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ANEXOS

Anexo A

Mútuas pesquisas
De: Francisco Brennand (brennand@brennand.com.br)
Enviada: quarta-feira, 2 de abril de 2008 16:05:16
Para: camila_c_lima@hotmail.com

Prezada Camila,

Seguem, abaixo, as respostas solicitadas por você, o que demons-
tra a sua acesa curiosidade.

1) Sobre a chamada Fase Floral, a partir de 1959 até 1969, por-
tanto, durante 10 anos, eu me apropriei de formas vegetais 
ampliando-as e deformando-as à minha maneira, sempre 
como motivo ideal para os meus inúmeros murais cerâmicos 
e, algumas vezes, para desenhos e pinturas a óleo.

 Em 1959, participei de uma exposição coletiva na Galeria das 
Folhas (São Paulo), com monotipias e desenhos a nanquim, 
todos com motivos Florais.
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 Peço o seu endereço para que possa lhe enviar um catálogo 
dessa exposição, aliás com apresentação de Ariano Suassuna, 
Sérgio Milliet e Flávio Mota (organizador do catálogo).

 Essas pinturas e desenhos tinham, bem fl agrantes, uma pe-
sada carga sexual nas suas formas antropomórfi cas sempre 
ambíguas onde, de um certo modo, imitavam a anatomia do 
homem e da mulher.

 Só a partir de 1970 as formas escultóricas de meu trabalho 
cerâmico tornaram bem mais explícita essa pesada carga se-
xual, uma vez que o ponto de partida era o grande enigma do 
universo, ou seja, a reprodução. As coisas são eternas porque 
se reproduzem.

2) As argilas são provenientes de três Estados nordestinos:  Piauí 
(cidade de Oeiras), Paraíba (cidade de Junco) e Pernambuco 
(as cidades de Buíque e Cabo). 

 Os esmaltes são basicamente conseguidos em multinacionais 
que operam em São Paulo, adicionados a fórmulas próprias ur-
didas, permanentemente, nos meus incansáveis experimentos 
cerâmicos. O que não exclui a presença de um químico (exi-
gência do Sindicato dos Químicos), contratado para registrar 
fórmulas e colaborar na parte industrial da fabricação de pisos 
e revestimentos.

3) O mural do Aeroporto Internacional dos Guararapes, com 
motivo fi gurativo, intitulado “Sinfonia Pastoral”, representa 
uma larga cena onde pastores apascentam rebanhos bovinos 
e caprinos, mas também tocam fl autas como se fossem fi guras 
ao mesmo tempo mitológicas e regionais. Datado de dezembro 
de 1958, medindo 3,51 x 14,76m  (51,80m2), foi inaugurado 
juntamente com o aeroporto na presença do então Presiden-
te da República, Juscelino Kubitschek. Como curiosidade, 
embora realizado em placas cerâmicas, foi transplantado 
três vezes. Duas vezes no antigo aeroporto, saindo do saguão 
de desembarque dos estrangeiros para a sala VIP, e, no atual 
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aeroporto, encontra-se no grande foyer, numa posição defi ni-
tiva e privilegiada. 

 Atenciosamente,

 

  PS. No dia 11 de abril, às 19h30, estarei presente aí em São Paulo 
para a inauguração de minha exposição intitulada “A alma gráfi ca 
– Brennand desenhos”, com curadoria do crítico Olívio Tavares de 
Araújo. A mostra será realizada na Galeria da Caixa Econômica 
Federal, localizada na Avenida Paulista. Envie o seu endereço para 
que eu possa mandar-lhe um convite.

Anexo B

Comunicação via e-mail entre a autora Camila da Costa Lima e o 
artista Francisco Brennand, a respeito de diversos assuntos, incluin-
do o artista Constantin Brancusi e as obras de Brennand “Pássaros 
Rocca” e “Os amantes”.

De: Francisco Brennand (brennand@brennand.com.br)
Enviada: segunda-feira, 26 de fevereiro de 2007 16:51:18
Para: camila_c_lima@hotmail.com

Prezada Camila,

Estou “olhando” o seu e-mail, com atenção, no propósito de 
respondê-lo em cima do texto e como você fala nas “degoladas”, 
esclareço as suas possíveis origens: todas essas peças (esculturas) 
nasceram numa só época e na realidade dependeram de algumas 
leituras da mitologia greco-latina de onde retirei doze mulheres 
profundamente desafortunadas. Na representação dessas imagens, 
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que parecem sufocadas na sua própria dor, o que pode se confundir 
com o êxtase da Santa Tereza D´Ávila, de Bernini, ou com algumas 
bacantes ou erínias, ou mesmo, algumas Fúrias correndo e jogando 
o pescoço para trás com tal violência que pode levar à suposição de 
“mulheres degoladas ou descangotadas”.

No segundo parágrafo você diz ter selecionado entre minhas 
obras “Os Amantes” e os “Pássaros Rocca”. Acontece que fi z várias 
versões de “Os Amantes” no decorrer do meu trabalho. Quanto aos 
“Pássaros Rocca”, de fato, é uma constante totêmica que povoa todo 
o conjunto desse grande parque de esculturas, no pressuposto de 
guardar o ovo primordial. 

A minha admiração por Constantin Brancusi vem de uma manei-
ra indireta, à medida que alguns críticos mais argutos encontraram 
não só algumas aproximações nas formas escultóricas, como também 
na presença de arcaísmos. Um crítico francês expressou alguma coisa 
a respeito do genial romeno que gostaria que fosse dito sobre mim: 
“Ele tem um olhar arcaico”. Compreenda-se, não era um cultor ou 
um pesquisador de arcaísmos, o seu próprio olhar era um olhar do 
começo do mundo. Como você sabe, Brancusi morreu em 1957 e eu 
poderia tê-lo conhecido na minha permanência em Paris, que durou 
até 1953. Na época, os meus olhos estavam tão somente voltados 
para a pintura, ignorava os escultores, com exceção de Rodin, que 
eu detestava.

Segue anexo o texto do livro “Testamento I – O Oráculo Contra-
riado”, no qual você encontrará mais informações sobre os “Pássaros 
Rocca”, cuja origem remonta à história de Simbad, o Marinheiro, 
um dos contos das Mil e uma Noites, quando esses pássaros defen-
diam os seus enormes ovos, ou melhor, as suas crias quanto à sanha 
dos marujos, jogando pedras em cima das naus, que acabavam por 
naufragar. Além disso, envolve o estudo de Freud sobre os Cadernos 
de Infância de Leonardo da Vinci, por conta de Freud ter descoberto 
na Sant´Ana, de Leonardo (que se encontra no Louvre), a silhueta 
de um abutre. Freud, com toda a razão, indagou: “Que relação 
pode existir entre a maternidade e o abutre?” O seu livro pretendeu 
esclarecer esse enigma.
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Qual dos “Amantes” você escolheu para o estudo? Por favor, me 
envie por e-mail a fotografi a.

Atenciosamente,

Francisco Brennand
Propriedade Santos Cosme e Damião – Várzea – Recife

Anexo C – Mapa da Ofi cina Brennand

1 – Os Comediantes (entrada)  6 – Accademia

2 – Templo Central  7 – Auditório Heitor Villa-Lobos

3 – Salão das Esculturas  8 – Templo do Sacrifício

4 – Anfi teatro  9 – Estádio

5 – Praça Burle Marx 10 – Loja – Café
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Anexo D – Mapa de localização da Ofi cina 
Brennand na cidade do Recife

Anexo E – Francisco e o mundo

João Câmara

Francisco Brennand é um pintor. Agora, pinta menos em tela ou 
em papel, às vezes em placas, muitas vezes em esculturas cerâmicas. 
O gesto e o princípio, porém, são de pintor.

Tanto e também assim que sua principal obra de pintura é seu 
local de trabalhar, de mostrar e de viver: sua Ofi cina.

O artista conseguiu assim como que habitar dentro de um es-
tojo de pintor, numa mistura indissolúvel de materiais, pessoa e 
visualidade.
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Está próximo da febre e da mania da construção perpétua, perto 
do panteísmo e da imitação de Deus, vizinho da loucura babilônica 
da Casa do Carteiro, do Locus Solus de Canterrel desenhado por 
Raymond Roussel, da latitude e quase da longetude do Império 
congolês de Kurtz em Heart of Darkness.

Sua tarefa, digo melhor, sua missão é esta demiurgia cotidiana de 
tornar visível tanto o natural quanto o insólito.

Eremita, sim, mas sempre em tentação do mundo e ávido por ele, 
como bem cabe a um eremita que tenha sido tocado pela revelação 
do escândalo muito mais que pelo cálculo da ascese.

Nada de miudezas e decorações leves: estamos aqui no campo 
sumeriano, egípcio ou maia. É como se Francisco construísse ante-
visões de ruínas grandiosas e defi nitivas.

O júri do Gabriela Mistral viu essas coisas e se assombrou com 
elas. E, cá entre nós, não fez mais que sua obrigação.

Anexo F

Verdades ocultas
De: Francisco Brennand (brennand@brennand.com.br)
Enviada: segunda-feira, 6 de abril de 2009 11:27:52
Para: camila_c_lima@hotmail.com

Prezada Camila Costa Lima,

Seguem, abaixo, as respostas paras as perguntas formuladas por 
você. 

Um abraço,

Francisco Brennand

1) A modelagem da argila para a elaboração das esculturas é 
realizada pela técnica de rolos, ocagem, placas ou torno? Há 
casos em que são utilizados moldes?

 A modelagem da argila para a elaboração das esculturas é 
realizada pela técnica manual de placas em forma de grandes 
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fi tas de argila de 11 cm de largura, de 2 ou 3 cm de espessura 
com o comprimento correspondente ao diâmetro da peça a ser 
elaborada (que não pode ultrapassar 90 cm).

 Só utilizamos moldes para pequenas peças decorativas, como 
leiteiras, bules, etc., que, na maior parte das vezes, são utiliza-
das como brindes em nossas lojas. Além disso, não são peças 
assinadas por mim, contendo apenas um carimbo da Ofi cina 
Cerâmica Francisco Brennand. 

2) Notei que muitas das esculturas têm um equivalente em escala 
menor, como se fossem maquetes. Essas maquetes foram rea-
lizadas também pelos artesãos da fábrica sob sua orientação?

 Costumo fazer, como todos os artistas, escultores e pintores, 
vários desenhos preparatórios para as minhas esculturas e, 
igualmente, pinturas. Frequentemente também trabalho 
em maquetes quando a forma é excessivamente complicada 
para apreensão dos artesãos. Quero esclarecer que a Ofi cina  
é um lugar que se assemelha aos velhos ateliês medievais e 
renascentistas onde um mestre trabalha sempre ao lado de 
seus artesãos. Sua presença (persona) é indispensável.

3) Em visita à sua Ofi cina no ano de 2007, deparei- me com uma 
escultura (acredito que das mais recentes) exposta em partes, 
como se estivesse desmontada (segue anexa uma fotografi a 
da referida escultura). O Sr. poderia comentar algo sobre essa 
obra? 

 Essa escultura de grande formato, realizada em 1999 (existia 
uma maquete prévia), sofreu um grave acidente dentro do 
forno: como sua altura ultrapassava mais de 1 m, ela foi feita 
em duas peças distintas, a base e a fi gura propriamente dita. 
Preste atenção na fotografi a e você verifi cará que o pescoço 
dessa fi gura está com uma espessura excessivamente delgada 
para suportar o peso da enorme cabeça, a qual durante a ope-
ração de queima tombou sobre a sua própria base, soldando-se 
nela. Ao abrir o forno, deparei-me com o “desastre”, embora, 
de imediato, verifi casse que, se me fosse possível retirar esse 
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conjunto acidentado sem que as partes soldadas umas nas 
outras se rompessem, eu teria, como resultado, uma escultura 
assombrosamente mais rica do que a minha imaginação po-
deria alcançar. A operação foi realizada com êxito e hoje está 
no seu pedestal defi nitivo onde você pôde apreciá-la. Posso 
lhe asseverar que tiro partido de peças rachadas e outras que 
se empenam perigosamente fora do seu eixo. Existem vários 
“acidentes” felizes e é muito difícil que uma peça atingida pelo 
dardo do fogo não seja aproveitada no meu museu de horrores, 
seja no interior da Ofi cina, seja nos vastos espaços exteriores 
como se fossem fragmentos de esculturas que afl orassem aqui 
e ali de um velho templo perdido e de seus deuses mortos.

 Você conhece o Parque de Bomarzo, em Viterbo (próximo 
a Roma), chamado de “a floresta sagrada” (Sacro Bosco), 
planejado por Vicino Orsini, por volta do ano de 1560, ou 
seja, quatro anos antes da morte de Michelangelo? Nele você 
encontraria esculturas gigantescas ou fragmentos delas dentro 
de um parque totalmente arruinado, contendo exatamente 
esse “assombro” que eu persigo incansavelmente.

4) Existe um desenho exposto na Accademia que traz uma repre-
sentação da escultura “Halia”. Qual é a data desse desenho? 
Ele é anterior ou posterior à realização da escultura?

 Na sua maior parte, como não poderia deixar de ser, os de-
senhos precedem as esculturas. Contudo, muitas vezes uma 
escultura bem-sucedida me impressiona tanto que chego a 
fazer um desenho ou mesmo uma pintura. No caso de Halia 
(1978), o desenho foi anterior, fruto de um quadro a óleo, 
técnica em pincel seco, do começo dos anos 1970 (1972 ou 
1973). Anexa segue uma foto desse quadro de Halia. É esse o 
mencionado por você, porque podem existir outros, inclusive 
até colagens (processo muito comum no meu ato de criação)?


