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Farnese de Andrade, Sem título  
Foto: Claudio Ribeiro

As coleções mais genuínas e intrigantes são aquelas cujo inaugurador se conhece.

Muitas vezes coleções são herdadas, como um fardo de avós e pais, e nesses casos

o colecionador incidental se vê compelido a preservá-la, ou mesmo a continuá-la,

quando não a descarta por completo.

Mas esse não é o caso de Sebastião Aires de Abreu, meu querido amigo Tião, que

foi o inaugurador e mantêm-se como conservador de sua própria coleção há mais

de três décadas.

Nascido no Rio de Janeiro e criado pela avó, a quem sempre amou como mãe,

em Goiânia, Sebastião não passou ileso ao sucesso massacrante que o artista

igualmente goiano, Siron Franco, gozou nos anos entre 1970 e 1990.

À ocasião de seu primeiro matrimônio, Tião pediu emprestado a um amigo uma

tela de Siron, para ocupar o espaço do crucifixo. Anos depois, ele veio a adquiri-la,

ainda que já estivesse divorciado!

O acesso a Siron Franco também significa acesso ao universo farnesiano, pois

Siron tinha inúmeras obras do artista mineiro em seu ateliê e residência. O en-

contro entre Tião e Siron também aconteceu com muitos, inclusive comigo. Aos

21 anos, quando tive a honra de conhecer o Mestre em seu ateliê, deparei-me

com as mais belas obras de Farnese, pelas quais me apaixonei prontamente.

Profunda afinidade
Coleção Sebastião Aires de Brito
Charles Cosac *
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Grandes amigos entre si, há uma profunda afinidade

entre as obras dos dois artistas, a qual se completa na

figura do colecionador, como se fossem uma trindade.

Notadamente, colecionadores de obras de Siron,

também o são de obras de Farnese de Andrade. O

diálogo entre as obras dos dois artistas se dá mais do

meio ao fim da produção de ambos. Tratam-se de

obras e linguagens visualmente distintas que talvez

tenham sido, no entanto, cunhadas por motivações

similares. O sombrio, o tétrico, o patético, o desa-

lento, enfim, tudo que resumimos no substantivo 

abstrato “tristeza” está presente na obra dos artistas,

sobretudo na produção de Siron dos anos 1970 a

meados dos anos 1980.

Sebastião tornou-se grande amigo de Siron, que o apre-

sentou a Farnese, e, com tal conhecimento, ele veio a se

tornar um verdadeiro connoisseur do processo criativo

dos dois artistas. Fato esse certamente decisivo à sua ade-

são e, sobretudo, às escolhas das obras que adquirira.

Há uma crucial diferença entre colecionar obras de um

artista desconhecido diretamente de galerias e com-

prá-las com o artista, com quem você tem a oportu-

nidade de conviver e viver momentos de intimidade.

Nesse segundo caso, o colecionador sente-se, grosso

modo, uma sorte de coautor, ou mesmo parte da obra

por ter podido acompanhar seu processo de desen-

volvimento do início ao fim.

Mas houve momentos da coleção de Sebastião em que

obras foram igualmente adquiridas de galerias, de

marchands ou de coleções particulares. Sebastião teria

se aprofundado sobremaneira na produção de Siron e

de Farnese a ponto de detectar obras-chave, que nem

mais os próprios artistas as possuíam, tendo encon-

trado-as em diversos locais e ocasiões.

Farnese de Andrade, Você, ele e eu     
Foto: Claudio Ribeiro
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O amor à arte é quase sempre um fenô-

meno circunstancial, e o ato de colecionar

é uma das atividades mais intimistas que

existe, uma vez que há grande erotismo na

escolha de uma obra de arte à medida que

se anseia certo frisson na própria pele ao

ter com ela o primeiro contato.

E foi assim, nesses tantos anos e dentro 

de suas possibilidades, que Sebastião 

reuniu o que há de melhor dos dois artis-

tas, tornando-se o maior colecionador de

Siron e Farnese no país. Coleção rica e

genuína, sempre requisitada para expo-

sições solos ou coletivas – as quais ele

sempre atende positivamente.

Sebastião vive recluso e só, próximo à

Goiânia. Depois de muitas mudanças cons-

truiu, com auxílio de arquitetos, sua

residência ideal, sob medida, onde foi con-

templado um espaço determinado para

cada obra. Sem reserva técnica, ele tem a

honra de conviver com toda a sua coleção,

com a qual mantém uma relação fetichista

e muito amorosa. A trindade se completa.

* Charles Cosac é o corrente diretor do Museu  

Nacional  da República - DF

Recentemente a 14ª Bienal de Curitiba (2019) apresentou a ex-

posição Farnese de Andrade: uma arqueologia existencial, sob a

curadoria de Tereza de Arruda, apresentando peças da Coleção

Sebastião Aires de Abreu, que reúne obras  desde uma icônica Caixa

de Hiroshima (Sem título, 1966), composta por bonecos incine-

rados em redomas de vidro dispostos em uma caixa de licor, até

Oratório (Sem título, 1996), composta por uma pintura de pás-

saro e um São Sebastião, abrangendo assim o período completo

de sua produção voltada à obra tridimensional (1966-1996).

A participação de Farnese em várias edições do Salão Nacional

de Arte Moderna, da VI e VII Bienal de São Paulo, XXXIV Bienal

de Veneza, II Bienal da Bahia, atesta seu contato com o espírito

de experimentação da década de 1960/70, ao mesmo tempo em

Manipulando, como numa cirurgia, a parcela obscura, mágica

e monstruosa da morte, Farnese arma uma linguagem que

parece interessada em mostrar, no final de tudo, não as for-

mas da morte, mas a presença dessas formas na própria vida

Roberto Pontual 

o museu 
visceral 
de Farnese: 
colecionismo 

e afeto

Aldones nino*

Farnese de Andrade, 
Sem título 
Foto: Claudio Ribeiro



que toca conceitos das vanguardas históricas do século

XX e do barroco colonial brasileiro. Além da presença

em coleções públicas nacionais e internacionais, suas

obras integram importantes coleções privadas como

Charles Cosac, Fernanda Feitosa e Heitor Martins, Dió-

genes Paixão, Gilberto Chateaubriand e João Sattamini.

A Coleção Sebastião Aires de Abreu assegura seu desta-

que neste panorama, pois suas peças oferecem uma

vasta perspectiva material, apresentando peças cons-

tituídas a partir da hibridização de fotografia, ex-votos,

oratórios, gamelas, imagens de san-

tos, cadeiras, resina, fragmentos de

madeira, bala de fuzil, cangalhas e

caixas, materiais reiteradamente pre-

sentes em suas composições. 

Em uma entrevista concedida à Maria

Lucia Rangel, em março de 1976, Far-

nese de Andrade faz uma analogia, de-

marcando assim a especificidade que

seus objetos tinham dentro de sua pro-

dução. No texto Farnese: quando a sen-

sibilidade é mais forte do que a mente,

ao voltar-se para seus objetos, o artista

diz ter uma “ligação quase umbilical com eles”,

chegando até mesmo a inflar os valores para evitar sua

venda aos interessados, como também, chegando a re-

comprar peças de colecionadores. 

Dois anos antes, a jornalista Miriam Alencar aponta que

ao contrário das pinturas e desenhos, Farnese não

gostava de vender seus objetos. O artista afirmava que

“como eles fazem parte de mim mesmo, prefiro,

quando é o caso, que fiquem em mãos de pessoas que

conheço bem, amigos meus, que

sabem senti-los como eu”. 

A metáfora do cordão umbilical

serve para ilustrar eixos de comuni-

cabilidade, que no processo de ges-

tação liga o feto e a placenta e, em

suas assemblages, comunicam o

artista com o mundo. Revelando a

profundidade de seus estágios re-

flexivos, introspectivos e depres-

sivos, ele realiza um amálgama de

formas e materiais distintos, de

modo a que fiquem indissociáveis.

Panorâmica da exposição no MOn – Museu Oscar niemeyer, Curitiba (14° Bienal internacional de Curitiba) Foto: Markus Avaloni

Farnese de Andrade, Sem título     Foto: Claudio Ribeiro
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Seu acervo tridimensional era constituído de obras que

pareciam aguardar a inserção material/metafórica per-

feita, sempre sujeita a rearranjos e a um continuum

processo de criação, atestado pela alargada datação de

suas peças, algumas com intervalo de mais de duas dé-

cadas, como em O guerreiro (1968-1995), que levou 27

anos para ser considerada terminada, e Toda com lixo

de praia (1972-1994), realizada ao longo de 22 anos. 

A Coleção Se-

bastião Aires

de Abreu, 

A Coleção Sebastião Aires de Abreu, conta também com

Patos na água (1986), capa do catálogo de sua expo-

sição Objetos e Esculturas (1986), realizada na Galeria

Anna Maria Niemeyer no Rio de Janeiro, e São Francisco

(s.d), capa do catálogo da exposição Gravuras e Objetos

(1992), no Espaço Cultural BFB em Porto Alegre.

Nesse sentido, torna-se fundamental a pesquisa de acer-

vos como o de Sebastião Aires de Abreu, pois diante do

crescente interesse na produção de Farnese de Andrade,

as coleções particulares constituem-se como uma das

principais fontes de pesquisa de sua produção tridi-

mensional. Da mesma forma que o afeto moldou o des-

tino de suas peças em vida, tais colecionadores detêm

a possibilidade de contribuírem cada vez mai para o 

legado deste artista, exibindo e salvaguardando as assem-

blages que como uma matryoshka, revelam dentro de

si, incontáveis fabulações ficcionais, poéticas e afetivas.

* Aldones Nino é curador independente e historiador da arte
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de Andrade,
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