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ROTEIRO AMARRADO
Banco do Brasil presents the exhibition
Roteiro Amarrado in Rio de Janeiro, a
retrospective of the work of video artist
Eder Santos between 2001 and 2010.
The works on display are installations in
which video images are projected onto
everyday objects. The artist makes use of
sophisticated mechanisms for editing and
manipulating digital images, inviting the
public to an immersion in the temporality
and plasticity of his works. The boundary
between the real - the object, and
virtual - the electronic image - become
increasingly blurred in his work,
evoking a new element that emerges
from this dialogue.
Eder is one of the pioneers of video art
in Brazil, in addition to being one of the
most important representatives of the
country in the international
contemporary art scene.
His works have been exhibited in
countries like Germany, Spain,
The Netherlands, France, Italy,
Switzerland, China, Korea, Australia,
The United States, and Mexico.
Reaffirming our commitment to the
appreciation of Brazilian art,
we are pleased to hold the first individual
exhibition of Eder Santos
in Rio de Janeiro.
Banco do Brasil Cultural Center

O Banco do Brasil apresenta no Rio de Janeiro a exposição Roteiro
Amarrado, uma retrospectiva do videoartista Eder Santos com
trabalhos realizados entre 2001 e 2010.
As obras exibidas são instalações nas quais imagens em vídeo
são projetadas em objetos do cotidiano. O artista se utiliza de
sofisticados mecanismos de edição e manipulação das imagens
digitais, convidando o público a uma imersão na temporalidade e
plasticidade de suas obras. O limite entre o real – o objeto, e
o virtual – a imagem eletrônica – se torna cada vez mais tênue em
seu trabalho, evocando um novo elemento que surge deste diálogo.
Eder é um dos pioneiros da videoarte no Brasil, além de ser um dos
principais representantes do país no cenário da arte contemporânea
internacional. Suas obras já foram expostas em países como
Alemanha, Espanha, Holanda, França, Itália, Suíça, China, Korea,
Austrália, Estados Unidos e México.
Reafirmando o nosso compromisso com a valorização da arte
brasileira, temos a satisfação em realizar a primeira individual de
Eder Santos no Rio de Janeiro.
Centro Cultural Banco do Brasil

O vernáculo na luz
por Bárbara London*
The Vernacular in Light

Eder Santos é um pintor da luz. Desde a década de 1980, ele usa a

Eder Santos is a painter of light.
Since the 1980s he has used the cool,
detached technology of video, and in
the hot climate of Minas Gerais has
warmed up electronic images gathered
from his daily life. Not interested in
the mimetic—a significant aspect
of his chosen medium—he probes
the poetic, deftly weaving together
layers of haunting visuals and sounds.
Over the years Santos has fashioned
an unassuming style. This evolved
partly in opposition to the rationalism
and formality of Conceptualism and
Minimalism of generations prior, but in
concert with the lyrical abstraction
of 1950s Brazil.

fria e independente tecnologia do vídeo e, no clima quente de Minas

Santos deftly de-forms the colors of
video, keying them as if he were a
watercolorist. Having started out in
the dark ages, before home pages
and Skype, he has worked quietly in
isolation, away from the metropolises of
Rio de Janeiro and Sao Paulo. Merging
a strong sense of independence, with
a twinkle in his eyes and a healthy
sense of skepticism, he exploits his
vocabulary as he handles his steadily
evolving tools.

se fosse um aquarelista. Tendo começado na “Idade das Trevas”,

Despite the fact that Santos has
become a perpetual traveler, moving

Gerais, aquece imagens eletrônicas recolhidas de seu cotidiano.
Sem se interessar pela mimética – um aspecto importante da mídia
que escolheu –, ele explora a poesia, tecendo de modo engenhoso
camadas de imagens e sons marcantes. Ao longo dos anos,
Eder criou um estilo despretensioso, que evoluiu não só em
oposição ao racionalismo e à formalidade do conceitualismo
e do minimalismo de gerações anteriores, mas também em
consonância com a abstração lírica dos anos 1950 no Brasil.
Santos distorce habilmente as cores do vídeo, modificando-as como
antes dos sites e do Skype, trabalha tranquilamente em isolamento,
longe das metrópoles do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Mesclando forte senso de independência, com um brilho nos olhos
e um sentimento de ceticismo, ele explora seu vocabulário na
medida em que lida com suas ferramentas em constante evolução.
Apesar de Santos ter-se tornado um viajante permanente, movendose pelo globo para festivais e exibições, sua obra remete sempre a
seu idílico lar em Belo Horizonte. Lá ele agilmente trabalha de seu

about the globe for festivals and shows,
his practice always refers back to his
idyllic home in Belo Horizonte. There
he skillfully works from his studio,
digitally linked to such collaborators as
sound artist Stephen Vitiello, based in
Richmond, Virginia.
Santos remains a Brazilian artist,
aware of the socioeconomic relation of
technological media and
cultural representation.
I have never lost sight of the fact that
I am using a technology rather foreign
to my city and country — in short,
there is a gap in the relation between
the social and the technological. As a
consequence, I always attempt to use
our own cultural elements.
The current tsunami of miniaturized
communications gadgets suits
media and sound, which traditionally
get around language restraints and
territorial barriers.
In the near future, i-pods may even
become multi-purpose projectors,
feeding “cinema” to every other display
device, right along with music and the
digital videos of Eder Santos. Today the
calm pace practiced by Santos suits
the high octane pace of a global era rife
with attention deficit disorders. Frenetic
multitasking and YouTube mania
indicate that he is ahead of our time.
Barbara London - Video and Media
Curator - MoMA NY*

ateliê, ligado digitalmente a colaboradores como o artista sonoro
Stephen Vitiello, em Richmond, na Virginia (EUA).
Santos continua um artista brasileiro, consciente da relação
socioeconômica entre as mídias tecnológicas
e a representação cultural.
“Eu nunca perdi de vista o fato de que estou usando uma tecnologia
bastante estranha à minha cidade e ao país – existe uma lacuna na
relação entre o social e o tecnológico. Como consequência, procuro
sempre usar nossos próprios elementos culturais”.
A atual onda de dispositivos miniaturizados de comunicação
beneficia mídia e som, os quais convivem tradicionalmente com
barreiras linguísticas e territoriais. Num futuro próximo, i-pods
poderão até mesmo se tornar projetores multiuso, fornecendo
“cinema” para cada dispositivo de exibição, junto com música e os
vídeos digitais de Eder Santos. Hoje, o ritmo calmo praticado por
Santos adapta-se ao ritmo acelerado de uma era global repleta de
transtornos de déficit de atenção. O multitarefa frenético e a mania
do YouTube indicam que ele está à frente do nosso tempo.

Barbara London é curadora de videoarte do MoMA NY*

EDER SANTOS
por Solange Farkas*
Video is, first and foremost,
metamorphosis, as demonstrated by
Nam June Paik and Wolf Vostel when,
back in the 1960s, they invented
video art by distorting and changing
the conventional image generated
by television. As aesthetics of
metamorphosis in the highest degree,
video allows for more transgressive
manipulations and more disjointed
interference on the images in a raw
state as recorded by cameras.
A work of image editing and
manipulation par excellence, Eder
Santos’s creations show, in addition
to their profound inspirations, how he
operates the images in an original way,
creating an electronic cinematography
in which the scenes of reality, the
effects, and colors are used as musical
notes in an expositive,
clearly non-linear structure.
Eder Santos is one of the most
recognized and widely known artists
of electronic art in Brazil and Latin
America. His output is vast and
includes both single channel videos and
video installations, video sculptures,
and performances, all charged
with a strong existential sense and
sophisticated styling. Paradoxically, his
work is not something easy.
It is characterized by extreme

Vídeo é, antes de mais nada, metamorfose, conforme o
demonstraram Nam June Paik e Wolf Vostel, quando, ainda nos
anos 60, inventaram a videoarte, distorcendo e modificando
a imagem convencional gerada pela televisão. Estética da
metamorfose no mais alto grau, o vídeo permite as manipulações
mais transgressivas e as interferências mais desarticuladoras sobre
as imagens em estado cru registradas pelas câmeras.
Trabalho de edição e manipulação da imagem por excelência,
as criações de Eder Santos mostram, além de suas profundas
inspirações, como ele opera as imagens de forma original, criando
uma cinematografia eletrônica na qual as cenas da realidade,
os efeitos e as cores são usados como notas musicais em uma
estrutura expositiva, claramente não linear.
Eder Santos é um dos mais reconhecidos e difundidos artistas de
arte eletrônica no Brasil e na América Latina. Sua produção
é vasta e inclui tanto vídeos single channel como videoinstalações,
videoesculturas e performances, todos carregados de um
forte sentido existencialista e sofisticados recursos estilísticos.
Paradoxalmente, sua obra não é das mais fáceis. Identificada por
experiências radicais e isenta de concessões de toda a produção

experiences and lack of concessions
in regard to the entire Brazilian
videographic production, it is
composed of noises, interferences,
defects, disturbances from the
equipment used and, in some of his
works, such as Mentiras e Humilhações
(Lies and Humiliations), boarding
the boundaries of visualization. Eder
constructs a visual language with
technologies that are quite diversified,
hybrid, using digital and film resources,
especially amator-shot homemade
super-8, as in his work called Europa
em 5 Minutos (Europe in 5 Minutes), in
which he uses all his ability to undress
the cognitive modes of image.
Santos creates vibrant, poetic
works that merge personal, cultural
and technological elements, which
reinterpret themes related to Brazilian
cultural heritage and evoke the
rhythms and textures of memory and
history, thus creating a reflection on
contemporary society. In works such as
Não vou à África porque tenho plantão,
Essa coisa nervosa and Januária
(respectively, I am not going to Africa
because I am on call, This nervous
thing and Januária), Eder Santos
makes this point-of-view very clear,
also reassuring his commitment to the
tireless search for stylistic resources.
The nearly organic relationship between
sound and image in the artist’s work
has generated solid partnerships with
first-class contemporary musicians like
the American artist Stephen Vitiello

videográfica brasileira, é formada de ruídos, interferências, defeitos,
distúrbios do equipamento utilizado e, em alguns de seus trabalhos,
como Mentiras e Humilhações, beirando o limite da visualização.
Eder constrói uma linguagem visual com tecnologias bastante
variadas, híbridas, que vão até os meios digitais e fílmicos, em
especial os super-8 caseiros, realizados por amadores, como na
obra Europa em 5 Minutos, em que exerce toda a sua capacidade
de desnudar os módulos cognitivos da imagem.
Santos cria obras vibrantes e poéticas que fundem elementos
pessoais, culturais e tecnológicos, que reinterpretam temas
relacionados às heranças culturais brasileiras e evocam os ritmos
e as texturas da memória e da história, criando uma reflexão sobre
a sociedade contemporânea. Em obras como Não vou à Africa
porque tenho plantão, Essa coisa nervosa e Janaúba, Eder Santos
deixa claro essa postura, reafirmando também seu compromisso
com a busca incansável de recursos estilísticos.
A relação quase orgânica estabelecida entre som e imagem
na obra do artista tem gerado parcerias sólidas com músicos
contemporâneos da maior qualidade como o artista americano
Stephen Vitiello e Paulo Santos, um dos integrantes do Uakti,
prestigiado grupo mineiro de música contemporânea, e produzido
uma série de espetáculos multimidiáticos envolvendo dança, música
e poesia, provocando quase sempre um estado de deslumbramento

and Paulo Santos, who is a member
of Uakti, a pretigious contemporary
group from the state of Minas Gerais.
Also, this relationship has produced a
number of multi-didactic shows, which
include dance, music and poetry and
almost always dazzle the audience for
the quality of the stimulation provoked
during the performances.
After working with projections on urban
surfaces, architectural fragments,
and rough materials, such as soil
and sand, Eder Santos began to
explore more intimate elements in his
installation. Furniture and household
objects are used in his works as a
support for metaphors on memory
and consciousness. In the works
presented here, the top bed of a bunk
bed and the cups and vases of a
china cabinet are transformed on the
screen as dream images, in a fantasy
projection of oppressive thought.
Gaunt nightmares in bright scribble.
These pieces highlight the intangible,
dreamlike nature of the electronic
image, while reaffirming the humanistic
emphasis that characterizes
the artist’s contribution

Solange Farkas - Curator of Videobrasl
and director of MAM/Bahia*

na audiência, pela qualidade dos estímulos provocados durante
as apresentações.
Após trabalhar com projeções sobre superfícies urbanas,
fragmentos arquitetônicos e materiais rugosos como terra e areia,
Eder Santos passou a explorar elementos mais intimistas
em suas instalações. Móveis e objetos domésticos são tomados
em seus trabalhos como suporte para metáforas sobre memória
e consciência. Nas obras aqui apresentadas, a cama superior
de um beliche e os copos e jarras de uma “cristaleira” se
transformam em tela para imagens sonhadas, em projeção
fantasmática de pensamentos opressivos. Pesadelos descarnados
em rabiscos luminosos. Essas peças destacam o caráter imaterial
e onírico da imagem eletrônica, ao mesmo tempo em que reiteram
o acento humanístico que caracteriza a contribuição do artista.

Solange Farkas é Presidente e curadora da Associação Cultural Videobrasil
e Diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia*

4 MANEIRAS DE PLAYTEAR A ETERNIDADE
4 WAYS TO PLAY WITH ETERNITY
PLANETÁRIO PLANETARIUM | 2001
Videoinstalação Video installation
Música Music by | Paulo Santos
Dimensões Dimensions | 8mx8m
Acervo do artista Artist’s collection

4 MANEIRAS DE PLAYTEAR A ETERNIDADE
4 WAYS TO PLAY WITH ETERNITY
MEMÓRIA MEMORY | 2001
videoinstalação [vitrine e objetos de cristal
Video installation [shop window and crystal objects]
Música Music by | Paulo Santos
Dimensões variáveis Variable dimensions
Acervo Instituto Itaú Cultural Itaú Cultural Institute collection
Performer | Nádia Maria

4 MANEIRAS DE PLAYTEAR A ETERNIDADE
4 WAYS TO PLAY WITH ETERNITY
MÁQUINA DE REFLEXÃO REFLECTION MACHINE | 2001
Videoinstalação (cadeira e objetos)
Video installation (chair and objects)
Música Music by | Paulo Santos
Dimensões variáveis Variable dimensions
Texto Text | Sandra Penna
Acervo Museu de Arte da Pampulha – Belo Horizonte
Pampulha Art Museum collection – Belo Horizonte

4 MANEIRAS DE PLAYTEAR A ETERNIDADE
4 WAYS TO PLAY WITH ETERNITY
DOUBLE DE CORPO DOUBLÉ DE CORPES | 2001
Videoinstalação (cama e objetos)
Video installation (bed and objects)
Música Music by | Paulo Santos
Dimensões variáveis Variable dimensions
Acervo do artista Artist’s collection
Performers
Mônica Ribeiro
Gustavo Eschettino
Peter Lavrati
Inês Bogea
Bruna Tangari

MÓVEL JAPONÊS JAPANESE FURNITURE | 2008
Videoinstalação (madeira) Video installation (wood)
Dimensões variáveis Variable dimensions
Colaboração Collaboration | Tieres Tavares

CHAMADA EM ESPERA CALL WAITING | 2009
Videoinstalação (gaiolas) Video installation (cages)
Dimensões variáveis Variable dimensions
Colaboração in Collaboration | Stephen Vitiello
Cortesia Luciana Brito Galeria Courtesy of Luciana Brito Gallery

DISTORÇÕES CONTIDAS II LES DISTORSIONS CONTENUES II | 2010
Videoinstalação (madeira e vidro) Video installation (wood and glass)
Dimensões variáveis Variable dimensions
Colaboração in Collaboration | Stephen Vitiello
Performer | Selma e Diego

ENCICLOPÉDIA DA IGNORÂNCIA ENCICLOPÉDIA DA IGNORÂNCIA
INVEJA ENVY | 2003
Videoinstalação (metal e água) Video installation (metal and water)
Dimensões variáveis Variable dimensions
Música Music by | Paulo Santos
Voz Voice | Josefina Cerqueira
Cortesia Luciana Brito Galeria e World Wide Video Festival
Courtesy of Luciana Brito Gallery and World Wide Video Festival

ENCICLOPÉDIA DA IGNORÂNCIA ENCICLOPÉDIA DA IGNORÂNCIA
HUMILHAÇÃO HUMILIATION | 2003
Videoinstalação (genoflexório e quadro)
Video installation (hassock and picture)
Dimensões variáveis Variable dimensions
Música Music by | Paulo Santos
Performers | Paula Bonomi e Mônica Ribeiro
Cortesia Luciana Brito Galeria e World Wide Video Festival
Courtesy of Luciana Brito Gallery and World Wide Video Festival

ENCICLOPÉDIA DA IGNORÂNCIA ENCICLOPÉDIA DA IGNORÂNCIA
CIÚME JEALOUSY | 2003
Videoinstalação (mesa e cadeiras) Video installation (table and chairs)
Dimensões variáveis Variable dimensions
Música Music by | Paulo Santos
Voz Voice | Josefina Cerqueira
Cortesia Luciana Brito Galeria e World Wide Video Festival
Courtesy of Luciana Brito Gallery and World Wide Video Festival

ENCICLOPÉDIA DA IGNORÂNCIA ENCICLOPÉDIA DA IGNORÂNCIA
PREGUIÇA LAZINESS | 2003
Videoinstalação (pia e espelho) Video installation (sink and mirror)
Dimensões variáveis Variable dimensions
Música Music by | Paulo Santos
Cortesia Luciana Brito Galeria e World Wide Video Festival
Courtesy of Luciana Brito Gallery and World Wide Video Festival

ENCICLOPÉDIA DA IGNORÂNCIA ENCICLOPÉDIA DA IGNORÂNCIA
REMORSO REMORSE | 2003
Videoinstalação (pedra de granito) Video installation (granite stone)
Dimensões variáveis Variable dimensions
Música Music by | Paulo Santos
Edição Editing | Marcelo Reis
Cortesia Luciana Brito Galeria e World Wide Video Festival
Courtesy of Luciana Brito Gallery and World Wide Video Festival

ENCICLOPÉDIA DA IGNORÂNCIA ENCICLOPÉDIA DA IGNORÂNCIA
VÍCIO VICIUS | 2003
Videoinstalação (pedra de mármore) Video installation (marble stone)
Dimensões variáveis Variable dimensions
Música Music by | Paulo Santos
Performers
Fabricio Ferreira
Bruna Tangari
Gustavo Schettino
Cortesia Luciana Brito Galeria e World Wide Video Festival
Courtesy of Luciana Brito Gallery and World Wide Video Festival

Ficha Técnica TECHNICAL CREDITS

DISTORÇÕES CONTIDAS LES DISTORSIONS CONTENUES | 2007
Videoinstalação (madeira e vidro) Video installation (wood and glass)
Dimensões Dimensions | 3m x 2m
Coloboração In Colaboration | Stephen Vitiello
Performer | Selma e Diego
Cortesia Celma Albuquerque Galeria de Arte
Courtesy of Celma Albuquerque Art Gallery
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