graus, Galeria Belmonte,  
 Rio de Janeiro
2005 Galeria do Ateliê, Rio de Janeiro, Brasil
2005 “Libros de artista”, sala 10 Centro  
 Cultural Recoleta, Buenos Aires,   
 Argentina
2005 “Fête de la Musique, Hotel Sofitel,  
 Rio de Janeiro, Brasil
2004 “Zona Oculta” Espaço Cultural CEDIM,  
 Rio de Janeiro, Brasil
2003 13ºArtefotográfica, BNDES,  
 Rio de Janeiro, RJ
2003 “Identidade Popular”, Niteroi, Brasil
2002 Acervo Galeria de Arte Valu Oria,  
 São Paulo, Brasil
2002 “Encontro das Artes”, Niterói, Brasil
1999 “Action Painting II”, Rio de Janeiro, Brasil
1998 “Uma Homenagem a Dali”, Rio de Janeiro,  
 Brasil
1997-1999 “Casa Cor”, em vários ambientes  
 de arquitetos, Rio de Janeiro, Brasil
1996 “A Cor do Rio”, Espaço Cultural  
 dos Correios, Rio de Janeiro, Brasil
1994 “Action Painting”, Rio de Janeiro
1983 Museu de Arte Moderna, Jerusalém,  
 Israel
1983-1984 Várias exposições na cidade antiga  
 de Jaffo, Israel
1979 Galeria Arte Aplicada, São Paulo, Brasil 
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www.susicantarino.com
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