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Neste artigo, ao acompanharmos o percurso de alguns trabalhos do artista 

plástico Leonilson, refletimos sobre possíveis relações entre arte e moda, 

principalmente as que nos remetem a questões sobre subjetividade e consumo. No 

campo da arte, afirmando seu valor “aurático”, deparamo-nos com a opacidade dos 

panos bordados do artista e suas inscrições singulares, propondo um tipo de uso. 

Para o campo da moda, o presente trabalho traz questões relacionadas ao debate 

cultural, em sua aproximação com o consumo. 
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Como o bom alfaiate que confecciona um terno que só cai bem 

num homem (ou dois);e um sobretudo que só serve em dois ou três 

_assim sou eu:meus poemas só convém,fit, a um caso (talvez a dois ou 

três).O paralelo é algo humilhante,mas só na aparência:acho-o 

apropriado e confortador.Se bem meus poemas não tenham aplicação 

universal,têm-na parcial.O que não é pouco.Garantem assim sua 

verdade.(Kostantino Kaváfis) 

 

 

 

 



 

 

Sujeito Leo, use é lindo! 

 

A moda não é só a moderna “medida do tempo”; ela incorpora a mudança 

na relação entre sujeito e objeto que resulta da “nova” natureza da 

produção da mercadoria. Na moda, a fantasmagoria das mercadorias adere 

o mais rente à pele. ( BUCK-MORSS, 2002, p.131) 1. 

 

Com essa nota, podemos dizer que Walter Benjamin assinalou as 

transformações de subjetividades na modernidade. A fusão entre moda e tempo, 

assim apresentada pelo autor, sugeriu outras perspectivas sobre as relações entre 

sujeito e objeto. Reificadas nas mercadorias, estas convertem-se em experiências 

que se estendem ao campo da arte, como sua metade transitória e fugidia, sobre a 

qual se referiu Baudelaire em o Pintor da Vida Moderna 2. Deduzimos que ao aderir 

à pele, a moda altera os sentidos, transforma comportamentos e determina atitudes, 

permitindo assim múltiplas manifestações estéticas e produzindo diferentes 

subjetividades. 

Em artigo da Revista Cult (www.revistacult.uol.com.br)  Ricardo Oliveros 

aproxima moda e arte, afirmando o cruzamento de linguagens como uma grande 

questão da arte contemporânea. Ao comentar o desfile de 2004 de Jum Nakao (no 

qual as modelos desfilaram com roupas de papel e as rasgaram no final, produzindo 

uma imagem que hoje faz parte das cem imagens dos cem anos de desfiles, 

catalogados em Paris), ele desenvolve discussões sobre essa aproximação. Oliveros 

propõe um percurso nos caminhos da indumentária, relacionando-os com a arte dos 

anos 1960/1970, que tiveram como referência os objetos sensoriais de Lygia Clark e 

a sensualidade dos Parangolés de Helio Oiticica, uma vez que eles aproximaram 

arte e corpo. Ele ressalta também a importâncias das roupas e lençóis bordados de 

Bispo do Rosário, que no início dos anos 1980 levaram para os espaços artísticos a 

presença da ausência do corpo. Entretanto, para Oliveros, é a instalação de 

Leonilson na Capela do Morumbi, em 1993, onde o artista usa duas camisas suas, 

                                                 
1 In Dialética do Olhar. “ Walter Benjamin e o Projeto das Passagens”. Ed UFMG.2002. 
2In  Harvey, David. Condição Pós-Moderna.Ed Loyola.SP.2004. 



deterioradas pelo uso, para recobrir o encosto de cadeiras colocadas ao fundo da 

capela, o auge desse percurso. 

 Do bom coração/Da falsa moral. 1993. 

 

Essa instalação, ao mesmo tempo em que evidencia a desmaterialização do 

corpo, evoca através da ausência, sua passagem. As inscrições bordadas nas 

camisas – “Do bom coração” e “Da falsa moral” – ironizam a subjetividade 

produzida pelo cristianismo, colocando em cena a memória de um corpo,construído 

a partir de crenças. A virtualidade deste corpo apresentada nas mangas das camisas 

sociais brancas,caídas  ao lado das cadeiras, apresenta o vazio e a derrota das 

convenções. 

Para Lisette Lagnado (1998, p.27), o artista plástico Leonilson foi discípulo 

de um ideal romântico, movido pela compulsão de registrar sua interioridade 

visando objetos do desejo. Própria dos artistas da “Geração 80”, que buscaram a 

expressividade, sua obra afirma um “eu” que reavalia a subjetividade, 

diferentemente das experiências conceituais, presentes nas obras da geração 

anterior. Percebemos, porém, que se trata de um romantismo que não quer inventar 

um outro lugar. Mais que produzir figuras da imaginação, elas figuram o imaginário 

da época. Produzindo-se em meio à circulação dos acontecimentos contemporâneos, 

suas obras instauram uma marca na temporalidade. Elas resultam de um  corpo que 

se produziu mergulhado nas paixões, nas viagens, na loucura, na política, na 

amizade, nas festas, na doença, pedindo, por onde passava, a invenção de um 

sujeito. 

Seus desenhos produziram formas orgânicas e constituíram uma cartografia 

do corpo. Em “Mapa da Cidade” (figura 2), ele inscreve seu organismo   na cidade 

de São Paulo. Ironicamente, ele borda em um outro trabalho sua marca: “Leo”. 

“Leo não consegue mudar o mundo” / “Leo can’t change the world”. Em português 

e em inglês, são frases que traduzem sua postura em relação ao mundo. Mesmo 



limitada, por onde passa sua subjetividade faz questão de deixar sua marca “Leo”, 

oferecendo garantia: “Use, é lindo,eu garanto”.3  

Figura 2. Mapa da Cidade  

 

 

 

A encarnação dos panos  

 

A obra de Leonilson é dividida por Lagnado (1998, p.29) em três 

momentos: no primeiro, o prazer pela pintura (1983/1988); posteriormente, o tema 

do abandono (1989) e, por fim, a alegoria da doença.4 

Destacamos aqui a segunda fase, a do abandono, que consiste em suas 

“Anotações de Viagem”. Nessa fase, encontramos os trabalhos feitos com botões, 

pedras semipreciosas e bordados. Para a autora (op. cit., p.32) essas peças, mais do 

que uma assemblage de materiais, introduzem um procedimento fundamental no 

percurso do artista: a costura, de linha ou de cobre, que o faz descobrir um corpo 

para a superfície pictórica. 

Os panos bordados de Leonilson, difíceis de serem categorizados como 

pintura, escultura ou objetos, inventam um corpo através de texturas presentes em 

panos: voile, linho, crepe e veludo, algodão e renda.O artista substituiu o prazer das 

tintas pela sensualidade de cada tecido. Segundo Didi Huberman, o pano é o “efeito 

de um delírio da pele na ordem do sentido pictórico”5. Ele nos diz que em sua 

etimologia, “pannus quer dizer farrapo de um plano [...] “O conceito de pan se 

                                                 
3 Ivo Mesquita utilizou esta legenda de uma obra de Leonilson como conceito e título no livro 

“Leonilson, Use é lindo, eu garanto”. Ele apresenta 102 desenhos realizados pelo artista entre 1991 e 

1993. Esses desenhos ilustraram a coluna de comportamento “ Talk of the town-o ti-t i-ti da cidade”,da 

jornalista Bárbara Gancia, na Folha de S.Paulo. Os textos e imagens desta coluna aparecem para 

Mesquita como crônicas,que constituem uma narrativa do tempo contemporâneo. 
4 O artista morreu em 1993 de AIDS. 
5 Didi Huberman, Georges. La peinture Incarnée. Minuit.Paris.1985 



dilacera ainda entre a noção de “pan de mur”, que significa parte e uma visão 

global; a de local, de fragmento e, por fim, a de farrapo”.6  

É assim que, de maneira sutil, a fragmentação e a dilaceração do artista 

contemporâneo manifestam-se nos farrapos de Leonilson, como também em suas 

linhas e traços. Justapostos por palavras, pedras e números, seus bordados narram a 

sua viagem pelo mundo. Como o que vemos no trabalho El Puerto 

(Bordados/tecidos/espelho -23 cm x 18cm,1992). 

 

Sobre um espelho pintado de laranja nas bordas, o artista sobrepôs um pano 

listrado. Ele bordou sua marca – Leo; sua idade – 35; seu peso – 65kg e sua altura – 

1,79m. O nome El Puerto foi escolhido por sua receptividade, por seu acolhimento. 

Em entrevista à Lagnado (op.cit., p.99), Leonilson conta que ao saber que tinha o 

vírus da Aids, sentiu necessidade de mudar seus hábitos. Esse trabalho tem a ver 

com a sala de yoga, que o artista começou a praticar. Na sala, conta ele, havia 

espelhos e cortinas listradas. Sua imagem, que até então não era algo que o 

preocupasse, passa a ter importância. Não era a imagem narcísica que ele 

procurava, e sim o que ela poderia revelar sobre a passagem do tempo e a 

experiência do corpo em mutação. Ao mesmo tempo em que é uma obra intimista, 

um objeto do desejo do artista, quase um auto-retrato, ela permite, através da 

interatividade, que o público se veja. Ao levantar a cortina, cada pessoa verá 

                                                 
6 Ibidem, p.44. 



refletida a sua própria imagem. Para Lagnado (op.cit., p.100), o fato do artista não 

cristalizar sua imagem faz com que, mais do que um auto-retrato, esse trabalho seja 

o retrato de uma época, onde cada um tem seu olhar devolvido. 

“El Puerto” torna visível um “eu” em passagem e propõe o mesmo ao 

observador, com uma suave tragicidade. A única certeza revelada pelo espelho é 

que a imagem está sempre em movimento. Seu reflexo no espelho nada mostra 

além de uma imagem em mutação constante. “El puerto” a acolhe por um instante, 

mas ela imediatamente se desfaz.  

O que nos diz esteticamente esta imagem entrevista entre espelho e cortina? 

Para Ivo Mesquita, a dimensão narcisística na arte é a imagem de um desejo e  

também de uma impossibilidade7.Ao presentificar  a encarnação dessa imagem,  

consideramos aqui a proposta de  Michel Serres (2001, p.31) de um auto retrato 

produzido pelo sudário, já que... o sudário que envolveu o corpo suavemente 

retirado, estendido, desdobrado, alisado, exposto torna-se tela mostrando os traços 

do rosto: eis o homem.  

Assim, como sudários,os panos bordados de Leonilson,desvelam seu corpo 

e a pele que o recobre, protegendo e revelando a carne. Para aproximarmo-nos do 

derrame pulsional que subjaz nos farrapos de Leo, faz-se pertinente o pensamento 

de Huberman, quando ele sugere o conceito de encarnado: “O encarnado procede 

do vermelho, isto é, do sangue, matéria por excelência – mas também do olhar, ato 

do espírito e meio do desejo”.Segundo o autor, no próprio conceito de encarnado há 

uma opacidade, pela impossibilidade de definir a palavra. Ao remeter à carne, ele 

designa o interior do corpo em oposição à superfície branca.Na pintura, o seu outro 

é a pele. Essa definição, porém, não esgota o conceito. O autor nos diz que o 

encarnado é o colorido em ato e em passagem: “carne e pele produzem uma trança 

da superfície e da profundidade corporais, uma trança de branco e de sangue... mas 

é uma trança temporalizada, onde se dá a aparição e a desaparição”. 8 

Se o encarnado é o que mais se aproxima do interior, a pele é o que nos remete à 

exterioridade. Então, como estabelecer limites entre um e outro, em seu entrelaçamento? 

                                                 
7 In “ São tantas as verdades”. De Lisette Lagnado.realização Projeto Leonilson. Ed.DBAM.1998. 
8 In prefácio de Stéphane Huchet em  “O que nos olha nos vê”. De George Didi 

Huberman.SP,Ed.34.1998.(p.13) 



Para Huberman, a separação é um equívoco, já que a pele não é uma superfície. Seus 

significados hesitam entre o envolvimento (o que ela recobre) e a derme (o que se 

descobre, ou ainda os despojos).9Ela não é um órgão do sentido e sim a superfície de 

interposição entre o sensível e os sentidos. Permite uma interposição naquilo que recobre e 

uma distinção no que descobre.  

  Talvez esteja aí a força dos panos de Leonilson. Mais que problematizarem 

os lugares de sujeito e objeto, ou ainda as diferenças entre interioridade e 

exterioridade, eles se produzem como peles, nesta superfície entre o sensível e os 

sentidos, como tecidos encarnados. 

A significância das palavras bordadas 

 

A presença de títulos é constante nos trabalhos de Leonilson.“O pescador de 

pérolas”, “ Mentiroso”, “ Se você sonha com nuvens”, são alguns entre tantos. Mais 

que delimitarem um sentido, eles se integram às imagem,transformando-se nos 

próprios desenhos e pinturas.Bordados sobre tecidos ou riscados sobre papel, a 

escrita entra em sua obra através da musicalidade dos versos ou palavras. 

 Os trabalhos   El Puerto (analisado acima) e Voilá mon coeur ( abaixo)– são 

uns entre tantos trabalhos de Leonilson em que o texto é utilizado pela sonoridade. 

Mas o que dizem as palavras bordadas por Leonilson?Em entrevista à LAGNADO 

(op,cit.p.110),ele diz que a palavra entrou definitivamente em seu trabalho em 

1989.Em meio à números,bússolas e ampulhetas, as palavras estão em seus 

trabalhos como cartografias,como diários, registrando lugares e influências. 

[...]Eu estava muito apaixonado.Ficava sozinho,sem saber direito o que               
fazer.Então pensei em escrever nos desenhos em vez de ficar escrevendo 
em cadernos.[...]10 

 A escrita de Leonilson, está próxima da “significância” proposta por Roland 

Barthes: “uma aventura que se situa à margem das pretensas finalidades da 

linguagem,e,justamente por isso,no centro de sua ação”.11 Assim , a significância 

produz uma prática significante que se isenta das condições normais de 

                                                 
9 ibidem 
10 In LAGNADO,op.cit.p.110. 
11 Barthes,Roland. O espírito da Letra. In O Óbvio e o Obtuso.RJ.Nova Fronteira.1990. 



comunicação e institui um espaço específico onde se redistribui a ordem da língua. 

Em “O Prazer do texto”, o autor acrescenta que a significância é, num primeiro 

momento, a recusa de uma significação única; é o que faz do texto, não um produto, 

mas uma produção; é o que mantém o texto num estatuto de enunciação, e rejeita 

que ele se converta num enunciado; é o que impede o texto de se transformar em 

estrutura, e exige que ele seja entendido como estruturação.  

Segundo Barthes, no Oriente, o que  é traçado é o que está entre a escrita e 

pintura, desmentindo a lei de filiação ocidental que separa grafistas de pintores.Para 

ele,o descontínuo que é sua característica maior faz de tudo o que 

escrevemos,pintamos,traçamos,um único texto.12 

Ao manterem a suspensão das palavras em relação a seu enunciado, as 

escrituras de Leonilson, entram em meio ao seu processo de trabalho em várias 

línguas,sem estruturá- los, mas  como cadeias de significantes flutuantes13.Ele as 

afirma com bordados precários,irregulares levantando questões entre arte e 

artesanato assim como deixando no ar a ambigüidade de sua sexualidade. Todas 

essas questões tecem seu texto. 

[...]Eu dizia que meus trabalhos eram meio gays assim,mas não é 
isso.Acho que eles são ambíguos mesmo.Por exemplo,eu trabalho com a 
delicadeza,uma costura,um bordado.Leda (Catunda)trabalha com 
aqueles colchões,aqueles monstros.Isto é uma ambigüidade em relação a 
ela como mulher.Assim como os bordados revelam minha ambigüidade 
na minha relação como homem[...]14 

  Em seu trabalho “Voilá mon coeur” (Figura.3), feito com cristais sobre 

feltro (22 cm x 30 cm,1992), apresentado na Galeria Luisa Strina, em São Paulo, 

numa individual, Leonilson propõe, em 1989, a exposição de seu próprio  coração. 

Em um ensaio emocionante,15  o crítico Adriano Pedrosa diz que, talvez, mais do 

que o corpo, o coração seja o motivo dominante e recorrente da obra de Leonilson.  

                                                 
12 Ibidem. 
13 Ibidem.p.96. 
14 In Lagnado.op,cit.p.116 
15 Disponível em: www.projetoleonilson.com.br. Acesso em: 12/01/2006. 
 



Figura 3. 
 
 

[...] O coração como órgão muscular, bombeador de sangue através de veias 
e artérias, centro vital de emoções e sensibilidades do sujeito, repositório de 
seus sentimentos mais sinceros, profundos e íntimos e, em instância última, o 
local onde a desrazão e todas as suas ambigüidades encontram conforto e 
refúgio [...]16 

 

 Pedrosa questiona a relação entre a exposição do coração e a 

mercantilização da arte.“ Se a arte, desde a modernidade, está ligada diretamente ao 

consumo, seria suportável a venda de tal mercadoria? (Essa pergunta foi feita ao 

artista que, como resposta, enviou a obra,de presente, por Sedex para o crítico, com 

os dizeres: “Voilá mon coeur, il vous apartien, ouro de artista é amar bastante”).” 

Ao questionar o artista sobre tal gesto, ele separa a obra do sistema no qual ela está 

inserida. 

Enquanto o crítico pondera sobre a exposição intimista do artista, a mesma 

obra é apropriada pelo campo da moda como um conceito. 

Dez anos depois, na exposição Vizinhos, que procurava evidenciar o legado 
de Leonilson como jovem artista, realizada na Galeria Vermelho, em São 
Paulo, tiveram lugar as performances de moda, sob o título Corações ex-
postos. A idéia era usar a moda para restabelecer a ponte – que Leonilson 
tanto buscava – entre o desejo do movimento, mesmo que fugaz, e a obra de 
arte. (www.revistacult.com.br)  

 
 

Corações consumados 

 

O que Leonilson vê na moda como referência para seu trabalho vai ao 

encontro do que nos fala  WILSON (1985;p.165)a este respeito:... a moda não se 

preocupa com os gêneros na construção da identidades.A moda transforma-se em 

um meio de recriação do sujeito descentrado, afirmando suas ambigüidades 

A moda é uma referência constante nos trabalhos de Leonilson.As 

fotografias das revistas de moda  o influenciam em sua criação. Ao explicar o 

processo de criação de sua instalação “Bordados e mesa com desenhos”,exposta na 
                                                 
16 Ibidem. 



Galeria Thomas Cohn em 1993,ele diz a LAGNADO(op.cit,p132) que quis misturar 

arte e moda.  

[...]Nas revistas The Face e na Clitz antiga que acabou,as matérias de moda 
me chamam a atenção porque não se limitam a mostrar o tailleur de moda 
Chanel,procuram uma outra beleza.De vez em quando,eu separo umas fotos.  
Já te falei sobre a influência de Marie Rucki sobre mim? Outro dia , na casa de 
um amigo,peguei uma revista e de repente vi uma foto com Azzedine Alaia e 
uma manequim,linda...Ela estava virada,e ele costurando um vestido de renda 
no corpo dela,moldando a renda...Aquela foto para mim foi um estalo.Fiquei 
imaginando ao mesmo tempo a dedicação dele de não fura-la com alfinete e 
dela de ficar parada.17 

A aproximação desta imagem com a de um artista pintando seu modelo é 

imediata. O cuidado do estilista  com a pele da modelo é o mesmo do pintor que, 

para além da representação,vê na pele a superfície que protege e revela o corpo. 

Assim também a modelo, que permite o uso de seu corpo para tais produções 

estéticas. 

Assim, através da moda as subjetividades se produzem, ambíguas e 

descentralizadas, em suas “encarnações”, aderindo  as peles em sua 

transitoriedade,em seu uso estético. O termo uso, possui segundo 

CERTEAU(2005;p.91), uma ambigüidade na qual se reconhece ações que 

pressupõem sua formalidade e inventividade, organizando o trabalho de formigas 

do consumo18. 

 CERTAU(ibidem) reconhece no que ele chama de arte da sucata (na qual, 

reconhecemos também as bricolages e os bordados de Leonilson) uma 

estratégia,um tipo de operação que intervém em um sistema  (no nosso caso, a 

mercantilização da arte) introduzindo uma maneira de tirar partido dele. Segundo 

ele,são “maneiras de fazer ou habitar” que criam para si um espaço de jogo para 

maneiras de utilizar a ordem imposta do lugar ou da língua,instaurando a 

pluralidade e a criatividade. 

Com certeza, a arte como um sistema está dentro de uma lógica de uso e de 

consumo,na qual se aproxima da moda.A introdução do corpo na arte suspende essa 

lógica,acrescentando sentidos não consumíveis,senão pela experiência.Porém, esta é 

cooptada pelo mercado adquirindo um valor (nas instituições de arte,não se pode 

                                                 
17 Lagnado, Lisette.op,cit.p.132. 
18 Certau,2005.p.93 



tocar nos Bichos de Clark nem vestir os Parangolés de Oiticica).A geração de 

Leonilson, conhecida como Geração 80 foi mais consciente de sua inscrição no 

mercado assim como da necessidade de reconhecimento deste, e aceitou esta 

condição. Acreditamos, porém, que diferentemente da adequação, a experiência 

estética deste artista resiste em seu tecido encarnado, ao “usar” a arte e a moda, para 

produzir uma estratégia dos sentidos sugerindo outras lógicas para seu consumo. 
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