
JORNAL O CORREIO – UBERLA ̂NDIA, 19 DE JUNHO DE 2004 – FERNANDO 
PRADO  

Wagner Schwartz apresenta sua versa ̃o de filosofia danc ̧ada e surpreende a plateia com um senso 
de humor peculiar e ca ́ustico. O criador se apropria do mundo para construir sua poesia 
marginal. O  

performer transforma gestos cotidianos em arti ́sticos, chegando ao cu ́mulo do o ́bvio remontado 
e do ilustrativo ao abstrato. Sou remetido ao pintor Mondrian, quando disse: se eu pinto um 
cachorro igual ao da rua, na ̃o estou fazendo arte, estou dando mais um cachorro ao mundo.  

FOLHA DE S. PAULO – SA ̃O PAULO, 09 DE MARC ̧O DE 2004 – INE ̂S BOGE ́A  

Transobjeto, de Wagner Schwartz, homenageia He ́lio Oiticica, partindo da ideia de que, ao se 
nomear um objeto cotidiano como obra de arte, ele ganha outro sentido. Vestido de homem-
cartaz, ou enta ̃o, nu, Schwartz acentua com grac ̧a o papel do pu ́blico como legitimador da obra.  

POSTADO POR IJ SERPENTINE – SA ̃O PAULO, 25 DE ABRIL 2004 – MAI ́RA 
SPANGHERO  

O aspecto poli ́tico e ́ um gancho para a obra Wagner Ribot Pina Miranda Xavier Le Schwartz 
Transobjeto, de Wagner Schwartz. Cri ́tico e bem humorado, o trabalho questiona o lugar do 
brasileiro diante da relac ̧a ̃o nacional/estrangeiro. Transobjeto questiona a soberania da Europa 
como a grande exportadora de tende ̂ncias arti ́sticas e culturais. Com isso, reflete sobre as relac ̧o ̃es 
colonizador/colonizado, originalidade/pla ́gio e centro/periferia. O pro ́prio nome do trabalho 
expressa um certo rizoma antropofa ́gico que reivindica para si uma outra arquitetura. Ainda que 
na ̃o se trate simplesmente de subverter a origem da descende ̂ncia, a denu ́ncia desse panorama 
legitima o debate. Transobjeto parece apontar para a ideia do nacionalismo exilado, distante da 
sua refere ̂ncia geogra ́fica.  

O ESTADO DE MINAS – DOMINGO, 02 DE MAIO DE 2004 BELO HORIZONTE – 
MARCELO CASTILHO AVELLAR  

Transobjeto na ̃o e ́, em sentido estrito, um espeta ́culo de danc ̧a, mas uma performance. E na ̃o e ́ 
tambe ́m uma performance comum, mas, sim, uma provocac ̧a ̃o. Schwartz parte de uma colec ̧a ̃o 
de refere ̂ncias culturais brasileiras, dos Modernistas a ̀ Tropica ́lia, e se propo ̃e a digeri-las a ̀ 
maneira antropofa ́gica, diante do pu ́blico. A pro ́pria inserc ̧a ̃o da performance no contexto da 
danc ̧a – que tradicionalmente e ́ representada pelo pu ́blico na ̃o apenas como uma arte do 
movimento, mas uma arte de certas categorias do movimento – contribuiu para transformar 
Transobjeto numa obra ousada. Numa galeria de arte, por exemplo, o fato de um performer 
permanecer praticamente esta ́tico sob um guarda-chuva enquanto a canc ̧a ̃o Tropica ́lia (1970), de 
Caetano Veloso, se desenrola do ini ́cio ao fim na trilha sonora, seria apenas uma repetic ̧a ̃o de 
eventos ana ́logos, melhores ou piores, que sa ̃o realizados mundo afora, ha ́ de ́cadas. No contexto 
de uma mostra de danc ̧a, a cena e ́ uma contradic ̧a ̃o, antidanc ̧a, como uma melodia que fosse toda 
ela constitui ́da do sile ̂ncio das pausas. Ou na ̃o. Assim como o 4’33”, de John Cage, em seu 
completo sile ̂ncio do inte ́rprete, permitiu ao pblico uma conscie ̂ncia ampliada dos sons do 
ambiente, a tal cena do Transobjeto de Wagner Schwartz permite perceber a danc ̧a do pu ́blico, a 
maneira como inconscientemente nos movemos porque a mu ́sica esta ́ tocando. Permite 
descobrir nossos corpos na oposic ̧a ̃o entre eles e o corpo de plasticidades quase escatolo ́gicas que 
o artista apresenta nas cenas iniciais da obra. Em resumo, Transobjeto constroi danc ̧a ate ́ mesmo 
onde achamos que ela materialmente na ̃o esta ́. Um aviso para quem na ̃o esta ́ a fim de questo ̃es 
conceituais: de brinde, Transobjeto e ́ uma das coisas mais divertidas que apareceram nos palcos 
brasileiros este ano. Para quem acha que contemporaneidade e ́ uma coisa se ́ria, de artistas 



concentrados em pesquisas herme ́ticas, esta performance e ́, no mi ́nimo, a indicac ̧a ̃o de um 
caminho bem inesperado.  

O TEMPO – BELO HORIZONTE, 01 DE MAIO DE 2004 – MICHELE BORGES DA 
COSTA  

Em seu trabalho Wagner Ribot Pina Miranda Xavier Le Schwartz Transobjeto, o criador esta ́ a ̀s 
voltas com as questo ̃es de identidade e autoria. (...) O corpo e ́ apresentado como instrumento 
pla ́stico, image ́tico. Tudo sem perder o foco no que Wagner considera um dos nortes da danc ̧a 
contempora ̂nea que se faz no brasil hoje: o corpo do criador-inte ́rprete em coevoluc ̧a ̃o com seu 
territo ́rio, a ̀ sua margem.  

IDANCA NET – NOVEMBRO DE 2004 – NIRVANA MARINHO UMA CERTA 
POLITICIDADE: NO CORPO, NA DANC ̧A  

Wagner Schwartz (Wagner Ribot Pina Miranda Xavier Le Schwartz Transobjeto) parece estar 
abrindo a histo ́ria desconhecida pela maioria dos brasileiros. Qual e ́ realmente o papel que 
cumpre na histo ́ria das artes e da postura poli ́tica dos artistas uma tal de Lygia Clark, um tal de 
He ́lio Oiticica, e uns mais conhecidos, por sinal todos estrangeiros, como Pina Bausch, Xavier Le 
Roy e a pro ́pria La Ribot? Que tipo de contaminac ̧o ̃es esta ̃o em jogo?  

JORNAL ZERO HORA – PORTO ALEGRE, 20 DE SETEMBRO DE 2004 – 
RENATO MENDONC ̧A  

Transobjeto, de Wagner Schwartz, aproxima-se mais de uma performance. Com domi ́nio 
absoluto de palco, Wagner usa da surpresa e do humor para desnudar nossa colonizac ̧a ̃o cultural. 
Com a trilha centrada na fase tropicalista de Caetano Veloso, brincou com malabarismos 
corporais, se entregou nu, enfeitado por um lac ̧arote, como presente para a plateia, cantou 
Carmen Miranda francesizada e denunciou como e ́ risi ́vel ser quem na ̃o e ́.  

DIA ́RIO DE PERNAMBUCO – RECIFE, 06 DE MARC ̧O DE 2004 – TATIANA 
MEIRA  

Uma das criac ̧o ̃es que causou mais empatia nos espectadores do Rumos Danc ̧a 2004. Com 
Transobjeto, Wagner Schwartz, de Minas Gerais, provocou risos incontidos e foi aplaudido de pe ́ 
ao final de meia hora de aparic ̧a ̃o. Dividida em quatro mo ́dulos, a obra se apropria de objetos e 
signos que, fora do contexto, ganham novos significados. Em sua performance, embalada por 
mu ́sicas de Caetano Veloso, Wagner se contorce, mistura vinho com frutas espremidas em tac ̧as, 
saboreia uma a ́gua de coco. E tambe ́m brinca com quem possa te ̂-lo criticado de estar 
“francesizado”.  

	


