
Lonà dô 1amânho do corpo do ãÍtistâ nô.hão
dobràda s vê2escom ãs dobràs ÍêfôÍçâdas 3vez€s
dêsdôbradâ cincovezes com dobÍasê desdobras
Íepetidassem qúantidâde determ nada por 15
minutos ao ôngô de 116d]ãs quê chêlam aofin e
Íêvêlam ô ve6o com 16 pâÍtes i9uâk plntadaspê os
pigmentóssuo. do âÍustà e sujei'a do chào com tons

Nà pàrêde êstá uma pinrura que é ô pónto que une os
eixosda pêsquhâ quê9eÍou ostrãbalhos em
exposlçào, cujo ôbiêto de ânárGe é o corDo dê
Antonioeacor,aês.álâ,osupo e e a pêfiormance.
16Íôlhâs dê papeldê sêda ês9áÍçadas coh pigmenro
rosâdo desbotado pêLas ,2h rôtâis em queo corpo do
ârtistâ ficou sentàdo prôduzindo súor sobre êta.. 15
loLhasbrancas de pap€ldê sêda esgaÍçadas com
pigmentosamâÍêadospelassequênciãsde1-s 1o
até 70 minutôs.23 pequenas pintuÍasmensaÊ
trâbalhadâs ao mênôs 5 vezes por dlâ quandô o
altlstà Íêtirâ sangue parà consultáÍ suâ glcos€. Corpô
do aÍtislâ pintadocom carvàô que Íepere
movifr€ntos de quêdâ dojudô dêfrêniê de cóstas e
d€ lâdo qúê mâÍcam s€u corpo sobÍêpape,
O coÍpo em ês.ala Íêale em micro-êscà â (ô sangu€ e
às digilais). A corcomô adiçào esubtraçào. o pápêl
com pêquênEsiôos rêrevos, ràssâdô. Â ona pinradâ o altista convoca
s€m inslrumêntos, semtinta, só côm â mão, O corpo
dêsãriadoa suportâÍ o rigôÍ, E o rigor contradito. ie ExPosição individua de
con asinst.uçô€sostrãbalhôs estão ao âcâncê de Antonio Gorzaga Amador
qualquer um podêÍÍazêÍ, ÉoÍ ourÍo lado só antoniô
pôdeÍaz€r. só havia uha matriz, o coÍpô dô âÍtstâ.
RicaÍdo Rosâs cÍ tica a artecontempoÍànêa qúândo
pârticipâ da pÍecarlzaçãodotÍâba hô do artista,
conteitualizadà no capitalismo, ao transfêr rê auÍa
o# ôó'# p" c o " r.sà. É.ó ro pirro.oe -o. -áqáo
quêAntonlo selnsêrê ê Íevirâ a histórlà dâ artê
ocdentà e sêu pila.es. Antoniô rêlêâ pinrura, a
grãvurã ê o desenho. A pêrfôÍ
execução, màs o púb co nãÕvê a êxecuçào. Vé os
hahâlho5, Não se tÍãtâ devestigios dê sêu.ôÍpô, mas
do sêu.ôÍpo como mãtriz. Da úicro à escata rêã o
ãrtista mais que presente, convocâ.
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