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As obras, por se tratarem de uma série,
não possuem �tulo e verbetes individualizados.

concluído, inaugurado e funcionando…

O interesse por ruínas e estruturas decadentes não é algo novo na 
História da Arte, da renascença até o século XVIII, ar�stas como Claude 
Lorrain, William Turner, Hubert Robert e Giovanni Piranesi 
demonstraram par�cular interesse pelas ruínas de civilizações do 
passado. Seja para evocar uma memória nostálgica de um tempo 
perdido ou para refle�r a natureza transitória e a queda inevitável dessas 
mesmas civilizações, o tema da ruína nunca deixou de exercer fascínio 
sobre os ar�stas. Mais recentemente presenciouse o surgimento de 
todo um subgênero fotográfico dedicado a esse imaginário da 
decadência urbana e afins. Chamado de “ruin porn”, essa tendência tem 
sido cri�cada pelo sensacionalismo e sen�mentalismo geralmente 
associados a esses trabalhos (a falta de postura crí�ca também é um 
fator decisivo), o que levantou toda uma discussão acerca das questões 
sociais que geralmente são negligenciadas em prol do interesse esté�co 
em trabalhos dessa natureza.

A Série, longe de sucumbir ao “ruin porn”, se situa em uma 
linguagem híbrida entre fotografia/escultura/gravura/instalação; com 
sobreposição de diferentes suportes para alcançar um resultado 
específico. Com o �tulo de “concluído, inaugurado e funcionando...”, o 
ar�sta ironiza o estado de negligência no qual se encontram o que seria o 
Centro de Artes e Cultura da Universidade Federal da Paraíba. Dedicado a 
receber acervos ar�s�coculturais e à realização de eventos, o prédio 
começou a ser construído em 2011 e �nha conclusão prevista em 11 
meses de obras, mas nunca ficou pronto. A construção desse prédio 
encontrase parada devido a uma série de questões burocrá�cas e 
impasses legais, estando há tanto tempo embargada, é normal que 
tenha se tornado um traço dis�nto da paisagem; um “elefante branco” 
como é conhecido. Este Centro de Artes e Cultura é o reflexo de um 
dentre os vários equipamentos de cultura que estão abandonados e 
sucateados no Brasil, seja devido a falta de inves�mentos e incen�vos 
governamentais ou pela arte e cultura não serem tratadas com a devida 
importância. Evidenciar a precocidade dessa ruína ou o fato de tanto 
dinheiro ter sido inves�do para tal projeto nunca ter sido de fato 
concluído, é o que caracteriza a retórica desse trabalho.

Rodrigo Miranda
Bacharel em Artes Visuais  
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Emblema de terra
Guto Oca
Terra, cachaça e cola sobre madeira
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