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O GOZO DE FRANCISCO BRENNAND

Mamutte [Felipe Saldanha Odier]1

RESUMO: Abordaremos nesse artigo a obras de Francisco
Brennand (1927-2019), autor de monumentos contundentes que
marcam as paisagens da cidade de Recife, fruto do massapê,
barro da Zona da Mata de Pernambuco. Com um breve
panorama sobre o seu rastro pela terra e seu retorno a ela,
de maneira mais focalizada sobre as esculturas e glipitoteca,
cotejado à interlocução do próprio artista, em fragmentos de
diversas entrevistas. Pretendemos compreender a estruturação
de sua obra em torno de apropriações plásticas de formas do
corpo, suas sinuosidades, alusões ao fálico e ao vúlvico, como
identidade expressiva, junto à elementos mitológicos que
compõem os significantes eróticos e o despertar do gozo na
estética Brennandiana.
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Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brennand, geminiano do dia 11 de junho de 1927, natural de Recife, Pernambuco, reside na Propriedade Santos Cosme e Damião,
no bairro da Várzea, em sua cidade natal. Descendente
de ingleses, Brennand começa a estudar pintura em 1945.
Participa com suas pinturas no Salão de Arte do Museu
do Estado de Pernambuco, sendo premiado em suas duas
participações nos anos de 1947 e 1948. Em um retiro criativo, e oportuno período de estudo e aperfeiçoamento
profissional, o artista passa uma temporada na Europa,
de 1949 a 1951, em sua experiência pela Espanha, Suiça e
França, convive com Fernand Léger e André Lhote. Logo
em seguida, se especializa em cerâmica na Itália, em 1952.

A década de 70 marca a importante virada de sua tragetória, como cita relatos sobre sua biografia, fazendo menção
à antiga Cerâmica São João, propriedade de seu pai, dentre vários outros empreendimentos.
Em novembro de 1971, Brennand instalou-se com tudo o
que se referia a seu trabalho na tal fábrica semi-abandonada[sic]do pai, a vinte e poucos quilômetros do Recife.
Reformou o espaço arruinado, montou nos velhos galpões
seus ateliês de pintura e modelagem e reacendeu os fornos
quase inativos para produzir os revestimentos, pisos, objetos que levam a marca industrial, assim como para queimar
suas esculturas. Começou a povoar o local com os estranhos habitantes que iam nascendo de sua imaginação e de
suas mãos. Num dos pátios laterais, construiu o que hoje
é chamado de “templo”, uma edificação quadrada com
quatro portais em arco e uma e uma cúpula azul, cercada
por grandes peças de forte caráter totêmico e arquétipo;
pássaros e animais imaginários, corpos de Vênus, símbolos fálicos, Adão, Eva, Caim protegidos sob nichos, tudo
espalho em volta e por sobre um espelho d’água. Abrigou
outras centenas de peças dentro de galpões. Três décadas
e meia mais tarde, o conjunto chega a mais de mil e setecentas obras, ao longo de quilômetros de lagos e jardins.
(ARAÚJO2 apud BRENNAND, 2008, p. 9).

Ao retornar para o Brasil, Francisco Brennand desenvolve
sua carreira na década de 60, investindo em três modos
distintos.Primeiramente, com a realização de grandes painéis e murais cerâmicos,importante marca da linguagem
do artista, apresentados em diversos locais, em sua grande maioria, espaços públicos, espalhados por todaRecife.
Realiza concomitantemente, exposições de pintura em
sua cidade natal, como também itinerantes em Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. E por
último, inicia sua produção escultórica em cerâmica. Esteofício foipotencialmente explorado e a partir da sua experimentação suscitouuma nova fase do seu trabalho, o ato
expressivo do barro, obras que mais circularam e deram
reconhecimento ao artista. Conjunto este, considerado
uma das produções plásticas tridimensionais mais importantes do Brasil. Se for analisada mais especificamente,
por se tratar de produções no campo da cerâmica, pode
ser, eventualmente, consideradauma das mais importantese mais relevantes na história da Arte no mundo.
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Após a criação de seu projeto de vida, artístico e arquitetônico, citado como projeto work-in-progress, em meio ao
tempo, o templo, os jardins e os lagos, todos os espaços
vão se preenchendo como um campo expandido.Sua prole ctônica se amplia no espaço, contemplativo e totêmico,
se configura em um plano musealizado numa composição
expressiva que fora formada até os dias de hoje.

Olívio Tavares de Araújo é o curador da mostra itinerante “Brennand uma introdução” do Centro Cultural Banco do Brasil, 2008.
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traz 8 cabeças de répteis saindo de dois pontos da estrutura (4 em cima e 4 em baixo), a “cobra”, significativamente,
chama a atenção para uma forte carga figurativa que se
desperta no conjunto da obra. A imagem da pinha possui
uma saliência que se faz alusiva à forma de uma glande;
com sua importância fertilizadora, traz suas raízes “trepadeiras” envolvendo toda a estrutura cilíndrica, referência
às sementes/sêmen, impregnadas no simbolismo da raiz.
Raízes da cultura e ou veias sanguíneas que promovem a
ereção peniana, todas elas ligadas à pulsação, da terra ou
do coração, provocam uma variação semiológica que se
proclama erétil, com sua forma erguida.

Em 1993, Brennand realiza a primeira grande retrospectiva em Berlim, a convite de Staatliche Kunsthalle, com uma
curadoria que contou com mais de trezentas obras. Recebe no mesmo ano o Prêmio Gabriela Mistral, concedido
pela OEA – Organização dos Estados Americanos, em Washington. Dentre uma infinidade de exposições, constam
passagens pela Pinacoteca do Estado de São Paulo (1998);
Teatro Nacional, em Brasília (1999); Casa França-Brasil, no
Rio de Janeiro (2000); Centro Cultural Palácio Rio Negro,
em Manaus (2000); Em Portugal (2001); Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba (2004); E da mostra itinerante realizada pelo Centro Cultural do Banco do Brasil, que percorreu
o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza
(2008); Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, em Porto Alegre (2008) e o Palácio das Artes – Fundação Clóvis Salgado, em Belo Horizonte (2008). Dentre
infinidades de novos projetos que seguem acontecendo.
Autor de um dos monumentos mais marcantes da capital
pernambucana, em meio a uma espécie de passarela construída no mar, o parque de esculturas localiza se nos arrecifes do Porto de Recife, em frente à Praça do Rio Branco,
o Marco Zero. O monumento marca o início do século XXI,
representando o início da cidade de Recife. Uma grande
espécie de obeliscoescultórico evidencia fortemente a carga fálica da linguagem Brennandiana. Em sua grandiosa dimensão, composta no topo da “torre”, faz fechamento da
imagem no plano tridimensional, representado por uma
grande “Pinha”, fruta típica do cerrado nordestino; ainda

Figura 1: Monumento de Arte Pública em Recife por Leila Azevedo. Fonte: Site Brennand.
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sua criação plástica cria conexões diretamente ligadas às
conformações do plano tridimensional ligados à argila, na
técnica da modelagem com o barro em uma forma religada com a forma divina de criação dagênesis.

É desse “cabra” à que se toca a estética posta em voga,
como menciona André Carneiro Leão, “Natureza e sexo
são elementos determinantes de todo o conjunto, sempre
presentes em todas as suas manifestações artísticas e existenciais” (BRIDGE, 1999, p. 9). A castidade é fortemente

questionada, mesmo que suas intenções não estejam necessariamente ligadas ao desejo do sexo.Na intenção do
artista, o sexo se liga à possibilidade da reprodução, seus
ovos, óvulos e sêmen, levam o sentido reto e firme para as
entranhas da vida, penetrando profundamente nos mistérios da“origem do mundo”.

O templo gliptotéicocriado na Propriedade Santos Cosme
e Damião (Oficina Brennand) traz como marca o trabalho,
tanto em seu título de oficina, cuja etimologia da palavra
deriva do termo oficio, quanto na marca/brasão que traz
impresso por todos os sete cantos de seu território, o símbolo do orixá caçador, “Oké Arô”, Oxóssi; Guardião da
vida na floresta, preserva e vai a caça incessantemente,
trabalhando na beira da mata este símbolo e este mito, de
alguma forma influenciaram e continuam impregnando
toda a energia daquele lugar, que se mantém protegido e
guardado pelo “Caboclo da mata”.

O barro da Zona da Mata de Pernambuco, conhecido
como massapê, constitui a matéria prima original das
esculturas de Francisco Brennand, como destaca Mark
Bridge (1999, p. 24), terra de “onde nasceu a cultura e
se afirmou a civilização da cana-de-açúcar, imperial, autoritária e aristocrática”:
[...] suas esculturas nascidas de uma ligação cultural com
a Europa, mas com adaptações meta-européias [sic], as
dos Trópicos americanos, a ponto de criar um espírito de
cultura único nas artes plásticas brasileiras – um kulturgeist
próprio, original. Muito deve o artista dessa paisagem física
e cultural do Nordeste brasileiro, com suas gentes, suas
árvores, suas águas, suas terras, seus bichos, seus ares, seu
modismo e costumes. (BRIDGE, 1999, p. 25).

Trazendo a reflexão para o aspecto mais prático e contanto, místico e até mesmo exotérico na prática do artífice que
modela em barro, a cerâmica é a única expressão que está
necessariamente ligada com o processamento dos quatro
elementos da natureza, terra, água, fogo e ar. Para além
das elaborações da matéria na construção de corpos escultóricos, sua conexão mítica e extraterrestre com relação à
Figura 2: Pátio Central da Oficina Brennand por Celso Pereira. Fonte: Site Brennand.
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Sua grande marca estilística, no tocante de sua produção escultórica, é certamente o caráter de corpos que
falam a expressão de phallus em sua estética, trabalhado
de modo variado no conjunto da obra. É evidente que
se há falo (pênis), necessariamente para o cumprimento
de sua função orgânica (e não resumir o sexo à desejo),
há de se ter ovo (testículos), par indissociável na criação,
na procriação, na reprodução da vida. Somando se também, o elemento feminino, completude genética para a
fusãoe sua formação unicelular, em que há a morte dos
dois primeiros organismosas células reprodutoras feminina e masculina, para a geração de um novo ser, fruto da
morte dos organismos originários para a vida de outro
ser (zigoto) – que continuará o processo de morte, em
outra variação do morrer, pelo processo de cissiparidade
(BATAILLE, 2014). Processo complexo da concepção e da
gestação viva de outros seres, que participam de uma
comunhão celular, no caso dos mamíferos, sexuada, que
impulsiona instintos e desejos por prazer e/ou necessidade. Esta carga significativa é visível e vastamente trabalhada, à luz dos culhões de Brennand, que impregna
toda sua prole escultórica por suas ideias extasiantes.

Temos por vocação o desejo de complicar os motivos de
uma escolha, achando sempre haver por trás de tudo um
sentido que nos escapa. Diante dos meus olhos, perfilavam-se uma dezena de outros orixás que poderiam ter sido
escolhidos, mas meu olhar não se afastava do percurso
da flecha. O artista não é como o filósofo ou o cientista,
aquele que descobre as coisas por pesquisas anteriores. O
artista deve ser aquele que intui o mistério e logo coincide
com o eixo do mundo, com o universo, ou como hoje se
diz, com o cosmos.
(BRENNAND, 2005, p. 9 - 10).

Foi neste sentido, que o seu empreendimento “work-in-progress” que exalta e existe por causa de seu trabalho, é
de certa forma “sacralizado” em um campo místico e cheio
de graça e arquitetado para abrigar sua multidão se seres
inanimados, mistificados, mitificados; sua obra. Apropria-se da estrutura pré-existente da antiga Fábrica de Cerâmica do pai, em uma projeção fantástica e inteiramente
conceitual, onde tudo é sentido; tudo é significante.
A orientação arquitetônica da Oficina é horizontal. Entretanto, a maior parte das peças têm um sentido vertical
identificando-se com o sentido da vida e do crescimento.
Este é o meu propósito. É a mesma verticalidade da catedral gótica, podendo até parecer despropositada nessa
incrível ascensão. O próprio símbolo de Oxossi - um arco
e uma flecha - está aprumadamente colocado na parede,
como uma forma tensa e viril. (BRENNAND, 2005, p. 9).
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Ovos e aves são recorrentes no meu trabalho, e têm acompanhado todo o percurso de minha obra cerâmica. Definem a presença do ovo primordial, da forma primeva, o
ovo cósmico: o começo da vida. Sabe se que em sepulcros
pré-históricos russos e suecos se encontram ovos de argila,
depositados como emblemas da imortalidade. As coisas são
eternas porque se reproduzem. Quanto ao Templo, está
rodeado de figuras totêmicas, em cujas bases aparecem
ovos, rompidos ou não, de onde surgem pequenas cabeças
de abutres. Os guardiães, como senhores do templo, tudo
indica, são aqueles que defendem e preservam a vida.
(BRENNAND, 2005, p. 5).
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Os pássaros Rocca e todos os outros integrantes do Grande
Pátio de esculturas vigiam o ovo, guardado debaixo da
cúpula azul, e protegidos pela representação, de uma
espécie de grandiosos dentes de marfim que saltam das
entranhas da alvenaria das paredes que o rodeia. Diz
O Mestre dos Sonhos, Francisco Brennand; “Um ovo representando a forma primordial, o começo de todas as coisas”.

Figura 3: Templo Gli ptotéico da Oficina Brennand por autor desconhecido. Fonte: Site Brennand.

Em uma solícita entrevista concedida por e-mail, pergunto
ao artista como se dá seu processo de criação. Pressupondo sua estruturação em torno de apropriações plásticas
de formas do corpo (Falo, Vulva, Nádegas, Seios) e de elementos simbólicos, mitológicos. Brennand responde, provocador, em uma incitante afirmação:

Os guardiões, como menciona o artista, são referidos aos
Pássaros Rocca, marcantes pela grande numerosa presença totêmica, como uma revoada escultórica, em inerte
pouso, na parede do templo, poleiro do tempo, de onde
seus olhos contemplam, e guardam a criação e a vida do
mestre Brennand.

De fato, as minhas esculturas se estruturam na apropriação plástica de formas do corpo humano. Um verdadeiro
esquartejamento de um todo que viria no final recriar
uma nova criatura. Em todo caso, essa criatura é tão
antiga quanto o mundo. Dizia o italiano Carlo Levi que
“o futuro tem um coração antigo”. Eu acrescento: se não
fosse assim, não seria o futuro do homem.
(BRENNAND apud ODIER, 2013, p. 231).

Acontece que a literatura sempre coexistiu em meu
universo pictórico, embora as palavras fossem inócuas se
não existisse a vontade de criar imagens concretas: por
exemplo, a figura desses pássaros guardiães, elementos
totêmicos lembrando, em parte, as gigantescas esculturas
da Ilha da Páscoa. (BRENNAND, 2005, p. 5).

200

Brennand afirma que sua obra está diretamente ligada à
brasilidade, ao “sentimento da liberdade como vertente
brasileira”, como também a um universo querepulsa, de
admiração e de polêmica. Desinteressado em motivos políticos, descarta logo quaisquer interpretações ativistas por
parte de suas intenções criativas.
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No documentário De Ovo Omnia (2000), Francisco Brennand declara se considerar “Feudal, Supersticioso e Pornográfico”. Mas esclarece com muita pontualidade sua
significação de pornográfico, em sentido diverso do senso
comum.

Sua expressão primeira nas artes plásticas é a pintura e o
desenho. Linguagens essas que de alguma forma influenciaram a produção tridimensional do artista. Expressa-se
em seus projetos, a impressão da pintura na tridimensionalidade e do desenho na forma. Estes elementos ficam
claramente representados na volumetria, na cor e no traço de suas peças. A deformação da figuração no plano escultórico abre a experiência para a composição de corpos
fantásticos nas imagens que projeta.

Pornografia é como uma grande ajuda, como uma grande
muleta para sustentar essa nossa sexualidade perversa;
para sustentar essa sexualidade perversa a partir do pecado original. Ela já foi pura, ela já foi simples, hoje não é.
(BRANNAND, 2000, s/p).

Embora Brennand fuja quase sempre na escultura à caracterização da figura humana, das plantas e dos animais,
deformando-as até, para reafirmar a sua energia. No caso
do corpo humano, são coxas, pés, braços, nádegas, torsos.
E, no desenho das peças, as genitálias masculina e feminina
assumem toda a sua importância, na linha de fixação do artista aos mitos pré-históricos da fecundação e da fertilidade.
(BRIDGE, 1999, p. 25 - 26).

Brennand imprime em sua linguagem, escultórica em especial, a questão da reflexão dos versos, o que ele chama
de “fascínio”, que se refere ao desejo erótico ligado à sexualidade. Implica a carga sexual, evidentemente presente
em suas formas, ao fato da reprodução em função da geração da vida, que se liga ao símbolo do ovo, muito decorrente em sua obra, universo do erotismo, em se tratando
do desejo de expansão associado à procriação.
São essas coisas misteriosas que existem na arte de uma
maneira geral, que o homem não pode fugir dessas formas. Das suas próprias formas, quer sejam exteriores ou
interiores e nós não fazemos se não uma grande repetição.
Estão presentes essas formas na natureza, estão presentes
na nossa anatomia e está presente numa série de outras
coisas ainda invisíveis a nós, mas que na verdade existe.
E são esses planos de elementos visíveis e invisíveis que
acabam aparecendo em tentativas de obra de arte, seja na
pintura, seja na escultura, seja na literatura, seja na poesia,
seja no teatro, enfim. É o nosso estilo de sobreviver e de
demonstrar que nós estamos preocupados com nossa tentativa também de identificá-lo. (BRANNAND, 2000, s/p).

Figura 4: Detalhe do Lago da Oficina Brennand por autor desconhecido. Fonte: Site Brennand.
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Brennand construiu uma obra cujo processo intelectual e
criativo valoriza o ato da criação, da (re)produção como
forma de gerar vida, de criar. A existência de seu trabalho gira em torno da reflexão da eternidade, da imortalidade das coisas pela indissociação da reprodução,
ou seja “as coisas só existem por que se reproduzem”,
por isso não são finitas, e de alguma forma, entende a
“imortalidade” e a “eternidade” das coisas, por meio deste complexo filosófico. A preservação da vida, então, é
essencialmente a verve que incita seu trabalho, que traz
intrinco a expressiva carga sexual.

Perguntando sobre os julgamentos de sua obra (ou de sua
pessoa, como artista), como sendo de qualidade indecente, obscena, vulgar, pornográfica. Em afirmativa, esclarece
sua percepção em relação ao fato;

Francisco não gosta de que se fale de erotismo em relação
à sua cerâmica. Diz ele que o que existe no seu trabalho é
“a carga pesada da força sexual” e que o erotismo é só cultural. E, acrescento eu, exclusivamente humano, subjetivo,
fruto da invenção e imaginação de cada um. Enquanto o
sexo é sempre o mesmo, o erotismo varia incessantemente
de forma, de acordo com a época, o lugar e o indivíduo.
Entendo que Francisco queira ligar sua obra à sexualidade,
pois esta serve à procriação – matriz de seu trabalho -, a
metáfora sexual significando sempre reprodução, enquanto o erotismo é um fim em si mesmo e tem objetivos distintos da reprodução. Nem por isso menos sublime.
(LEÃO apud BRIDGE, 1999, p. 14).

Com relação às questões que tocam a expressão da sexualidade em seu trabalho, questiono-o sobre qual seria a carga
erótica existente em suas obras; Brennand esclarece que:

O artista menciona sobre a percepção de sua obra por parte do público, os pesares de “inúmeros equívocos cometidos” no decorrer de seu trabalho como pintor e escultor.
E se lamenta dizendo: “Mas a vida é assim, quase sempre
uma cruel inexatidão”, com a tranquilidade de quem foi
“recompensado por uma espécie de aceitação universal”,
referenciando a importante premiação, Gabriela Mistral,
recebida pela Organização dos Estados Americanos.

ceitos criados ou difundidos pelo surrealismo, entre eles
o automatismo psíquico, o culto aos mistérios do banal e
do vulgar, o culto ao sonho e ao conceito de Beleza convulsiva”. Um universo de proposições que melhor soube
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É evidente que sim. Tenho sido uma vítima constante
desses equívocos. As minhas intenções mais profundas
jamais foram pornográficas. O meu trabalho escultórico é
portador, sim, de uma pesada carga sexual porque trata
muito mais da reprodução – um emblema de imortalidade.
As coisas são eternas porque se reproduzem. A eternidade
é a reprodução. (BRENNAND apud ODIER, 2013, p. 230).

Essa carga erótica existe na minha pintura e desenho. Como
pintor, eu estou ligado à beleza encarada à maneira dos
gregos. Uma beleza sempre idealizada que favorece a exaltação dos sentidos. Na escultura, a verdade não é a beleza.
(BRENNAND, apud ODIER, 2013, p. 230).

Sua declaração sobre a beleza liga-o fortemente a correntes da arte moderna, mais especificamente como aponta
Tadeu Chiarelli (2005), ao que toca “procedimentos e con-

elaborar as relações entre arte e sexualidade no advento
modernista europeu. Certamente, por esta perspectiva,
pode-se entender, a essência de sua composição esquartejante em equize neo-cubista, se assim posso dizer - mencionando uma obra que fora em sua primazia influenciada
pela obra de Pablo Picasso, inclusive no despertar da linguagem cerâmica como técnica a ser investida:
edição 9 / novembro 2020
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Em um dos pavimentos que compõe seu templo gliptotéico, há escrito nas cerâmicas que o revestem a seguinte
poética: “A arquitetura eterniza e glorifica alguma coisa

O meu fascínio pelas ruínas sob nenhum aspecto é um
fascínio pós-moderno. Diria que está ligado a certas aparências do saber ou mesmo do maneirismo renascentista:
sedições de contrários, ambivalências, um só mundo de
realidades e mitos, sem excluir o mundo abissal que deve
espreitar de perto essa carnagem repleta de soberba e
luxúria. André Breton escreveu: “A beleza será convulsiva
ou não será beleza”. (BRENNAND, 2005, p. 18).

por isso não pode haver arquitetura onde não há nada a
glorificar” (Ludwig Wittgenstein). Esta inscrição declara

toda a carga suntuosa que está presente na obra e no espaço onde habita a criação de Brennand, o lugar construído para a glória dos seus elementos e, obviamente, para
a experiência que irradia de seu conjunto, que provem de
sua potência no ato criado, das criaturas.

Na atenciosa entrevista concedida por e-mail, o artista
Francisco Brennand declara sua raiz e seu ideário a respeito da sexualidade, nega três vezes quando pergunto,
provocativamente, se considera sua obra pornográfica
- “Não, não e não” - e esclarece sua matriz quase que
religiosaou realmente religiosa se entendermos a etimologia latina (religare) na significação religar e, metaforicamente, transportar a concepção da sexualidade tida
pela igreja em épocas outras (retrogradas), em queo ato
sexual só pudera ser praticado pelo único e exclusivo
propósito da fecundação, em dever da reprodução (enxergando também uma religação erótica, no sentido da
completude). Sua filosofia descendedo arché, do início
do início, como diz o próprio artista: “Estou ligado aos

Bridge (1999), cita o fenômeno erótico como um motivo
impregnado na expressãoBrennandiana, evidenciando as
estéticas da forma do corpo, valorizando em sua maior
decorrência, o fálico, o oval, entranhas e suas sinuosidades
como predileções plásticas.
O erotismo não está subordinado necessariamente à reprodução. É uma expressão singular, autárquica, do intelecto.
A reprodução é o aspecto utilitário do amor, a confirmar o
que dizem os portugueses mais labregos – depois do coito,
vem a coita, a tristeza. O erotismo – repitamos Vargas
Llosa – faz do ato sexual, do amor carnal, um fim em si
mesmo e não um meio para prolongar a espécie humana. E
justifica o prazer em termos artísticos. No erotismo cabem,
à maneira dos gregos e dos romanos, o regozijo, o humor,
a diversão. E, como Don Rigoberto, o erotismo é uma
forma de expressão do indivíduo contra a padronização, as
normas globais, a moral judaico-cristã e a hipocrisia da petit
bourgeoisie. O corpo, expresso na escultura Brennandiana,
é o último refúgio da individualidade (não necessariamente
do Individualismo), sua afirmação libertária mais categórica
face às convenções sociais. Mais essencial. Mais autêntica.
(BRIDGE, 1999, p. 49).

ritos arcaicos quando a sexualidade era sempre associada
à reprodução. As Vênus da fecundidade como a Vênus de
Willendorf e a Vênus de Lespugue que provocam a minha
admiração, indicam um olhar arcaico”., como também

dos arquétipos, cuja mitologia é impregnação indissociada da escultura Brennandiana.
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Francisco Brennand apresenta uma dinâmica diversa em
suas temáticas abordadas na forma. Os trabalhos de desenho e pictóricos suscitam formas que elaboram-se muito próximas das curvas eróticas do corpo, que por sua
vez tocam o despertar da sexualidade na imagem. A coleção Florais, reúne a produção do artista realizadas em
painéis, que trabalham formas de frutos e da natureza,
que se aproximam alusivamente de corpos carnais. Estes
painéis exploram a qualidade pictórica sobre o suporte
cerâmico, e iniciam uma transição de técnicas que se fundem e potencializam-se juntas.

A dimensão da forma nas possibilidades dos elementos
no plano tridimensional, potencializados pela técnica do
desenho e da pintura, destacam no volume e nas sinuosidades empregadas nas composições Brennandianas,
marca registrada na identidade do artista. O Nu feminino, por exemplo, é trabalhado na pintura de modo
extremamente erotizado. Já nas esculturas o erotismo
se liga ao sentido de perpetuação, tendo o ovo como
signo mór, representando a reprodução, como emblema
de eternidade. Há um rompimento de preconceitos, por
parte do artista, na elaboração de temas que envolvem a
sexualidade em sua criação.
Há determinados fatores de agressão em determinadas
formas que eu faço, que são evidentes. Mas não no sentido que a maior parte das pessoas pensam; não no sentido
erótico, que é um elemento de fascínio, mas no sentido de
inquietação. E no sentido de inquietação e no sentido de
perplexidade diante de um fato que nós não conhecemos.
Porque o elemento sexual é um elemento ligado a um
dos grandes mistérios da natureza, que é o mistério da
reprodução. Este para mim, básico em todo o desenvolvimento do meu pensamento. As coisas são eternas porque
se reproduzem. Então esse ciclo reprodutivo está presente
no meu trabalho. E as vezes ele é incomodo, as vezes ele
é desagradável, as vezes ele é agressivo. E as pessoas querem traduzir de alguma maneira e encontraram um fácil,
que é de rotular de erótico ou de pornográfico, ou isso
ou aquilo...então eu acho, que essas formas poderiam ser
perfeitamente consideradas como formas plásticas e com
uma intenção plástica do autor e não propriamente com
intenções malévolas, que não existem.
(BRENNAND, s.d, s/p).

Figura 5: Detalhe dos fundos do templo da Oficina Brennand por autor desconhecido. Fonte: Site Brennand.
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As representações de Brennand tratam de questões que
se ligam essencialmente ao desenho e à plástica na composição da forma, do que as preocupações conceituais
que imprimem provocações estéticas em seu trabalho.
Sua obra é lida e ressignificada no campo da imensa subjetividade que integra a percepção de cada apreciador:
relidas de acordo com as perversões e os psiquismos de
cada um, considerando o repertório e a capacidade de
analogia que integra o processo interpretativo individual. Claro que suas intenções, que nem sempre vão estar
estandardizadas ou mencionadas pelo autor, considerando-as parte do mistério e do segredo criativo que compõe o processo de criação; são percebidos e contraditórios em alguns momentos, em afirmações, negações e
reelaborações que se pode identificar ao longo do tempo passado, a que se tem conhecimento por parte dos
registros e informações consultadas.

Acusar-me da ausência de um lirismo mais ameno nos meus
trabalhos é certamente uma visão crítica apressada. Não há
lirismo nos elementos arcaicos, todavia, nada os aproxima
desse horror artificial, uma constante nos filmes ditos de
“ficção científica” ou então de “efeitos especiais”. Confesso
minha repugnância, sempre que o cinema e a literatura
exploram, por exemplo, a idéia [sic] de mortos-vivos. Acaba
num desrespeito aos que partiram. Admiro, no entanto,
a saída genial encontrada pelo poeta Charles Baudelaire:
“Um dos maravilhosos privilégios da arte é que a expressão
de horror e dor pelo artista, se rítmica e cadenciada, enche
de calmo júbilo o espírito.”
(BRENNAND, 2005, p. 17).

Em entrevista ao programa Mundo da Arte da STV (s/d),
o artista conta um fato ocorrido na experiência de uma
visitante na Oficina da Várzea: “Uma senhora, uma vez
entrou aqui trazendo uma sobrinha; ela chamou isso de
Museu de horrores, uma carnificina. E quem sabe se ela
não tinha razão?”.

O Mestre dos sonhos como é chamado diante de sua criação,
se declara indissociado da pintura em qualquer âmbito
expressivo que venha elaborar. Sua condição artística de
uma forma inefável, transversa a experiência pictórica e se
tridimensiona, queima, transforma-se, torna-se forma-pintura em qualquer plano expressivo. Diz Brennand: “Acre-

O que se evidência declaradamente a respeito do artista, segundo a variada dinâmica apresentada nas citações de seus
depoimentos, é a marca de um contraditório estado de espírito criativo, que em meio a um intelectualizado e consistente
discurso filosófico, transversa alternados modos de se mostrar, com seus dizeres e suas intenções, em uma sofisticação
jocosa e dissimulada, que parece se divertir em uma verve
erótica de irreverência oculta, em seu universo particular.

dito que no fundo não possa me desvencilhar da minha
alma de pintor. Tenho a impressão de estar criando com
o conjunto de minha obra um vasto cenário, talvez uma
cosmogonia...”, e propõe a intangibilidade da explicação

inexplicável de definições sobre seu trabalho, considerando o conjunto como um todo significante. Propõe a hipótese de que, sua obra, na dinâmica variável e diversa
de suas peças, seja talvez um “resultado de uma pintura
maior”. Coloca em campo expandido toda a produção
existente em sua gliptotéca, como diz Bridge.
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Há um estudo que tem como objeto a mitologia, a fim de
estabelecer um ponto em comum dessa manifestação em
distintas culturas. E foi na estrutura dos mitos, no que se
faz referência o sistema de relações que o constituem, que
revelaram um aspecto significante para esta análise:

Quanto à forma pessoal de narrativa, seja ligada ao setor das
artes plásticas ou da literatura, não tenho feito outra coisa
senão tentar um arcabouço para essas divagações. Posso e
mesmo acredito, não ser um narrador com muita clareza.
Sempre preferi os textos obscuros, não só na poesia como no
romance. Sinto que com o passar dos anos as pessoas estão
à espera de que eu diga uma palavra final, aquela que jamais
será pronunciada. Confirmo o que disse o pintor Camille
Pissaro numa carta ao filho Luciano: “Desconfie dos meus
julgamentos.” Poderia também abusadamente dizer como
Picasso, “meus quadros são o meu diário.” Escritores, poetas,
ensaístas, críticos de arte, filósofos e psicólogos desvendem
esse texto que já está escrito no conjunto do meu trabalho.
(BRENNAND, 2005, p. 18 -19).

O antropólogo Lévi-Strauss examinou grande quantidade
de mitos das mais diferentes culturas (americanas, africanas,
asiáticas) encontrando sempre a mesma estrutura em histórias de conteúdos muito diferentes. Observou ainda que a
estrutura do mito é um trabalho para resolver duas contradições: de um lado, a afirmação e negação da autoctonia e,
de outro lado, a valorização e desvalorização das relações de
parentesco. Caso os humanos não tenham brotados da Terra, de onde vieram? Nascemos de um único ser, a Terra, ou
de dois, um homem e uma mulher? Por que temos dois genitores em lugar de um? O mesmo vem do mesmo (da Terra
nascem os ctônicos, dos humanos nascem os humanos)? Ou
o diferente vem do diferente (da Terra nascem os humanos; de um homem e de uma mulher nascem um ser com
um único sexo, a cada vez)? Segundo Lévi-Strauss, o mito
é reflexão anônima e coletiva sobre o enigma da origem (a
autoctonia aparece como monstruosa – dragão, esfinge; ou
como deformante – coxo, torto, inchado), sobre o enigma
da diferença sexual (como o mesmo gera o outro?) e sobre
a necessidade de regras regulando as relações entre os sexos
(o sistema de parentesco), cuja infração é delito mortal.
(CHAUÍ, 1984, p. 75).

Os corpos escultóricos da obra Brennandiana, para além
da tridimensionalidade e do esquartejamento da forma do
corpo, é interessante nessa análise conhecer como a relação da matéria prima trabalhada pelo artista significa por
demais. A plasticidade ligada ao barro expressa, contudo,
a carga atávica da terra de onde veio. E a relação da terra
que integra o corpo escultórico que se é criado pela mão
do artífice, constitui a simbologia religada a gênesis e a
criação do corpo físico humano, mitológico, cosmogônico.
Procuro desvendar certas fontes de indagação, aquilo que
todos os homens sempre buscaram desde a pré-história.
Quando se trabalha com o barro, lidamos com um dos quatro
elementos precisamente a terra da qual somos feitos (de terra
e sangue como diz a mitologia sumeriana). Nesse momento
começa o feitiço. Trabalhar a terra é como se deixar levar pela
correnteza, rio abaixo, ao sabor de todas as intempéries. É a
magia que faz o homem descobrir a possibilidade de transformar as coisas, como um demiurgo. Este, aliás, num sentido
bem renascentista, é o homem Deus - Deus na Terra, aquele
que pode modificar a matéria. (BRENNAND, 2005, p. 13 - 14).
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Considerando, na mitologia judaico-cristã, o primeiro ser
humano da criação, a carga impressa no nome da primeira
criatura humana na terra, identifica-se em sua etimologia,
que o nome Adão vem de Adames, que significa terra.
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Citando o exemplo do caso contado pelo mestre Brennand, de verve quase antropofágica, menciona a relação
alimentar que envolve o processo de entendimento da
matéria, no tocante a criação:

Na Gênese bíblica, o mito da origem combina a idéia [sic] de
que a origem divina com a de origem autóctone, pois Deus,
que criara todas as coisas apenas pela Palavra (“Faça-se”), no
caso dos humanos, modelou em barro o primeiro homem
(e, no momento da condenação lhe dirá: “Tú és pó e ao pó
retornarás”). A deformidade aparece, então, visto haver um
elemento de autoctonia: a perda de uma costela. E também
aparece um monstro ctônico: a serpente que rasteja. A diferença sexual também é enfrentada: olhando os animais, Deus
decide dar ao homem uma companheira, porém como até
esse momento estamos no reino da Natureza, lemos: “Esta
sim é osso de meus ossos e carne da minha carne!”, portanto
o mesmo vem do mesmo. “Ela será chamada mulher (em
hebraico, mulher = ishsha) porque foi tirada do homem (em
hebraico, homem = ish)”, a diferença sexual sendo obtida por
uma extração do corpo feminino do interior do corpo masculino, sem procriação. Também encontramos a supervalorização
do parentesco: “Sede fecundo, multiplicai-vos e cobri a terra”;
e a superdesvalorização: Caim mata Abel. E, por fim, aparece
a lei do incesto quando Deus, olhando a terra povoada, viu
“que estava toda pervertida porque toda carne tinha uma
conduta perversa” e enviou a purificação: o Dilúvio e a distribuição dos seres na Arca por casais. (CHAUÍ, 1984, p. 75 - 76).

O professor português Santos Simões - autor de um livro
interessantíssimo sobre azulejaria no Brasil e em Portugal - quando, pela primeira vez, se defrontou com uma
amostra de argila, vinda da cidade de Oeiras, antiga
capital do Estado do Piauí, afirmou conhecê-la apenas
em teoria, pois jamais tinha olhado coisa semelhante. De
aspecto ceroso, laminada como uma ardósia e, diga-se de
passagem, de aparência um tanto comestível, simula uma
barra de chocolate de um branco acinzentado. Confesso
que eu mesmo comi barro, como toda criança. Não existe
o provérbio do amarelinho comedor de barro? Mas o
episódio acontecido com esse professor português é quase
mítico. Com um bom pedaço de argila na mão, mordiscou-a, passou-lhe a língua para ver o grau de porosidade,
mastigou-a e disse: “Apetece comer”. Em seguida, engoliu-a. Se trago essa história à tona não é para fazer pouco
dos portugueses (como nas anedotas) mas, como uma das
mais exacerbadas homenagens feitas à matéria inanimada
repentinamente viva e deleitosa. Ressalto que esse gesto,
absolutamente revelador e inesperado, foi para mim uma
espécie de aviso e ainda hoje permanece vivo e instigante,
embora não possa aproximar essa disposição como um
puro ato de omofagia à maneira de certos ritos básicos de
qualquer religião do tipo dionisíaco ou mesmo africano.
Em parte, explicaria a comunhão cristã, de paridade com
o pensamento selvagem, o qual nos induz: “Se quisermos
ser como um deus, deveremos comê-lo. E comê-lo depressa
e cru, antes que o sangue tenha saído. Só assim podemos
adicionar vida à nossa, já que o sangue é vida.”
(BRENNAND, 2005, p. 12 - 13).

Como pode-se perceber, nas concepções mitológicas e
de cosmogonias de diferentes vertentes, a antropologia
nos sugere uma diversa possibilidade cultural de analogias em relação à terra e sua significação. Tendo como
intuito, aproximar as relações da terra na criação humana,
dos corpos, à intenção de transportar a mistificação mítica
para a contingência física do barro na criação de corpos
escultóricos, em cerâmica.
Cada sociedade tem o que se poderia denominar de sua
etnogenética: já se pensou que os homens e animais eram
gerados por um barro leitoso produzido no interior da terra;
que o sêmen era a espuma do que havia de melhor no nosso
sangue, uma parte da matéria constitutiva do cérebro, ou
um compósito de tudo o que entra na formação do corpo; a
produção da criança pode ser atribuída a espíritos, à espuma
do mar, aos astros, a sonhos, a animais, a plantas e ao acaso.
(RODRIGUES, 1975, p. 75).
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A qualidade plástica alcançada nacerâmica Brennandiana, segundo o próprio artista, é dado essencialmente na
queima das peças. O processo no forno, é o trânsito químico do estado físico propiciado pela alquimia do fogo,
tão misticamente filosofado por Brennand. O ponto, diz
o mestre, é “quando a matéria está no limite de entrar
em colapso”; a materialidade tem de alcançar um estágio quase degradante pelo calor, entrar em um estado de
quase erupção, como a larva de um vulcão.
Posso dizer que minha escultura cerâmica permanece moderna no forno-túnel e sai, depois de sucessivas queimas,
com 10.000 anos. Coloca-se no limbo diante das chamas e
surge prodigiosamente bela e purificada no paraíso. Mesmo
o inesperado acidente faz lembrar a força inelutável do
fogo e, portanto, o que ele destruir ou vivificar são marcas
do destino. O fogo devora a cor, que se parece refugiar
no núcleo da peça, “no coração da matéria”, sobrando um
colorido enferrujado, turvo, opalescente, uma tonalidade
de quarta-feira de cinzas, distinguindo apenas, aqui e ali,
algumas flores cor de fogo. Os dentes da labareda são
implacáveis. Penso que não foi por outra razão que Novalis
tenha presumido que “a chama é de natureza animal”.
(BRENNAND, 2005, p. 11).

Tendo visto o aspecto ctônico presente na obra Brennandiana, tem-se por considerar o respeito que seu mestre
manifesta em relação ao fogo. Elemento este, transformador e reagente junto ao ar, essencial na finalização da
potência conformada na produção de corpos escultóricos em cerâmica, envolvendo todos os outros elementos
da natureza - terra e água. Contudo, o ato tridimensional
de Francisco Brennand, poderá ser compreendido efetivamente, cheio de impregnações para além da matéria
física, mas constando toda a energia imaterial que o entorna. Agora, como rastro de sua passagem pela terra e
retorno a ela, ao fogo, fato e gozo.
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