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1. Descrição 

A exposição de Anna Israel (Boston, USA, 1989) é composta por três trabalhos, monocromáticos, colocados no 
espaço com precisão, concisos. Eles são apresentados com uma breve descrição de seus elementos:  

- Monocromático Amarelo: caixa amarela de carga de navio antigo, 36 lâmpadas fluorescentes amarelas, 18 
reatores e cabos amarelos. 

- Monocromático Preto: amperímetro analógico, ventoinha, livro chinês, lente de projetor antigo, três lâmpadas neon, 
soquetes, cabo, sobre pedestal branco.  

- Monocromático Branco (ou Homenagem a Hurbinek): 2 caixas de som, 1 amplificador, 1 rede elétrica principal com 
2 lâmpadas fluorescentes de 40W com reatores, 1 lâmpada de 15W e 1 ventoinha na parte inferior do objeto.  

  

2. Caixa - Totem 

Tem uma imagem que não posso deixar de pensar olhando a produção de Anna Israel: a presencia do objeto como 
caixa. Uma caixa amarrada. Uma caixa lotada. Quase sempre uma caixa não acessível. E nessa mostra, as caixas 
são desbordadas pela cor. Em seu próprio formalismo são corpos de cor, mas também corpos no cor. E eles são, ao 
mesmo tempo, referentes inevitáveis de uma tradição da arte: Yves Klein, Dan Flavin, Hélio Oiticia, Cildo Meireles.  

Mas a qualidade vibrante e sua disposição fazem a Anna falar deles como “totens”. E essa denominação faz então 
desbordar conceitualmente a aparência formalista dos objetos. O totem, signo na estrutura social descrita pelo 
Sigmud Freud (Totem e tabú, 1913) como luta entre lei o desejo, é o ser ou a coisa que uma comunidade ou clã 
julga sagrado. E é ao redor dele que são estabelecidas as relações.  

“Não se trata, pois, de problema de cor tonal propriamente dito, mas, por seu caráter de indeterminação (que 
também preside muitas vezes o problema da cor tonal), de uma busca dessa “dimensão infinita” da cor, em inter-
relação com a estrutura, o espaço e o tempo. O problema, além de novo no sentido plástico, procura também e 
principalmente se firmar no sentido puramente transcendental de si mesmo. 

... 

Que é então o mundo para o artista criador? Como estabelecer relações com ele?” 

Hélio Oticica, A transição da cor do quadro para o espaço e o sentido de construtividade, 1962 

  

3. Relações ou funcionamento.  
Peço para Anna descrever o funcionamento de cada uma das pecas, alem da enumeração dos elementos que as 
compõem.  

- Monocromático Amarelo: 1 circuito principal ligado à 18 reatores duplos que estão conectados à 36 lâmpadas 
fluorescentes de 40W. Circuito subdividido em 3 circuitos em uma caixa com 3 interruptores que controlam cada 
qual 1/3 das lâmpadas. 

- Monocromático Preto: 1 circuito principal ligada à um interruptor que conecta um amperímetro, uma ventoinha e 
um circuito em serie com 3 lâmpadas . 

 

 

 



- Monocromático Branco (ou Homenagem a Hurbinek): Todos os elementos estão conectados à uma chave central 
e divididos em 3 partes:  

· 1 disjuntor conectado à lâmpada de 15W; 

· 1 interruptor com LED (ao ligar o interruptor, o LED acende e assim indica que o interruptor está ligado) 
conectado à ventoinha; 

· um interruptor simples que liga e desliga as lâmpadas fluorescentes de 40W 

O amplificador amplifica os auto-falantes e tweeters da caixa de som – o ruído projetado pela caixa de sim é 
captado por um cabo de captador de som que está dentro das caixas de som, conectado ao amplificador. O 
ruído é o funcionamento do sistema elétrico do trabalho. 

E então penso além da cor contida. A luz que não ilumina. A gambiarra. O barulho desconhecido. A tensão elétrica. 
A falha. E a construção da linguagem - o menino Hurbinek chorando numa língua desconhecida - e o analise das 
relações humanas, do artista com o mundo. De todos nos.  

  

  

  

 

 


