
L O N D O N S Ã O  P A U L O

Renata De Bonis 

O Coletor, com apoio da LAMB Arts, convida para a exposição “Suíte”, de Renata De Bonis.

Em rota contrária à verbosidade das cidades e suas narrativas espetaculares, o trabalho de 
Renata De Bonis tem se desenvolvido por meio de um rebaixamento de expectativas. Com 
vocação para o ermo e o trato naturalista comum ao geólogo para com as coisas, o que en-
contramos em sua obra são as qualidades reservadas ao exercício do retiro e a capacidade de 
devolver às paisagens e detalhes insignificantes toda sua potencialidade.

A partir de dois gestos que exploram com novo ímpeto sua conhecida verve, “Suíte” nasce sob o 
signo do silêncio. O primeiro se vale de uma apropriação literal que materializa o vocábulo para 
servir a uma grande instalação no topo da casa, em um jogo de linguagem que ventila mais de 
uma possibilidade semântica. O segundo intervém de forma a subtrair conteúdo arquitetônico, 
e opera um corte no que tomamos como certo e fundamental ao abrir no piso de um quarto 
uma angulação oblíqua. Na fenda que se abre destas marcações verticalmente opostas, surgem 
os outros trabalhos que compõem a mostra.

Se das ações que lhe dão forma já revela-se o seu elã negativo, deixa claro desde o princípio o 
tento de pensar contra si mesma. Essa tensão nos arremessa num embate indissolúvel entre o 
inoportuno de vir ao mundo e a tentação de existir. Como peça única dividida em diferentes 
partes - tudo à disposição de uma nomenclatura genérica - a suíte de Renata pode ser a da 
conotação da música, do ambiente doméstico ou da geologia. De toda forma, trata-se de uma 
incursão - fruto de quase um ano de frequência no lugar - cujos desdobramentos apontam 
sempre para a vacuidade em detrimento da possibilidade única do discurso apalavrado; e que 
afirma que o que lhe é possível dizer será sempre menos importante do que o que cala; do que 
suas profundidades silenciosas.
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