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1. Arte : Século 21 709

capa [cover] Guy Tillim Supporters of Jean-Pierre Bemba line the road as he walks to a rally from the airport, Kinshasa, elec-
tion [Partidários de Jean-Pierre Bemba alinham-se na Estrada, enquanto ele caminha para um rally do aeroporto, Kinshasa] 
2006 fotografi a [photograph] 81,3 x 123,0 cm ed. 5 cortesia [courtesy] Michael Stevenson Gallery, Cidade do Cabo [Cape Town]
contra capa [backcover] Simon Evans Switzerland [Suíça] 2006 técnica mista sobre papel [mixed media on paper] 
71,1 x 130,8 cm detalhe [detail] cortesia do artista e [courtesy the artist and] Jack Hanley Gallery, São Francisco
orelhas [cover and backcover gatefolds] Facsímile de carta de Gordon Matta-Clark sobre a 11a. Bienal de São Paulo, data-
da de 19 de maio de 1971 [Facsimile of Gordon Matta Clark’s open letter concerning the 11th Bienal de São Paulo, dated 
May 19th, 1971]
p. 1 e [and] p. 276 Tradução para o inglês da carta de Gordon Matta Clark [English translation of Gordon Matta Clark’s letter] 
p. 4 Florian Pumhösl Foto de pesquisa para o projeto de fi lme para a 27a. Bienal [Research photo for the 27th Bienal fi lm 
project] 2006 câmera Hannes Böck coordenação [coordination] Camila Sposati
p. 6 Tomas Saraceno Flying garden [Jardim voador] 2005 instalação [installation] detalhe [detail] cortesia [courtesy] Galleria 
Pinksummer, Gênova e [and] Andersen_s Contemporary Art, Copenhague foto Sillani
p. 8 Taller Popular de Serigrafía Banderas del movimiento por la jornada laboral de 6 horas [Banners for the 6 hour working 
shift movement] 2004 pintura sobre tela [painting on canvas] 190 x 255 cm/180 x 275 cm foto Archivo TPS
p. 10 Jarbas Lopes Sem título da série Cicloviaérea [Untitled from the series Aerial cycle way] 2001–04 caneta esferográfi ca 
sobre papel [ballpoint pen on paper] 31 x 21 cm cortesia [courtesy] A Gentil Carioca, Rio de Janeiro e [and] Millan Antonio, 
São Paulo foto Marssares
p. 12 Francesco Jodice São Paulo city tellers [Contadores de história de São Paulo] 2006 c-print, acrílico, alumínio [c-print, 
plexiglass, aluminum] 180 x 240 cm cortesia [courtesy] Galería Marta Cervera, Madri
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[Christine Mello] What does the feeling of territory mean 
to you? And how do you see your situation of speaking 
about the occupation of territory while at the same time 
living in Israel? I consider myself an Israeli but that doesn’t 
mean I agree with how we are in the occupied territories 
or in godforsaken communities in the country. My works 
from the occupied territories are focused on the hardships 
and obstacles of daily life that the ordinary Palestinians 
face, and the constant friction between them and the Israelis 
locked together in a long and bloody struggle. The images 
chosen from Ofakim concentrate on the daily life and diffi -
culties of people in this small godforsaken small town in the 
desert — where people who came from North Africa and 
Ethiopia and Russia are trying to fi nd ways to coexist.
What is the pragmatic thrust in your work’s poetic gesture, 
and in its political gesture? How can photography offer an-
swers to the questions dealt with in your work? In my work 
I attempt to portray “the other”. Not only as a critic but 
also to show their plight and then perhaps raise questions, 
awareness and compassion. For the past fourteen years I 
have put emphasis on the everyday reality of the occupation. 
I realized that the diffi cult routine of daily life, although less 
shocking visually, is the main problem. It’s less dramatic but 
much more important for me to portray. I always fear that I 
will not be able to achieve my aim. I do not see a very strong 
link between photography and reality. With photographs, 
everyone always has their own interpretation, and there are 
some things that the image cannot transmit. I believe that 
photography is a kind of interpretation and tool for criti-
cism. It is like a written text; the camera is much more like 
a word processor than a tape recorder. More than collecting 
images, you are writing what you have to say.
In the light of Walter Benjamin, what does it mean to you 
to make the work more “distanced” and/or “closer” in re-
gard to the individual? In my work I deal all the time with 
the issue of my position according to Benjamin’s question 
of distance, since showing the “other” in a subject of con-
fl ict is to create a kind of self-portrait. It is a case of seeing 
yourself through the other.

[Christine Mello] O que signifi ca para você o sentimento 
do território? E como vê sua situação, quando fala sobre 
a ocupação do território e, ao mesmo tempo, vive em Is-
rael? Considero-me um israelense, mas isso não signifi ca 
que concordo com o fato de como estamos nos territórios 
ocupados ou em comunidades miseráveis existentes no país. 
Meus trabalhos, relativos aos territórios ocupados, foca-
lizam as agruras e os obstáculos da vida cotidiana que os 
palestinos enfrentam e a constante fricção entre eles e os is-
raelenses, ambos envolvidos numa luta prolongada e san-
grenta. As imagens que escolhi de Ofakim concentram-se 
na vida cotidiana e nas difi culdades com que as pessoas de-
param naquela cidadezinha de fi m de mundo, localizada no 
deserto, onde gente que veio da norte da África, da Etiópia 
e da Rússia tenta encontrar maneiras de coexistir. 
O que é o impulso pragmático contido no gesto poético 
de seu trabalho e qual é seu gesto político? Como a foto-
grafi a pode oferecer respostas às interrogações abordadas 
em seu trabalho? Tento, em meu trabalho, retratar “o ou-
tro”, não somente como crítico, mas também para mostrar 
seu infortúnio e, talvez, suscitar perguntas, conscientiza-
ção e compaixão. Nesses últimos 14 anos venho enfatizan-
do a realidade cotidiana da ocupação. Dei-me conta de que 
a difícil rotina da vida cotidiana, embora menos chocante 
visualmente, constitui o principal problema. Para mim, re-
tratá-la é menos dramático, porém muito mais importan-
te. Sempre receio não ser capaz de cumprir meu objetivo. 
Quanto à realidade, não enxergo uma ligação muito forte 
entre ela e a fotografi a. Diante de fotos, todo mundo sem-
pre tem sua própria interpretação, e existem algumas coisas 
que a imagem não consegue transmitir. Acredito que a fo-
tografi a é uma espécie de interpretação e instrumento para 
a crítica. É como um texto escrito. A câmera assemelha-se 
muito mais a um processador de texto do que a um grava-
dor. Mais do que reunir imagens, você está escrevendo aqui-
lo que tem a dizer.
À luz da refl exão de Walter Benjamin, o que signifi ca para 
você tornar o trabalho mais “distanciado” e/ou “próximo” 
em relação ao indivíduo? Em meu trabalho, lido o tempo 
todo com a questão de minha posição, de acordo com a refl e-
xão de Benjamin sobre a distância, dado que mostrar o “ou-
tro” como sujeito de um confl ito é criar uma espécie de auto-
retrato. É um exemplo de enxergar você através do outro. 

MIKI KRATSMAN  Buenos Aires, 1959; vive em [lives in] Tel-Aviv  From the series Panoramas: Gilo [Da sé-
rie Panoramas: Gilo] 2000 fotografi a [photograph] 90 x 60 cm  From the series Portraits: Wall paper Nablus [Da série 
Retratos: Wall paper Nablus] 2001 fotografi a [photograph] 90 x 60 cm coleção do artista [artist’s collection] cortesia [cour-
tesy] Chelouche Gallery, Tel-Aviv
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