GALERIA ESTAÇÃO

2013

curadoria Roberta Saraiva

Antonio de Dedé | esculturas

Antonio de Dedé | Esculturas

capaA Dedé.indd 1
13/08/13 16:36

Antonio de Dedé | Esculturas
curadoria | Roberta Saraiva

abertura 12 de setembro 19h
exposição 12 de setembro a 31 de outubro

São Paulo 2013

São Francisco, sem data
Tinta acrílica e madeira
124 x 21 x 23 cm

Antonio de Dedé

Vilma Eid

Primeiro conheci a obra, e finalmente, há pouco tempo, o artista.
Foi com a Maria Amélia e o Dalton que pela primeira vez vi os trabalhos do Dedé.
Acompanhei-o, como geralmente faço, durante alguns anos e constatei o talento desse
homem humilde que transforma troncos em seres fantasiosos e muito espirituosos.
Morando no sertão alagoano (Lagoa das Canoas), ele cria Sereias, um dos seus personagens favoritos, São Franciscos, São Jorges, Homens-Pássaro e uma infinidade de figuras
do seu rico imaginário.
Em 2012, com a participação no projeto Teimosia da imaginação – livro, documentário e exposição no Instituto Tomie Ohtake –, Antonio de Dedé tornou-se conhecido no
Sul do país. Coincidentemente, no mesmo ano seu trabalho foi selecionado para participar da exposição Histoire de voire na Fondation Cartier, em Paris, estando documentado
no catálogo da mostra. Além da participação, as obras foram adquiridas e hoje fazem
parte do acervo daquela prestigiosa instituição.
Quase inacreditável, não é mesmo? É o talento reconhecido. Antonio de Dedé no
lugar certo e na hora certa.
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No início de julho de 2013 finalmente fui conhecê-lo. Viajamos até lá a Germana
Monte-Mór, sua máquina fotográfica pronta para registrar os acontecimentos da nossa
visita, e a Roberta Saraiva Coutinho, convidada para ser a curadora desta exposição.
Fiquei comovida com a humildade do Dedé. Vivendo na mais absoluta pobreza, rodeado pelos cinco filhos e pelos netos, demonstra uma inabalável alegria de viver. Falante, sorriso permanente nos lábios, comove-se ao falar da esposa que se foi deixando-o
sozinho com a criação dos filhos. Mas ele deu conta. A família vive em uma união impressionante. Um dos filhos veio trabalhar em Ribeirão Preto, cidade no interior de São
Paulo, mas não aguentou ficar longe da família. Voltou em poucos meses. Disse que lá o
aluguel era muito caro e que não viu por que ficar afastado. Vivem assim. Todos juntos
e trabalhando.
Convidei Dedé para vir para a abertura da exposição na galeria. Convidei um dos
filhos para acompanhá-lo. Mas não teve jeito. Ele deu várias desculpas, mas, principalmente, dizia que os meninos dão muito trabalho e que não pode deixá-los sozinhos. Os
“meninos” em questão já têm quase trinta anos... É mesmo medo de avião.
Enfim, aí está o trabalho do Dedé. Cheio de cor, humor e fantasia, assim como é o
nosso artista.
Espero que vocês gostem tanto quanto eu.
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São Francisco, sem data
Tinta acrílica e madeira
108 x 14 x 14 cm
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Senhora de idade, sem data
Tinta acrílica e madeira
65,5 x 17 x 17 cm

Antonio de Dedé

Roberta Saraiva

Antonio de Dedé – Antonio Alves dos Santos, filho de Dedé Lourenço, 59 anos, viúvo,
pai de cinco filhos, vive em Lagoa da Canoa, vizinha a Arapiraca, terra do fumo, região
rica do agreste alagoano, a uns quarenta quilômetros do rio São Francisco e outros 150
da capital.
Sujeito de sorriso generoso, ele se apresenta à porta e convida para entrar. No interior da casa escura, um São Sebastião branquinho, comprido, de seus dois metros de
altura, chama a atenção. Parece fora de lugar. É o anúncio de que a fusão entre cotidiano
e imaginário é a chave para a compreensão de um artista que vai misturando filho, bicho, lenda, devoção e natureza. No fundo do quintal de terra batida, uma parte coberta
de telha protege os troncos da madeira à mostra. Em cima do telhado, um cachorro com
hábitos de gato contempla uma boa dúzia de cataventos que não param de girar.
Seu Antonio não sai de casa, não deixa os filhos e não houve jeito de convencê-lo a
vir à abertura da exposição. Até agora imagino que impressão lhe causariam suas peças
coloridas reunidas numa galeria branquinha, em São Paulo.
As primeiras peças de Antonio de Dedé foram feitas para brincar: carrinho, aviãozinho, peão. Mas foi com uns doze, treze anos, quando começou a trabalhar numa olaria,
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que passou a usar o barro e “queimar os bonequinhos junto das telhas”. Foi de onde saíram patinhos, bonecos e cavalinhos, modelados,
queimados e pintados. Foi o início de tudo: “No meu trabalho, eu tava
descobrindo o ouro”.
Mas o mundo foi mudando, a olaria foi aos poucos se extinguindo e com a escassez do barro o artista passou à madeira, caminho
comum a outros artistas populares que começaram com a modelagem e migraram para o entalhe. Primeiro foram peças em tamanho
diminuto, ainda com cara de brinquedo, como o Cavalinho de orelhas
de couro, a Bailarina com olhos de plástico e o Papagaio de asas cor-de-rosa. Mas é nas figuras do Touro e do Tigre, ambos longilíneos, de
Cavalinho, sem data
Tinta acrílica e madeira
48 x 10 x 83 cm

membros reduzidos, que se anuncia a proporção inventada – comprida, esticada – dos trabalhos futuros do artista.
Só mais tarde as peças ganharam corpo e tamanho e se estabeleceram numa verticalidade de proporções curiosas, de expressão e colorido ricos, que fazem lembrar as
carrancas que outrora se erguiam à proa dos barcos do rio São Francisco.
A madeira, em Lagoa da Canoa, já não existe. É preciso consegui-la fora, e o artista
usa toras de madeira de todo tipo: jaqueira, eucalipto vermelho, sucupira, pau d’arco
e maçaranduba. Madeira “fixe”, como ele diz, madeira dura, porque “não tem madeira
dura, tem escultor mole”1. E o trabalho é duro mesmo, porque Seu Antonio leva tempo
para acabar uma peça grande. A produção é pequena e cada peça é feita para durar. É
como ele diz: “tem que tomar ‘coidado’ nesse trabalho, é uma responsabilidade”.

1 Daniel Reis. Expressões na madeira – Família Antônio de Dedé. Rio de Janeiro: Centro Natural do
Folclore e Cultura Popular /IPHAN/MinC, 2010 (catálogo de exposição), p. 28.
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Bailarina, sem data
Tinta acrílica e madeira
45 x 9 x 9 cm

Papagaio, sem data
Tinta acrílica e madeira
20 x 13 x 39 cm

Cavalinho, sem data
Tinta acrílica e madeira
24 x 8 x 41 cm

Tigre, sem data
Tinta acrílica e madeira
8,4 x 45 x 6 cm

Touro, sem data
Tinta acrílica e madeira
12 x 6 x 57 cm
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“Eu não posso correr na carreira, eu passo o dia nesse trabalho aqui, é o meu serviço,
como um serviço pesado qualquer. Aqui eu pego o pau bruto – quando eu termino um
pau desse, tá uma peça, um ‘personage’. Qualquer um ‘personage’ que eu invente fazer,
quando eu termino, identifico ele. Aí, quando eu termino de fazer a peça, não tá o ‘mermo’ pau mais, a peça já tem uma transparência como qualquer outro ser vivo.”2
Dente, olho arregalado, unha pintada, sobrancelha, bigode, nariz: todos os detalhes
estão bem marcados e cada personagem é colorido, simpático, em geral vertical, feito
poste, totem, viga, de um jeito que as extremidades se comprimem, diminutas. O contraste se dá entre o corpo alongado e os pezinhos, os braços sem fim, as mãos que ora
se encolhem, grudadas ao tronco, ora se projetam para fora da viga. Em outro extremo,
quando a escala diminui, os membros voltam a adquirir uma proporcionalidade usual,
que conforta o olho, mas não deixa de surpreender por sua dramaticidade. Tudo isso
cheio de cor – e cor vibrante, estalada, cheia de contraste. Quando, muito raramente, a
cor falta, há um realce da riqueza dos veios da madeira nua.
Dentro desse universo formal, há personagens caros ao artista. Basta ver o número
de santos, sereias e bichos. É um universo mítico, que evoca uma interação com a natureza. Uma relação transparente – para usar uma expressão recorrente do artista quando
fala da forma que se revela.
Essa simbiose do homem com a natureza está nos santos, sobretudo no São
Francisco, que carrega pássaros na cabeça e nas mãos e integra miticamente esses dois
mundos. O mesmo tema está nos “domadores” da natureza representados nas figuras

2 Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro (org.). Teimosia da imaginação – Dez artistas brasileiros. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 14.
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São Francisco, sem data
Tinta acrílica e madeira
55 x 17 x 17,5 cm

São Francisco, sem data
Tinta acrílica e madeira
63 x 20 x 18,5 cm
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do Mensageiro do pavão3 ou do Homem com a siriema4 – neste último, há uma fusão vertical entre os dois personagens, e pássaro e homem viram um.
Essa narrativa vertical e circular, afim às colunas barrocas, fica mais evidente no
caso de São Jorge,5 em que a história inteira se conta de uma só vez: cavalo, homem,
lança, dragão, morte, valentia e coragem estão todos bem contados em cada peça, como
uma vitória em um só ato. Essa exuberância narrativa da imagem do São Jorge contrasta com os traços mais econômicos das sereias, que ora aparecem com braços postiços,
empunhando um espelho, ora aparecem com o corpo liso, reto, sem os membros, mas
cheias de cor. Vez ou outra parece que a madeira facilita a economia da forma e o artista
evita os membros e os adornos.
Há um conjunto inteiro que merece atenção: as cabeças de promessa, que o artista
faz sob encomenda. Cada uma tem sua personalidade. Dois conjuntos parecem se dife-

3 “Aqui de ‘premeiro’ tinha pavão à vontade. Eu gosto de olhar pra natureza. É um guiador dos
pássaros. É um estimador da função. Ele ensina o bicho a progredir no tempo. O pavão é um pássaro moderno, é um pássaro divertido, alegre, do campo. É um pássaro campeiro. É a natureza.”
– entrevista do artista em 30 de junho de 2013.
4 “É um domador. A siriema é um pássaro bem progredido, é um animal relento. Eu fiz um homem domando ele.” – entrevista do artista em 30 de junho de 2013.
5“ ‘Ói, tá vendo uma lua daquela ali?’ Tem o São Jorge, tem o cavalinho dele, tá perfeito. ‘O povo
diz que não existe o São Jorge, mas expliquei, ele é tão fino que daqui dá pra perceber a réstia do
cavalo lá. Ele é um santo guerreiro, tá em toda parte, entre o bem e o mal, afastando toda a força
do mal, deixando o povo limpo.” In Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro (org.). Teimosia da
imaginação – Dez artistas brasileiros. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 13
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renciar – aquele em que a pintura salta aos olhos e outro marcado por uma espécie de
vontade da madeira, que persiste na versão final do entalhe do artista. Neste conjunto,
há uma aproximação com o universo popular dos ex-votos, as “esculturas de fé”, muito
comuns no Nordeste brasileiro.
Há que se dizer que o trabalho de Antonio de Dedé se encaixa perfeitamente no
conceito de arte popular, sobretudo se essa marca estiver ligada ao sentido da origem
rural do artista e de sua marginalidade com relação ao mercado da arte – mas também
se encaixa em outros rótulos, se observada a complexidade de uma cosmogonia própria
em primeiro plano. Pode ser chamado de outros nomes e poderia ser visto sob outros
esquemas teóricos, mas, para evitar cair em uma armadilha da ordem dos conceitos
redutores, apresento o convite para olhar a obra de perto.

Trilha sonora
“Lagoa da Canoa”, in Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal ao Vivo – Montreaux Jazz
(1979), disco 1, lado B.
Hermeto Pascoal nasceu em Lagoa da Canoa, município de Arapiraca, em 1983.
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Sem título, sem data
Tinta acrílica e madeira
20 x 19 x 18 cm

Sem título, sem data
Tinta acrílica e madeira
18 x 19 x 18 cm
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Sem título, sem data
Tinta acrílica e madeira
26 x 18 x 21 cm

Sem título, sem data
Tinta acrílica e madeira
23 x 17 x 21 cm

Sem título, sem data
Tinta acrílica e madeira
19 x 13,5 x 11 cm
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20

Sem título, sem data
Tinta acrílica e madeira
22 x 20 x 21 cm

Sem título, sem data
Tinta acrílica e madeira
21 x 21 x 18 cm
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22

Sem título, sem data
Tinta acrílica e madeira
24 x 16 x 10,5 cm

Sem título, sem data
Tinta acrílica e madeira
27 x 17 x 15 cm

23

24

Sem título, sem data
Tinta acrílica e madeira
19,5 x 11,5 x 9 cm

Sem título, sem data
Tinta acrílica e madeira
32,5 x 22 x 16,5 cm
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São Francisco, sem data
Tinta acrílica e madeira
205 x 27 x 29 cm

26

Detalhes da página 28
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Mensageiro do Pavão, sem data
Tinta acrílica e madeira
173 x 160 x 42 cm
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São Francisco, sem data
Tinta acrílica e madeira
140 x 22 x 36 cm

29

30

São Jorge, sem data
Tinta acrílica e madeira
200 x 37 x 55 cm
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32

São Jorge, sem data
Tinta acrílica e madeira
214 x 26 x 30 cm

33

São Francisco, sem data
Tinta acrílica e madeira
205 x 25 x 18 cm

34

São Francisco, sem data
Tinta acrílica e madeira
208 x 25 x 29 cm

35

Sereias, sem data
Tinta acrílica e madeira
202 x 22 x 19 cm
129 x 22 x 23 cm
208 x 20 x 25 cm
36

Homem com a siriema, sem data
Tinta acrílica e madeira
229 x 21 x 22 cm
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Sem título, sem data
Tinta acrílica e madeira
50 x 130 x 22 cm
28 x 120 x 34 cm

38

Leão, sem data
Tinta acrílica e madeira
60 x 26 x 120 cm

39

Sem título, sem data
Tinta acrílica e madeira
54,5 x 24 x 20 cm
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Padre Cícero, sem data
Tinta acrílica e madeira
37,5 x 14 x 18 cm

Antonio de Dedé

Vilma Eid

First I got to know the work, and then the artist, only recently.
It was with Maria Amélia and Dalton that I saw Dedés works for the
first time. I followed his work for years, as I usually do, and I was able
to confirm the incredible talent of this humble man who transforms
trunks into highly spirituous beings, full of fantasy. Living in the dry
backlands of Alagoas, in the location known as Lagoa das Canoas, he
creates Sereias, which is one of his favourite characters, as well as St
Francises, St Georges, Bird Men and another host of figures from his
rich imagination.
In 2012, with his participation in the project known as Stubbornness of imagination (Teimosia da imaginação), comprising a book, a documentary and also an exhibition at the Tomie Ohtake Institute, Antonio
de Dedé has become known in the South of the country. By an interesting coincidence, that very same year his work was selected to take
part in the exhibition known as Histoire de voire at the Cartier Foundation in Paris, France, being part of the catalogue of this exhibition.
Apart from his participation, his works were acquired and are now part
of the collection of that prestigious institution.
Almost unbelievable, don’t you think? This is recognition of talent:
Antonio de Dedé in the right place and at the right time.
At the beginning of July 2013 I finally went to visit him. We went
over there with Germana Monte-Mór, with her camera ready to record
the events that unfolded during our visit, and also Roberta Saraiva
Coutinho, invited to be the curator of this exhibition.
I was captivated by Dedé’s humbleness. Living in absolute poverty,
surrounded by his five children and also his grandchildren, he shows
an unshakable happiness in living. A natural chatterbox, always with a
smile on his lips, he gets really emotional when he talks about his wife
who passed away, leaving him to bring up their children single-handedly. However, he carried out this task with flying colours. The family is
extremely close-knit. One of his sons came to work in Ribeirão Preto, a
city in upstate São Paulo, but could not bear to be far from his family.

He returned after only a few months. He said that the rents were very
expensive and that he didnt see any reason to be far from his family.
This is how they live, all close together and working.
I invited Dedé to come over for the opening of the exhibition at the
art gallery. I also invited one of his sons to come with him, but this was
not possible. He came up with a salvo of excuses, mainly alleging that
the boys kept him busy and that they could not be left alone. In this
case, the (boys)” were almost thirty years old... It really comes down to
a fear of flying.
After all, this is the work of Dedé. Full of colour, with a sprinkling
of humour and fantasy, just like our artist really is.
I hope you like him as much as I do.
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Antonio de Dedé

Roberta Saraiva

Antonio de Dedé – Antônio Alves dos Santos, aged 59, widowed, the
father of five children and the son of Dedé Lourenço, lives in the hamlet
of Lagoa da Canoa, which is next to Arapiraca, famous for its tobacco
industry, in a rich region within the agreste area of the state of Alagoas,
forty kilometres from the São Francisco River and 150 kilometres from
the state capital.
A man with a generous smile, he comes to the door and invites
you in. Inside the dark house, a white St Sebastian, long and some two
metres high, calls one’s attention. It seems out of place. This is the
announcement that the fusion between daily life and the imagination
is the key to understand an artist who mixes up children, animals,
legends, devotion and nature. At the rear of the unpaved Yard, a covered
part of the tiles protects the wooden trunks on show. On the roof, a
dog with the habits of a cat contemplates a dozen or so windmills that
don’t stop turning.
Antonio never leaves his house, and never leaves his children
behind, and there was no way we could entice him into coming over
for the opening of the exhibition. So far I imagine what impression
his coloured pieces would cause if assembled in a white gallery in São
Paulo.
The first pieces of Antonio de Dedé were made for play pursuits:
cars, toy aeroplanes and tops. However, it was at the age of twelve or
thirteen, when he started to play at a pottery factory, that he started to
use mud and “burn the little dolls close to the tiles”. It was from there
that came the ducks, dolls and horses, all modelled, burnt and painted.
This was how it all started: “In my work, I was discovering gold”.
However, the world was changing and the pottery unit was slowly
closing down, and then, with the scarcity of mud, the artist started to
use wood, a common path trailed by other popular artists who started
with modelling and then moved to carving. His first pieces were of very
small size, still like a toy, such as the Small Horse with leather ears, the
Ballerina with plastic eyes and the Parrot with pink wings. However, it
was in the longer figures of the Bull and the Tiger, both long with short
limbs, that he announced the future proportion – long and stretches –
of the future works of the artist.
Only much later would the pieces gain substance and size, and
then were established in a verticality of curious proportions, of rich
42

expression. and colour, which remind one of the figureheads that once
came out of the bows of the ships in the São Francisco River.
In Lagoa da Canoa, wood no longer exists. There is a need to bring
it in from afar, and the artist uses logs of all types of wood: jackfruit
trees, red eucalyptus, sucupira, roble and manilkara trees. “Fixing”
wood, as he says, hard wood, because “there is no hard wood, but there
are soft sculptors”.1 And the work is really hard, because Antonio takes
a long time to finish a large piece. Production is small, and each piece
is made to last. It is as he says, “you have to be ‘coiful’ in this work, it’s
real responsibility”.
“I must not run in my career, I spent my days working here, this is
my job, just like any kind of heavy work. Here I pick up the raw wood
– when I finish working on a piece of wood like this, it is a piece, a
character or ‘personage’. Any ‘personage’ that I decide to construct, I
identify it when it is finished. Then, when I finish carving the piece, it
is not the same log as before, the piece already has some transparency,
as indeed does any other living thing.”2
A tooth, bulging eyes, painted nails, eyebrows, moustache and
nose: all details are well defined, and each character is coloured,
friendly, normally vertical, like a lamp-post or a totem, a beam, in a
way that the extremities get compressed through their minuteness.
There is a contrast between the lengthened body and the small feet;
the endless arms and the hands that sometimes shrink, attached to
the trunk, and sometimes project themselves outside the beam. At the
other extreme, when the scale is reduced, the limbs once again take on
their normal proportion, which comforts the eyes, but yet does not
fail to surprise through their dramaticity. This is all full of colour – and
vibrant, popping colours, full of contrast. When, very rarely, there is a
lack of colour, then there is a reinforcement of the richness of the veins
of raw wood.
In this formal universe, there are characters that are dear to the
artist. You just need to see the number of saints, mermaids and
1 Daniel Reis. Expressions on wood - the Antônio de Dedé Family. Rio de Janeiro:
Natural Centre for Folklore and Popular Culture /IPHAN/MinC, 2010 (exhibition catalogue), page 28.
2 Institute of the Imagination of the Brazilian People - org. Stubbornness of
Imagination: Ten Brazilian Artists. São Paulo: Martins Fontes, 2012, page 14.

animals. This is a mythical universe, which invokes an interaction with
nature. This is a transparent relationship – to use an expression always
uttered by the artist when talking about the shape that reveals itself.
This symbiosis between human and nature is in the saints,
especially in St Francis which carries birds on his head and in his
hands, and mythically integrates these two worlds. The same issue is in
the “domesticators” of nature represented in the figures of the Peacock
Messenger3 or the Man with the Siriema4 – in this last figure there is
a vertical merger between the two characters, and bird and human
become one.
This vertical and circular narrative, similar to Baroque columns,
becomes more evident in the case of St George,5 in which the whole
story is told at once: horse, human, spear, dragon, death, valiance
and courage are all well told in each piece, like a victory in one act.
This narrative exuberance of the image of St George contrasts with
the more economical features of the mermaids, that appear with false
arms, holding a mirror, or sometimes with a straight and smooth body
without limbs, but full of colour. Once and again it seems that the
wood makes economy of form easier, and the artist avoids limbs and
adornments.
There is a whole group that warrants attention: the promise
heads, which the artist produces to order. Each of these has its own
personality, but two sets seem to stand out – the one in which the
painting is clearly visible and another one which is marked by a kind
of willpower of wood, which persists in the final version as carved by
3 “Here, in the beginning, there were plenty of peacocks. I like to look at nature. it is a guide for the birds, an estimator of function. It teaches the birds to
progress through time. The peacock is a modern bird, a fun bird, a happy bird
from rural areas. This is a countryside bird. This is nature.” – interview on 30
June 2013.
4 “He is a domesticator. The siriema is a well progressed bird, a laid-back bird. I
made a man by domesticating it” – interview granted by the artist on 30 June
2013.
5 “’Hey, see a moon of that over there?” There is St George and his horse, it is
all perfect. “The people say that St George does not exist, but I explained that
he is so fine that from here we can see the ray of the horse over yonder. He
is a warrior saint, and is everywhere, between good and evil, pushing away all
evil powers, making the people clean.” – In: Institute of the Imagination of the
Brazilian People, org. Stubbornness of the imagination: Ten Brazilian Artists. São
Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 13.

the artist. Here, there is an approximation to the popular universe
of ex-votos,6 the “sculptures of faith”, very common in the Brazilian
Northeast.
It can be said that the works of Antonio de Dedé fit the concept of
popular art like a glove, especially if this moniker is associated to the
sense of the artist having rural roots and also a marginality in relation
to the market for mainstream art – but also fits other labels, observing
the complexity of a cosmogony of its own in the foreground. It can be
given other names and could be seen under other theoretical schemes
but, to avoid falling into a trap regarding the order of the reducing
concepts, I hereby invite you to see the work from close up.

Soundtrack
Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal Live – Montreux Jazz (1979).
Record 1, side B. Lagoa da Canoa.
Hermeto Pascoal. Lagoa da Canoa Município de Arapiraca (1983)

6 Lélia Coelho Frota. A small dictionary of the art of the Brazilian people, 20th
Century. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2005, page 180.
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