




FÉLIX FARFAN

O DONO DA COR TEM UM 

TRAÇO DE UM DOMADOR



“
A ARTE É UM RESUMO DA

NATUREZA FEITO PELA 

IMAGINAÇÃO

“

EÇA DE QUEIROZ



IRRESISTÍVEL VENTANIA
MARCO POLO GUIMARÃES

De repente, uma aranha de ouro 

menstruada e bêbeda de dor ou delírio 

avança seu balé sobre o minério do papel, 

deixando um rasto cor de rubi. É assim que 

se inicia o delinear deste mapa de tesouros 

desenterrados e expostos em nudez e 

transparência, que é o desenho de Félix 

Farfan.

Outras fi guras metálicas – formigas de 

prata, escorpiões de bronze, baratas de 

alumínio, lagartas de estanho – também 

tracejam sobre o branco seus passos 

hesitantes, acrescentando longitudes e 

latitudes a esta cartografi a mágica. E este 

território estranho começa a se mover, 

como a musculação de um grande animal 

que desperta.

Aqui irrompe uma fonte de jorro 

cristalizado num gesto de espasmo; ali 

se estende a prancha ocre de uma ponte 

interrompida sobre o vácuo; acolá desce 

para o inesperado fundo desta superfície a 

escada espiralada feita de algum material 

não traduzível. Espaços se desdobram 

como portas que se abrem. 

A oeste uma mulher lasciva entreabre 

docemente as coxas; ao sul uma serpente 

incandescente perfura o gelo das trevas; a 

leste uma sucessão de escudos de couro 

refl ete o sol do meio-dia; ao norte há um 

imenso deserto de pedras.

E Farfan, este perdulário de mistérios, 

está tranquilamente, lentamente, 

pacientemente, minuciosamente do outro 

lado de tudo, sentado no chão, costurando 

um silêncio para nos dar de presente. Um 

silêncio impecável. Um silêncio feito do 

reverso das coisas. Um silêncio pelo avesso.

Então, é como se depois de percorrer esta 

abundância de signos, esta cornucópia 

de sentidos, esta opulência de símbolos, 

esta palete de cores, esta fertilidade de 

formas - diante de tanta luz só nos restasse 

fi car mudos. Mas ainda assim seguindo a 

navegar numa irresistível ventania.

Não há como escapar. O desenho de Farfan 

é aventura.



ALÉM DO PASSADO
WEYDSON BARROS LEAL*

Seria improvável, nos últimos cinco séculos, 

identifi car uma obra de arte realizada nos 

grandes centros urbanos das Américas 

que não revelasse um traço de algum 

movimento artístico europeu. À exceção 

de resquícios das culturas pré-colombianas 

(incas e astecas principalmente) ou de uma 

arte popular específi ca de cada região 

do continente, o que se criou, depois da 

chegada dos colonizadores europeus no 

século 16, foi sempre resultado de uma 

antropofagia artística, quando não de uma 

imitação. É certo que, em casos pontuais, 

a mistura de informações determinou a 

criação de obras com identidades próprias, 

mas mesmo no século 20 e até hoje, será 

temerário dissociar ou negar relações entre 

as artes eruditas locais e a arte moderna 

europeia.  

Um segundo fenómeno, no entanto, deve 

ser observado na arte americana. E quando 

digo “arte americana”, refi ro-me a toda arte 

nascida nas três Américas, não limitando a 

expressão ao que se produz exclusivamente 

nos Estados Unidos da América. Tal erro 

incorreria em ceder a uma apropriação 

indevida do termo ou aceitar um conceito 

reducionista da expressão. É, portanto, 

através do fl uxo de informações entre as 

três Américas, que esta arte incorpora ao 

seu espólio uma nova riqueza: o trânsito 

de infl uências entre seus próprios centros 

criadores, renovando espetacularmente o 

gérmen da invenção local. Dessa forma, o 

novo mundo passa a trocar com a Europa 

uma arte renascida, cuja força poderia 

muito bem ser a metáfora ou a inspiração 

para o que hoje se chama globalização. 

Um exemplo dessa força americana, surgida 

na América do Sul, é a obra do artista 

brasileiro Félix Farfan. Sua verve é a da 

inquietação exasperada, a mesma que faz 

SONHO DA RAZÃO,
RAZÃO DOS SONHOS

Há algum tempo, Félix Farfan vem 

trabalhando (e uso a acepção de trabalho 

para algum tipo de actividade ou atitude 

que não consigo identifi car nem precisar, 

mas que, provavelmente, cobre o território 

caótico da mente, da sobrevivência e da 

compulsão manual)…ele vem trabalhando 

com todo o tipo de refugo humano… (quero 

dizer, à excepção de alguma sobra rural, o 

lixo é mesmo urbano ou civilizado, não se 

concebendo, rigorosamente, lixo natural)…e, 

nestes refugos se incluem despojos e heranças 

arruinadas: a imagem da Arte, as manufaturas 

e o design funcional, os moldes e modelos 

industriais, produtos do entretenimento 

como fi lmes, quadradinhos, ícones pessoais, 

relíquias e celebridades, seus agregados e 

penduricalhos e a obsolescência de tudo isto.

O resultado da operação de coleta nem 

sempre é artístico e (perca-se a esperança) não 

é contracultural, isentando-se de ser, portanto, 

burocraticamente redentor ou ideológico.

Trata-se de uma ação liminarmente 

perversa, um “trabalho” sujo, ainda mais 

que orientado ao comércio em galerias 

de arte e disponibilizado para coleção. 

O artista coleta, fantasioso lixeiro. O 

afi cionado, amoroso e metódico, coleciona. 

Ambos colhem e os resíduos residem.

Pois bem. Ou, se querem, muito mal. As 

coisas mais recentes que Félix Farfan reuniu 

são garrafas e bonecos de plástico, produtos 

que são baratos, uniformes e descartáveis 

por sua essência industrial e que logo 

servem à captura do fl agrante simbólico 

de alguns pesadelos: o laboratório uterino, 

a teratologia, a incubação, as mutações, 

os clones, os alienígenas escamosos, os 

temores e tremores atómicos, homunculus, 

Golens e mais alguns divertidos cenários da 

fi cção científi ca generalista.

Distantes, mas ligados pelo horrendo 

cordão umbilical da História da Arte ao 

preceito de que o “sonho da razão cria 

monstros”, os bonecos dormentes e fetais, 

encapsulados, assumem o genoma e a 

comédia de inefáveis monstros. Sonham 

horrores e ornamentos que afl oram e 

se tatuam em suas peles: palavrórios, 

imprecações, clichés, discursos e retóricas 

gráfi cas que tentam dizer o que eles são, o 

que (natimortos) teriam sido, o que serão, 

se porventura ou por desastre, romperem 

seus vasos herméticos.

Todo este pesadelo consentido, este guignol 

picaresco, revolve-se zombeteiro no lixo do 

hábito e consumo civilizados recorrentes 

às Artes, às Ciências e Religiões… (por 

conta de uma demonologia com script 

fatal de ranço humanista, seja… vá lá…

uma petulância em querer fazer o diabo à 

semelhança humana… o sonho burguês 

de uma Razão de Estado capaz de estipular 

e domesticar a Escatologia).

Tivesse de escolher a Questão que jaz 

no fundo do lixo cultivado pela dejeção 

satânica de Farfan, faria este roteiro:

Sendo o lixo o orgulho produto da falência 

humana, quem (o que) lhe pôs ordem? Se 

ordem há, qual engenharia reversa que 

remonte ao cómodo Caos?

Infelizmente para nós e Félixmente para 

Farfan, não há resposta visível na casca 

estética nem nas primeiras camadas deste 

monturo metafísico. Assim, pode o artista 

refocilar à vontade e nosotros fi carmos 

livres e servidos de augusta diversão e 

regalo.

     

JOÃO CÂMARA OLINDA
MARÇO 2006

dos verdadeiros criadores, descobridores 

de novos continentes de imagens e 

formas. Neste universo, Félix Farfan é um 

navegador corajoso e bem-sucedido. Seus 

mapas são os mapas da arte moderna e 

contemporânea americana e europeia, 

mas sempre acrescidos de novos destinos, 

de novos desafi os que sua ousadia 

permanentemente lhe propõe. Em seus 

desenhos e pinturas, podemos especular 

a lembrança de Basquiat, sombras de Klee, 

refl exos de Kandinsky, transgressões de 

um Duchamp ou de um Warhol, mas tudo 

processado por um cérebro privilegiado 

em seu ímpeto criador. O passado está 

nele, mas ele está além do passado, 

atravessa-o com seu olho de desbravador e 

retorna desse mergulho municiado de suas 

próprias riquezas – não usurpa, recria; não 

envelhece, reinventa-se. Em seus quadros, 

onde personagens contracenam com 

objetos, colagens, recortes, e um mundo 

insuspeitado de alusões e reminiscências 

ao mundo real, o seu idílio com a fantasia 

nos traz para perto do concreto, do sabido, 

do visto, do descartável, lembrando-nos 

permanentemente a nossa fragilidade 

diante do tempo. Ali, Farfan aprisiona a 

areia, faz parar a ampulheta do que quase 

deixou de existir, para nos lembrar que 

tudo permanece, desde o esquecimento 

até a nossa perene fugacidade.

Talvez o que falta em muitos artistas 

contemporâneos seja o que sobra em Félix 

Farfan: uma irrefreável vocação para correr 

riscos, para desafi ar o próprio destino. 

Nadando contra a corrente monótona 

e avassaladora das performances e 

instalações que inundaram o palco 

contemporâneo, ele insiste em provar para 

a plateia que os campos de exploração 

do desenho e da pintura ainda não foram 

esgotados, e que é na tela e no papel que 
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a tempestade está para ser vencida, é ali 

que o oceano precisa ser atravessado. 

Sua falta de medo o expõe, muitas vezes, 

à incompreensão do expectador bem-

comportado, ou pior, da corrente do 

experimentalismo que cansou de lutar 

com as instâncias mais elevadas do 

génio humano. O desenho ainda é a sua 

ferramenta. As formas e as cores são os 

signos de sua invenção. 

Weydson Barros Leal, poeta e crítico de 

arte, é membro da ABCA (Associação 

Brasileira de Críticos de Arte).
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Félix Farfan

Félix Farfan nasceu no Acre em 1960. Estudou 
desenho e pintura em Brasília com o artista 
plástico Siroba (CE) de 1979 a 1983. No Recife, 
estudou pintura, desenho e gravura em metal 
na UFPE com José de Barros, entre 1986 e 1987. 
Em Olinda fez curso de litografia e suas diversas 
técnicas com João Câmara e Liliane Dardot na 
Oficina Guaianases de Gravura. Ainda em Olinda 
fez curso de desenho e pintura no Museu de 
Arte Contemporânea (MAC), com Delano e João 
Câmara, no ano de 1987. Estudou e trabalhou por 
oito anos consecutivos (1988 a 1996), no atelier de 
João Câmara, em Olinda. 

O próprio definiu a obra do artista Félix Farfan 
como um artista que trabalha se divertindo, 
“brincando, jogando com a associação de objetos, 
pinturas, desenhos e tudo mais que seja adequado 
e provável a arte moderna e para a doidice de 
todos os tempos.

Sejam objetos achados (perdidos, jogados 
fora, reencontrados) ou objectos escolhidos 
(procurados, pesquisados, eleitos). Todos forçam 
lugar nas intricadas tapeçarias que são, aliás, 
desenhos ou pinturas ou nem são estas ou 
aqueles, pois, nas pinturas, pulam agitados os 
grafites, as inscrições e riscos e, nos trabalhos em 
cima de papel, há tintas e manchas, há pinceladas 
e até mesmo pinturas abstractas e representativas 
tradicionais”. 

Participou em várias exposições coletivas no Recife, 
fazendo parte da cena de arte contemporânea 
da cidade nos anos 80 e 90. Em 2003, participou 
da Exposição ‘A IMAGEM DO SOM DO ROCK-POP 
BRASILEIRO’ em São Paulo que teve curadoria e 
direção geral do projeto de Felipe Taborda, que fez 
a seleção de 80 artistas visuais, que interpretaram 
80 composições musicais. De entre os artistas 
participantes estavam Abraham Palatnik , Alex 
Flemming, Andrucha Waddington, Anna Bella 
Geiger, Arnaldo Antunes, Brígida Baltar, Carmela 
Gross, Emmanuel Nassar, Gringo Cárdia, Iran do 
Espírito Santo, Lucia Koch, entre outros. Em 2007, 
participou do ‘Leilão Arte Pró-Museu’ do Museu 
Afro Brasil, São Paulo, do qual faz parte do acervo 
desde 2004. Neste mesmo museu, participou das 
exposições “Brasileiro, brasileiro em 2004, ”Viva 
a Cultura viva do povo brasileiro” em 2006 e do 
I Encuentro entre dos Mares Bienal São Paulo – 
Valência na Espanha em 2007 com curadoria de 
Emanoel Araújo. 

Atualmente é o Coordenador de Artes Plásticas da 
FUNDARPE (Fundação do Património Histórico e 
Artístico de Pernambuco).

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS

1985- “DESENHOS E PINTURAS SOBRE PAPEL” 
Galeria da Biblioteca Central da U.N.B., Brasília

1986- “DESENHOS E PINTURAS SOBRE PAPEL”, Sala 
Telles Junior, Casa da Cultura, Recife

1988-“PINTURA DESENHO E GRAVURA”, Museu de 
Arte Contemporânea, Olinda

1991-“PINTURA, DESENHO, ASSEMBLAGENS E 
INSTALAÇÃO”,Ofi cina Guaianases de Gravura, Olinda

1992 - Exposição de “PINTURAS E DESENHOS”, 
Espaço Cultural Hera Sagitário, Recife

2000 -”ACHADOS E PERDIDOS”, Galeria SESC 
PAULISTA, São Paulo

EXPOSIÇÕES COLETIVAS

1986 - 2ª Mostra Novos Talentos, Galeria 
Metropolitana Aluísio Magalhães, Recife

Centro de Artes da UFPE, Recife

Gravuras Ofi cina Guaianases, Olinda

XIV Salão dos Novos do MAC, Olinda

XXXIX Salão do Museu do Estado de Pernambuco, 
Recife

1987- Gabinete de Artes Brasileiras”FIGURAS”, Recife

“CARASPARANAMBUCO” Museu de Arte 
Contemporânea de Pernambuco, Olinda

Gabinete de Arte Brasileira “PAISAGENS”, Recife

Salão de Arte Contemporânea de Pernambuco – 
Menção Honrosa

1988-“CARASPARANAMBUCO II” Gabinete de 
Artes Brasileiras, Recife

“SETE PINTORES CONTEMPORÂNEOS” Belo Belo 
Edições de Arte

“PINTORES PERNAMBUCANOS”, Galeria 
Lautreamont, Olinda

Salão de Arte Contemporânea de pernambuco – 
Prémio Pintura

1989-Pernambuco Forma e Cor – Galeria do 
Espaço Cultural BNDES – Rio de Janeiro

“CARASPARANAMBUCO III”, Centro Cultural 
Adalgisa Falcão, Recife

Salão de Arte Contemporânea de Pernambuco – 
Prémio Pintura

1991-Prémio Galaxy de Cultura, Museu de Arte de 
São Paulo



FICHA TÉCNICA 

Título 

“O Dono da Cor Tem um Traço de um Domador”

Autor 

Félix Farfan

Produção

Galeria Art Lounge

Coordenação

Ricardo Tenreiro da Cruz

Sofi a Cruz

Curadoria

Ricardo Tenreiro da Cruz

Textos

Marco Polo Guimarães

João Câmara Olinda

Weydson Barros Leal

Revisão

Ricardo Tenreiro Da Cruz/Solange

Fotografi a

Salvador Esteves

Design Gráfi co

Mike by Image Masters

Impressão e Acabamento

Image Masters 

-

Galeria Art Lounge

Rua António Enes, 9c

1050-023 Lisboa, Portugal

-

T  + 351 213 146 500 

+ 351 917 250 181

-

art@artlounge.com.pt

-

www.artlounge.com.pt

-

Horário:

2ª a 6ª das 10h30 às 19h00

Sábado por marcação




