
Smog fala sobre a tradição do fazer artístico escultórico, propondo uma reflexão 

sobre questões ligadas à relação entre fundo e forma, à materialidade, aos proces-

sos de produção, e à capacidade discursiva da imagem. Esta obra ecoa também na 

cultura modernista ligada ao sentido da obra de arte pública monumental. Porém, ao 

contrário do ideário moderno, progressista, este trabalho aponta para uma crítica à 

ideia de síntese com a arquitetura e para uma falência da discursividade unitária. 

Trata-se de uma “paisagem” polifônica, dispersa, pensada como uma narrativa, 

cujos acontecimentos, ou personagens, se vêm organizados de um modo acidental, 

levados por uma correnteza ou surgindo aqui e ali, como resquícios de uma cena. 

Este nevoeiro, feito de massa lodosa, imperfeita, porém sistemática, lança um olhar 

turvo e desapaixonado sobre a tentativa de construção de uma narrativa, ou de uma 

história. Trata-se, em suma, de um trabalho sobre esquecimento.
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Smog is about the tradition of artistic sculptural making, proposing a reflection about 

the issues related to the relationship between depth and shape, materiality and the 

discursive capacity of the image. This work resonates also on Brazilian modernist 

culture since it’s connected to the sense of a public artwork in an urban and architec-

tural context. However, contrary to the modern progressive ideology, this works aims 

to a critique of the idea of synthesis with architecture and to a failure of unitary 

discourse. 

It’s about a polyphonic “landscape”, disperse, thought of as a narrative, in which 

events or characters are organized in an accidental way, taken by a current or, arising 

here and there, as remnants of a scene. This fog, made of a thick mass, imperfect, 

although systematic, casts a blurred and dispassionate gaze on the attempt of 

building a narrative or a story. In short, this work is about oblivion. 
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