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Resumo 

 

A obra de Sol LeWitt Buried Cube Containing an Object of 

Importance but Little Value, 1968. Aço, 25,4 x 25,4 x 25,4, é dada 

como desaparecida, mas a exumei, e desenterrei de qualquer 

cova, porque já que o objeto está abaixo da terra, o cubo está no 

submundo e pude resgatá-lo por qualquer entrada, já que o 

inferno tem múltiplas entradas. Como dito, o inferno tem várias 

entradas, então pude fazê-lo em Goiânia. Resgatei a obra do 

HADES DAS ARTES. 
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A partir do questionamento de Georges Didi-Huberman no seu livro “O 
que vemos, o que nos olha” (DIDI-HUBERMAN:2005:254), onde ele faz 
duas perguntas, tais como: 
- “Seria a imagem aquilo que resta visualmente quando a imagem assume 
o risco de seu fim, entra no processo de se alterar, de se destruir ou ainda 
de se afastar até desaparecer enquanto objeto visível? E para tanto não 
será suficiente elaborar a falta das formas ao resto, fazer do “resto 
assassinado”um autêntico resto construído?” (2) 
 
O respondo por meio da obra de Sol LeWitt Buried Cube Containing an 
Object of Importance but Little Value, 1968. Aço, 25,4 x 25,4 x 25,4, 
Obra Desaparecida, mas em processo inverso. A obra é dada como 
desaparecida, mas a exumei, e pude desenterrá-la de qualquer cova 
(mesmo que ela tenha sido sepultada na Holanda, ela foi exumada no 
Brasil), porque já que o objeto está abaixo da terra, o cubo está no 
submundo e pude resgatá-lo por qualquer entrada, já que o inferno tem 
múltiplas entradas.  
 
E como dito, o inferno tem várias entradas, então posso fazê-lo em 
diferentes lugares do Brasil e do Mundo. Mas existe um fato: Cérboro, o 
cão de três cabeças que guarda o inferno, tive que domá-lo. Resgatei a 
obra do HADES (3) DAS ARTES. 
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Preâmbulo 

Como dito anteriormente, tive que domar Cérboro, o cão de três cabeças 
(4). Quanto me informei à respeito, pensei em desistir do 
empreendimento, mas Mário Jardim me apoio em tal realização. 

Informei-me que o Cão não impedia a entrada e sim a saída, chegando a 
fazer festas para aqueles que chegavam, era adorável! Mas quando 
queriam sair, ah! Sim, esta criatura dos infernos, do submundo, tornava-
se um bicho feroz e temido por todos! Fiquei sabendo  que os únicos que 
conseguiram realizar tal fato foram Heracles (5), Orfeu (6), Enéias (7) e 
Psiquê (8). 

Voltemos a minha façanha. Informei-me que para acalmar a fúria de 
Cérbero, os mortos que lá moravam jogavam-lhe um bolo de farinha e 
mel que os seus entes queridos haviam deixado no túmulo. Lembrei-me 
do Dia dos Mortos no México... 

Mas ele era pior, lembrem-se, Cérbero é um monstro!!! Ele só se distrai 
comendo pessoas. Cérbero que vem da palavra Kroboros, significa 
comedor de carne. Fiquei sabendo, também, que na mitologia é Pirítoo, 
que por tentar seduzir Perséfone, a esposa de Hades e filha de Deméter, 
deusa da fertilidade da Terra, foi entregue ao Cão. Cérbero os castigava 
comendo o corpo dos condenados.  

Mas tive uma preciosa informação: Cérbero, quando dorme, está com os 
olhos abertos, mas quando está de olhos fechados, está desperto. 

E foi assim. Como não tive coragem de pegar mortos, por ser crime, no 
IML de Brasília, esperei que Cérbero dormisse e quando estivesse de olhos 
bem abertos, eu sorrateiramente fui até o Cubo Contendo um Objeto 
Importante, mas de Pouco Valor (tradução livre) o peguei- e novamente, 
sai, silenciosamente para a entrada do Hades. 

Mas pensando bem, podia também ter feito como Hércules, na Divina 
Comédia, pedido ajuda aos deuses... 

Primeira parte: memória/original 
 
Sol LeWitt na obra  Buried Cube Containing an Object of Importance but 
Little Value, nas palavras de Didi-Huberman, produziu uma imagem 
dialética e irônica de um cubo num pseudo-cerimonial de uma inumação 
muito real. Na sua obra ele sepultou um cubo de aço e junto a ele, 
produziu uma cerimônia. Este sepultamento ocorreu em 1968 e a obra é 
considerada desaparecida. 
 
Minha proposta era fazer a exumação da dita obra no Brasil. Ao ser 
exumada, logo a seguir, ela seria enterrada novamente como feita na 
Holanda para voltar a estar desaparecida. 
 



Segunda parte: exumação/recente      
 
O processo da exumação foi igual ao processo da inumação da obra 
desaparecida, seguindo os passos contrários da ilustração 01, com uma 
única diferença, o seu local. Antes, a performance do sepultamento do 
Buried Cube Containing an Object of Importance but Little Value 
aconteceu numa cidade da Holanda, em 1968, 43 anos atrás. Agora, ela 
ocorreu na cidade de Goiânia, com o cubo enferrujado e maltratado pelo 
tempo e pela intempérie. A performance ocorreu um mês antes da 
inauguração da exposição individual, dia 15 de junho de 2011, numa 
manhã ensolarada. O desenterrar teve o tempo necessário para o seu ato. 
Já o seu sepultamento aconteceu na inauguração (04 de agosto de 2011) 
da exposição das fotografias, onde foi documentado o desenrolar da 
performance, e como anteriormente, o seu tempo foi o necessário para 
tal. 
 
Os personagens foram cinco: quatro convidados para assistir a cerimônia 
e outro quinto para desenterrar e depois enterrar o cubo. Foi o mesmo 
número de convidados do evento performático de Sol LeWitt, mas no 
desenvolvimento da performance percebeu-se a necessidade de adaptar 
este momento, pois apareceu um sexto personagem que se tornou 
importante para a performance: um aluno da Universidade Federal de 
Goiânia. Decidi pelas imagens de três personagens, com este aluno da 
Universidade participando da retirada do cubo da terra. Ele se 
transformou num personagem importante para a cena desenvolvida. Os 
outros convidados e suas referidas fotografias não foram descartadas, as 
imagens seguirão participando em futuras exposições. 
 
O local proposto para tal performance foi ao lado da Galeria da Faculdade 
de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiânia, onde aconteceu a 
exposição, não acarretando nenhum prejuízo a Instituição. 
 
Todo o evento foi registrado por meio fotográfico como o artista Sol 
LeWitt o fez com a sua obra em 1968. Mas ao término do processo 
artístico foi necessário eleger as fotos que participariam da exposição. O 
repórter visual e fotógrafo de experimentalismo Sandro Brasil, que me 
ajudou em registrar este evento performático me colocou num dilema: 
usar o colorido forte e vibrante da terra vermelha do cerrado do centro-
oeste brasileiro contrastando com o verde do gramado ou o dramático e 
cênico, forte e sombrio da fotografia em preto e branco.  
 
Para acompanhar o pensamento e época de Sol LeWitt, decidi pela 
fotografia em preto e branco. 
 
Finalizo informando que  foram expostas as fotografias do processo da 
exumação feita em 2011 e  do sepultamento ocorrido em 1968 na Galeria 
da FAV/UFG. 
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Notas 
 
(2) G. Didi- Huberman. O que vemos, o que nos olha, 2005. São Paulo, Editora 34, página 
254. 
(3) Quanto à vida depois da morte, os gregos acreditavam que a morada dos mortos era o 
Hades, que levava o nome do deus que o regia, ao lado de Perséfone. Hades era irmão de 
Zeus. Localizava-se nos subterrâneos, rodeado de rios, que só poderiam ser atravessados 
pelos mortos. Os mortos conservavam a forma humana, mas não tinham corpo, não se 
podia tocá-los. Os mortos vagavam pelo Hades, mas também apareciam no local do 
sepultamento. Havia rituais cuidadosos nos enterros, e os mortos eram cultuados, 
principalmente pelas famílias em suas casas. Quando os homens morriam eram 
transportados, na barca de Caronte para a outra margem do rio Aqueronte, onde se 
situava a entrada do reino de Hades. O acesso se dava por uma porta de diamantes junto 
a qual Cérbero montava guarda. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Cérbero) 
(4) Cérbero era um cão com várias cabeças, não se têm um número certo, mas na maioria 
das vezes é descrito como tricéfalo (três cabeças). Sua cauda também não é sempre 
descrita da mesma forma, às vezes como de dragão, como de cobra ou mesmo de cão. Às 
vezes, junto com sua cabeça são encontradas serpentes cuspidoras de fogo saindo de seu 
pescoço, e até mesmo de seu tronco. Na mitologia grega Cérbero guardava a entrada do 
Hades, o reino subterrâneo dos mortos, deixando as almas entrarem, mas jamais saírem e 
despedaçando os mortais que por lá se aventurassem. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Cérbero 
(5) Héracles, era um semideus, filho de Zeus e Alcmena, na mitologia grega. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Cérbero 
(6) Orfeu era poeta e musico, filho da musa Calíope e Apolo, rei da Trácia, na mitologia 
grega. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Cérbero 
(7) Eneias ou Enéas é um personagem cuja história é contada na Ilíada, de Homero (da 
mitologia greco-romana), e, sobretudo, na Eneida de Virgílio. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Cérbero  
(8) Psiquê é personificação da alma na mitologia grega. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Cérbero 
(9) as figuras de  número 02 até a de número 10 são do repórter visual e fotógrafo de 
experimentalismo Sandro Brasil. 
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