
 

Verdes Complementares 

As paisagens fotográficas de Dirnei Prates poderiam se entintar de vermelho. Mas as 12 obras 

agora apresentadas no Palácio das Artes são composições em que o verde sobressai, com 

algum destaque também estendido ao azul do céu. Vistos agora em escala generosa, são 

lugares a priori imersos em tranquilidade. Mas, após visadas consecutivas, percebe-se que o 

fundo, algo granulado, revela uma outra origem. Algo gera ruído no conjunto dos trabalhos. 

Verdes Complementares certamente tem um forte componente político. O artista gaúcho se 

apropria de fotografias publicadas em jornais populares, com forte acento para notícias sobre 

violência urbana e acidentes de trânsito, e as reinventa em sua produção. Elimina qualquer 

traço do fato em si. Assim, corpos feridos, metais retorcidos e atendimentos de policiais e 

bombeiros são deixados de lado. Os fundos recortados em detalhes quase a perder seu 

referencial geográfico _ campos, árvores e caminhos podem ser encontrados em quase todo 

local _ são retrabalhados em ampliações fotográficas, nas quais os grãos das imagens, a trazer 

à tona a origem da superfície do papel jornal, provocam um desconforto no observador, como a 

perguntar sobre a ‘veracidade’ do registro colocado à frente. 

Prates conduz com habilidade todo o processo. Comenta de forma crítica o mundo 

espetacularizado e de circulação maximizada de aspectos mais íntimos do nosso cotidiano _ o 

que dizer de quem lucra ao ancorar de forma sensacionalista tragédias pessoais? _, mas, sem 

cair em abordagens sociológicas em excesso, termina por criar um corpo de obras formalmente 

rigorosas e que lidam de modo contemporâneo com questões como a crise da representação e 

a ‘realidade’ da imagem. 

Um dos videoartistas mais interessantes do Brasil _ seus títulos, muitos deles em conjunto com 

Nelton Pellenz, ganharam exibições e prêmios diversos _ , Prates lança para a produção 

fotográfica procedimentos já utilizados em audiovisuais anteriores, como o seccionamento, a 

montagem, a narrativa em fragmentos, realizando, então, construções autorais para serem 

atentamente percebidas. É como se mixasse Douglas Gordon e Thomas Demand, mas com 

elementos pessoais de sua vivência rotineira. E não é aleatória que a criação dessas paisagens 

algo inexpressivas, enfadonhas, provoque diálogos insuspeitos com a tradição da pintura de 

paisagem feita por aqui. É como se a robustez da natureza retratada em óleos de pintores-

viajantes, por exemplo, atualmente tenha se tornado um desmanchado e incompleto pano de 

fundo para um espírito de tempo bem mais conflitivo, de bordas e contornos nada claros. 

Verdes Complementares é uma série incômoda, mas Dirnei Prates e sua severa poética nos faz 

lembrar que o território da arte não é ambiente para sairmos ilesos. 

Mario Gioia 

Graduado pela ECA-USP (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo), coordena pelo terceiro ano, 

em 2013, o projeto Zip'Up, na Zipper Galeria, destinado à exibição de novos artistas e projetos inéditos de 

curadoria. Foi o curador de Ela Caminha em Direção à Fronteira, de Ana Mazzei, primeira individual da série de 

exposições Zip'Up em 2012 (no ano, também houve Lugar do Outro, de Julia Kater, Transmission, de Geraldo 

Marcolini, Íntima Ação, de Carolina Paz, Planisfério, de Marina Camargo, Requadros, de Mariana Tassinari, e a 

coletiva Imagem Mi(g)rante). Em 2012, também fez as curadorias de Incerto Limite, de Shirley Paes Leme (Bolsa 

de Arte, Porto Alegre); Miragem, de Romy Pocztaruk, e Distante Presente, de Gordana Manic (ambas na galeria Ímpar). 

Em 2011, inaugurou o projeto Zip'Up com a coletiva Presenças (que teve como outras mostras Já Vou, de Alessandra 

Duarte, Aéreos, de Fabio Flaks, Perto Longe, de Aline van Langendonck, Paragem, de Laura Gorski, Hotel Tropical, de 

João Castilho, e a coletiva Território de Caça, com a mesma curadoria). Em 2010, fez Incompletudes (galeria 

Virgilio), Mediações (galeria Motor) e Espacialidades (galeria Central), além de ter realizado acompanhamento crítico 

de Ateliê Fidalga no Paço das Artes. Em 2009, fez as curadorias de Obra Menor (Ateliê 397) e Lugar Sim e Não (galeria 

Eduardo Fernandes). Foi repórter e redator de artes e arquitetura no caderno Ilustrada, no jornal Folha de S.Paulo, de 

2005 a 2009, e atualmente colabora para diversos veículos, como as revistas Bravo e Bamboo e o portal UOL, além da 

revista espanhola Dardo e da italiana Interni. É coautor de Roberto Mícoli (Bei Editora), Memória Virtual - Geraldo 

Marcolini (Editora Apicuri) e Bettina Vaz Guimarães (Dardo Editorial, ESP). Faz parte do grupo de críticos 

do Paço das Artes, instituição na qual fez o acompanhamento crítico de Black Market (2012), de Paulo Almeida, e A 

Riscar (2011), de Daniela Seixas. É crítico convidado do Programa de Fotografia 2012/2013 do CCSP (Centro Cultural 

São Paulo).  


