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Um dos grandes nomes da nova geração de performers do Brasil, o capixaba
Marcus Vinícius, que faleceu em 2012, tem suas obras reunidas em livro

MEMÓRIA VIVA
BENAHIA FIGUEIREDO

bfigueiredo@redegazeta.com.br

O capixaba Marcus Viní-
cius de Souza Santos era
um dos grandes nomes da
performance no Brasil. Em
2012, porém, sua breve e
produtiva carreira foi in-
terrompida durante uma
viagem de trabalho à Tur-
quia, quando faleceu.

Quase quatro anos após
suamorte,oartistatemseus
trabalhos realizados entre
2007 e 2012 reunidos no li-
vro“MarcusVinícius:APre-
sença do Mundo em Mim”,
que será lançado hoje.

A obra é organizada pe-
lo professor Erly Vieira Jr,
que também assina parte
dos textos. O projeto sur-
giu há cerca de dois anos,
quando a família de Mar-
cus demonstrou interesse
em doar seu acervo para a
Universidade Federal do
Espírito Santo, onde ele se
graduou em Artes Visuais.

“Fizessaponteentreafa-
míliaeaUfesepropusuma
pesquisa sobre as obras do
Marcus. A família me con-

DENISE ALVES RODRIGUES/DIVULGAÇÃO

O artista na série fotográfica “Bicho do Mato”

CONFIRA

MARCUS VINÍCIUS:
A PRESENÇA DO
MUNDO EM MIM
t Erly Vieira Jr (org.)

Pedregulho Editora, 244
páginas. Quanto: R$ 20
(valor promocional).
Lançamento: hoje, às 19h,
na Galeria de Arte Espaço
Universitário (Ufes, Av.
Fernando Ferrari,
Goiabeiras, Vitória).

vidou, juntamentecomAli-
ne Alves e Leonardo Vais,
que assinam a produção
editorial do livro, para visi-
taroquartodele.Aprimeira
surpresa foi a quantidade
de coisas”, conta Erly.

Ele, então, sentiu a ne-
cessidadede fazercircular
novamente esse rico e

grande acervo que conta-
va com mais de três mil fo-
tos, registros em vídeos,
textos do próprio artista
sobre seus trabalhos e crí-
ticas de suas obras. O re-
sultado desta extensa pes-
quisaestánas244páginas
do livro, que traz mais de
100 fotos de trabalhos do

artista, que fez do seu cor-
po objeto de arte.

SENSIBILIDADE
Marcusparticipoudeex-

posições, bienais e festivais
importantes em 22 países –
incluindo turnêspelaEuro-
pa e residências artísticas.
Seustrabalhos,queusavam

oprópriocorpocomopalco
para experimentações, exi-
giamenormeesforço físico,
mas, em contraponto,
transmitiam sutileza.

“Ele testava seus limites
físicos e mentais através da
performance.Écuriosoque,
aomesmotempo,elepassa-
va muita leveza. Acho que
essaéumadasprincipaisca-
racterísticas de suas obras.”

Muitomaisdoqueumta-
lentosoartista,MarcusViní-

ciustambémeraumgrande
articulador. “Em Vitória,
principalmente, ele ficou
mais conhecidopela suaar-
ticulaçãodentrodaarte.En-
tre seus projetos, em 2010
ele realizou o Trampolim,
plataforma de encontro
com a arte da performance,
que trouxe para Vitória cer-
cade50artistascomumor-
çamento microscópico. Ele
construía essas redes de
pessoas e era uma figura
que realizava esses encon-
tros como produtor cultu-
ral”, lembra o organizador.

O livro também traz en-
trevistas com Shima e Ru-
biane Maia, amigos e par-
ceirosdoartistaemdiversos
trabalhos. “Ele gastou toda
energiaemseustrabalhose,
se estivesse vivo, iria ainda
mais longe. Ainda existe
muita coisa quase inédita,
que ele não teve tempo de
divulgar. Espero que esse li-
vro possa se desdobrar em
outros registros. Em pouco
tempo de carreira ele reali-
zou uma produção que não
deve ser esquecida.”
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Marcus Vinícius no tra-
balho “The Horizon’s
Edge”. FOTO: Johannes
Blomqvist/Divulgação


