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A pintura visionária peruana nasceu no trânsito entre a estética gráfica amazônica e a
técnica figurativa, de origem europeia, tecendo pontes entre o pintor amazônico e o
espectador (e potencial comprador) das cidades. Produto desse movimento entre o
indígena e o alheio à floresta, seu caráter é desde o início aparentemente contraditório:
fazer quadros, cujo principal objetivo é visibilizar o invisível. Coloca-se como principal
desafio criar superfícies, formas, contornos, espaços, estilos, cores e temas que permitam
ver dentro de uma moldura material aquilo que normalmente não se vê e não tem
matéria, ou pelo menos, não tem materialidade fixa, mensurável pelas convenções usuais
de peso e de extensão. Seu propósito é produzir objetos visuais que possam ser
pendurados nas paredes das casas das cidades, mas que transmitam uma existência outra,
que tem pouco a ver com a decoração ou a contemplação estética. São obras que não só
acionam um novo olhar sobre um aspecto do mundo, mas também ensinam novos
mundos desde a perspectiva do olhar - um olhar que, aliás, é tão novo e diferente quanto
os mundos que se tornam visíveis através dele.

Essa procura inovadora de técnicas para a visualização do invisível rompe com as
convenções que distinguem entre o real e o imaginário: tenta-se fazer ver aquilo que o
espectador não-indígena não só desconhece, mas recusa reconhecer como uma realidade
potencialmente existente fora do quadro. Entretanto, longe de aceitar o rótulo de fantasia
ou mera imaginação, os pintores visionários insistem na realidade das visões que eles
compõem materialmente: elas foram pintadas sobre a tela porque elas foram
pessoalmente experimentadas. Tratam-se de pinturas testemunhais cujo poder consiste na
força narrativa das imagens e cuja estética atesta a existência de corpos outros, outros
olhares e percepções. São narrações visuais de experiências vividas pelo pintor, no seio
de diversas práticas culturais de transmissão e geração de conhecimentos, muitas vezes
conduzidas em família e sustentadas por meio de plantas que ocupam um lugar chave na
1

Bolsista CAPES Brasil. Agradeço à CAPES Brasil pela bolsa de professor visitante estrangeiro 20112013 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que possibilitou a realização dessa pesquisa.

2

vida ritual na Amazônia do pie-de-monte andino; especialmente, tabaco e ayahuasca
(Banisteriopsis caapi), e também outras plantas das complexas farmacopeias indígenas.
Em última instância, as plantas fornecem as visões e as realidades manifestas na nova
pintura xamânica. Portanto, mais do que usar plantas para pintar, os artistas fazem ver
visões que provêm das plantas, já que essas plantas são tidas como fontes de
conhecimento, memória ancestral e criatividade imagética. Há então um deslocamento da
agentividade artística para além das agentividades pessoais e sociais usualmente
atribuídas aos artistas. Novas imagens surgem nesse quiasma, nesse entrecruzamento de
fontes de saber, visualidades e ontologias, onde o olhar hegemônico das cidades e o
(supostamente) subalterno da floresta se confrontam. Nesse processo, as técnicas dos
grafismos indígenas aparentemente se dobram ante as técnicas da figuração aprendidas
na escola e disseminadas nos livros, redefinindo e se apoderando do regime visual
ocidental imposto.

Este ensaio apresenta imagens produzidas por dois artistas da nova pintura visionária
amazônica e destaca as dimensões cosmopolíticas das artes visuais indígenas
contemporâneas. Iniciada nos anos 1980 sob o impulso do pintor mestiço amazônico
Pablo Amaringo, grande conhecedor do xamanismo ayahuasqueiro do Ucayali, a pintura
visionária peruana adquiriu um dinamismo indígena próprio com características
diferenciadas segundo as regiões culturais e os estilos familiares dos pintores (Luna y
Amaringo 1991, Landolt 2000 e 2005, Belaunde 2012). Os dois pintores que menciono
neste artigo, Roldán Pinedo, Shipibo-Konibo, e Enrique Casanto, Ashaninka, pertencem
à geração de artistas indígenas amazônicos que foram convidados a participar, na década
de 1990, das Oficinas de Arte Popular da Universidade Nacional Mayor de San Marcos,
em Lima, organizadas pelo historiador Pablo Macera. Desde então, esses artistas têm se
destacado nas salas de exposição da cidade e nas publicações, logrando conquistar um
lugar no crescente mercado da arte peruana. Minha aproximação aponta alguns aspetos
das técnicas de visualização do invisível próprias a cada pintor e seu impacto como
expressão de uma cosmopolítica indígena acionada na criação de imagens.

Roldán Pinedo
“Esta cor marrom é o motivo da selva”. Com essas palavras, Roldán me apresentou suas
pinturas quando fui entrevistá-lo pela primeira vez em sua casa-oficina em Canta Gallo,
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no centro de Lima, onde morava junto com 500 famílias shipibo-konibo que migraram
para a capital 2. A cor é obtida usando tintas naturais da floresta. O tecido de algodão cru,
de procedência comercial e que serve de tela para seus quadros, é mergulhado em um
balde com casca de mogno em processo de decocção. Em seguida, esse tecido é posto
para secar sob o sol, absorvendo luz, vento e calor. O procedimento deve ser repetido
oito ou dez vezes até que a cor marrom, tão característica de suas obras, esteja fixada ao
algodão. Assim, o tecido industrial se torna o suporte necessário para a materialização
das visões provenientes da floresta. Nas pinturas já prontas, o fundo marrom com matizes
mais ou menos claros ou escuros, é um fator fundamental porque ele marca o espaço
englobante que contém as formas e as linhas que compõem o quadro, mas também, e
principalmente, porque ele é o chão de luminosidade que potencializa o brilho das outras
cores pintadas sobre a tela. O marrom mogno tem um tom de terra canela, cobre e
bronzeada, como uma pele amazônica. Por meio da pintura, a tela ganha vida e se torna
um chão-espelho de luz que é ao mesmo tempo madeira de árvore e pele humana.

Onça preta

Nem todas as telas são tingidas profundamente. Algumas são tratadas para que fiquem
brancas com matizes de creme e cinza. Então o chão de fundo do quadro faz referência às
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areias das praias dos rios amazônicos. A transformação do tecido industrial em uma pele
preparada para receber os traços de desenhos é, entretanto, semelhante. A produção da
tela faz parte integral do processo de criação da imagem e da transmutação de uma
técnica de pintura figurativa sobre tela, de origem europeia, em uma nova forma de
pintura corporal amazônica.

“Assim eu trabalho, com muitas tintas naturais, para mostrar de onde eu venho”, me
explicou Roldán nessa primeira entrevista. As outras cores usadas para os traços também
vêm da floresta e são índices materiais das hortas da sua família e da floresta ao redor:
urucum cozido para o vermelho, açafrão da terra para o laranja, jenipapo para o azulverde, e vários barros de cores para o branco, o cinza, o creme, o ocre, o negro. “Inspireime na minha avó para fazer minhas tintas”. A inspiração veio das mulheres, da sua avô.
“Ela utilizava plantas e barro para pintar suas cerâmicas e suas telas”. Recentemente,
entretanto, depois de 15 anos morando em Lima, Roldán tem começado a utilizar
principalmente cores acrílicas, devido à dificuldade de encontrar e trazer as tintas
naturais da floresta, mas também para expressar a sua atual localização na comunidade
shipibo-konibo urbana de Canta Gallo, em pleno centro comercial da capital. A tela de
fundo, no entanto, frequentemente continua tingida com mogno, seja total ou
parcialmente.

A dívida de Roldán com as mulheres shipibo-konibo é grande. Não apenas as tintas, mas
também os traços característicos de suas pinturas são de inspiração feminina. Entre os
Shipibo-Konibo, a arte de pintar desenhos, chamados kene, é feminina e não é uma arte
figurativa. Isto é, não se trata de pintar imagens de corpos e objetos sobre uma tela
estendida, senão de cobrir a superfície dos corpos, incluindo as cerâmicas, os tecidos e a
pele humana, com complexos desenhos geométricos chamados kene. Esses desenhos,
ademais, não são meras expressões plásticas nem são meramente coisas de mulheres.
Segundo o pensamento shipibo-konibo, são uma materialização, sob a forma de luz
colorida, da energia ou força positiva koshi das plantas. Normalmente, são as mulheres
quem materializam essa energia nos desenhos de suas pinturas, em seus tecidos e em seus
bordados. Mas a energia positiva koshi também pode se manifestar em visões, sem
necessidade de um suporte material, em sonhos e durante as visões induzidas pela
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ingestão de plantas, como o piri piri (Cyparacea, chamado waste em Shipibo-Konibo) e
ayahuasca.

O chullacchaqui

Desde pequenas, as meninas são “curadas” com piri piri para poder “ver desenhos nos
pensamentos” e pintar e bordar os desenhos com destreza. Suas avós colocam-lhes gotas
de piri piri no umbigo e nos olhos. Esse ritual também fornece às mulheres uma poderosa
arma de sedução para o amor. Segundo os homens Shipibo-Konibo, as mulheres que
sabem fazer desenhos os hipnotizam com o labirinto dos padrões de kene pintados e
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bordados em suas saias. Elas são experientes caçadoras de homens apaixonados. Claro
que eles não ficam atrás no jogo da sedução, e também são “curados” com piri piri, mas
não para pintar senão para caçar e pescar. Roldán foi “curado” pelo seu avô paterno.
“Curar”, portanto, significa sarar, mas também transmitir capacidades, fazer eficiente,
entregar agentividade, criar corpos habilidosos. “Fizeram-me piri piri para pescar.
Gostava de pescar acompanhando o meu avô. Para ser bom pescador, você deve ser
curado. Quando não está curado, só traz poucos peixes e não é suficiente para a família.
Quando está curado, você traz bastante peixe”. O bom pescador, generoso com sua
esposa, filhos e sogros, é um parceiro desejado. O bom xamã curandeiro, que cuida dos
filhos, também é bem sucedido no amor e na família.

Quando Roldán começou a pintar, ele combinou as técnicas femininas de traçado
material de desenhos kene com as técnicas visuais masculinas para a pesca e o
xamanismo curandeiro: para visualizar os desenhos das presas e os desenhos dos
espíritos. Nessa época, ele já morava em Lima, com a sua esposa, Elena Valera, também
artista, com quem desenvolveu um estilo de pintura figurativa original, fazendo imagens
de pessoas e diferentes seres do cosmos shipibo-konibo e cobrindo essas imagens de
padrões abstratos e coloridos de kene. Ele desejava poder mostrar em imagens o mundo
xamânico de seu avô e então decidiu voltar ao rio Ucayali e tomar ayahuasca.

“Meu avô era curandeiro, poderoso. Transformava-se, desaparecia e aparecia. Ele
era um meraya, aquele que se transforma em onça. Mas como ele morreu quando
eu era menino, eu só tinha tomado uma vez ayahuasca antes de ir morar em Lima.
Quando comecei a trabalhar com o historiador Pablo Macera, aí comecei a levar a
sério o meu avô, porque se veem muitas coisas em visão, coisas que devemos
fazer nas nossas vidas. A planta mesma nos guia; é assim mesmo. Tomei plantas
com o tio da minha esposa. Eu pinto o que eu tenho visto: as borboletas que nos
cuidam com os olhos de desenhos pintados nas suas asas; as aves mensageiras
que avisam o curandeiro; a sereia encantadora que ajuda para que a mulher seja
amada; o fumo que protege. Tudo é brilhoso, tudo tem seu desenho kene, sua
energia para jogar fora as coisas negativas, para curar”.
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A força da pintura de Roldán reside na sua luminosidade e essa é também a chave do
poder curativo das suas obras. Quando ele pinta, os desenhos que cobrem os corpos dos
personagens do universo visionário do curandeirismo são enfatizados bem mais do que
os contornos das figuras. Cada folha tem seu próprio desenho, cada jiboia, cada
borboleta. A roupa dos xamãs, a cauda das sereias e a pele das jiboias, tudo tem kene
coloridos. Mas esses desenhos não são somente os padrões geométricos do kene,
emprestados da arte feminina; são também os desenhos das nervuras das folhas, das
pintas das peles dos animais e das penas dos pássaros, dos seus dentes, suas garras, seus
picos e suas escamas, das cascas das árvores, das ondas da superfície das águas e das
veias que correm pelo corpo. Os quadros explicitam a relação, implícita na arte feminina,
entre os caminhos e as nervuras de todo o tipo e o kene: estes fazem ver os circuitos pelos
quais circula a luz colorida, a energia koshi dos seres.

Borboleta

Dessa maneira, o poder inovador da pintura do Roldán não consiste, como se poderia
pensar a princípio, em representar o mundo visionário do xamanismo de seu avô, mas em
trazer sobre a tela essa energia que é visibilizada durante as sessões xamânicas graças às
plantas; em apresentar essa luminosidade, em criar o brilho. A inovação plástica reside
nas técnicas de criação do brilho que completa o uso também inovador da figuração. É o
brilho que faz da imagem uma poderosa mensagem de comunicação de dimensão
cosmopolítica, que chega a um público diferente, além dos seguidores e opositores dos
discursos dos líderes e pensadores indígenas. Esse impacto da nova arte visionária e sua
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aceitação nos círculos artísticos e populares -- através de exposições, feiras, programas
de televisão, murais e outros tipos de espaços públicos visuais nas praças e prédios de
Lima e outras cidades amazônicas peruanas -- se deve, justamente, ao fato de não se
tratar de uma mensagem discursiva, mas uma mensagem performativa, que age sobre o
mundo, “curando” os espectadores e os lugares onde os quadros são expostos. Seduzido
pelo brilho, o espectador também se torna hábil e sedutor.

“Tudo o que se vê em visões está coberto com desenhos. Tudo tem seu kene, é sua
energia, sua medicina. Bem bonito, bem brilhante. Tudo é brilhoso. Meus quadros dão
proteção. A planta mesma me avisou”.

Sessão de xamanismos

Enrique Casanto
“Guerreiro Orquídea”, esse é o significado de seu nome em asháninka, Casanto, membro
de uma família do rio Perene que se orgulha de ter vencido a guerra usando as armas de
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uma flor. A sabedoria da orquídea consiste em passar despercebida entre a folhagem e os
troncos podres da floresta, esconder-se do olhar do inimigo por um tempo e, depois,
voltar ao ataque no momento inesperado. Mas a esperteza da flor não é simplesmente
uma virtude; ela é tão boa quanto ruim. Porque a orquídea é vaidosa e não aceita
compartilhar com os demais. Ela quer reinar só. E foi essa fraqueza, essa falha inerente à
sua qualidade, que fez a orquídea existir como uma forma orgânica fixa, como uma flor
que permanece flor e não fica se transformando constantemente de flor em ser humano,
de humano em flor. Enrique conta a história com imagens e também com palavras.
Grande narrador, ele une o visual e o verbal, elaborando uma trama provém da junção
entre história e cosmologia asháninka, entretecendo as origens dos clãs familiares com as
origens dos seres silvestres, das plantas e dos animais. Nesse tempo primordial, e
também histórico, identificado na cronologia e nos registros da colônia espanhola na
Selva Central do Peru, a fluidez entre as formas corporais dos seres do entorno, que
anteriormente mudavam com facilidade, foi interrompida. Entretanto, até hoje a orquídea
e os membros da família de Enrique Casanto compartilham um mesmo ancestral, o
guerreiro valente, mas falível, cujas ações destacaram na guerra primordial entre os
Asháninka seguidores do líder messiânico Inka e o invasor espanhol. Foi assim que o
Guerreiro Orquídea passou a ser parte das flores da Amazônia:

“Casanto fue un gran guerrero partidario de Juan Santos Atahualpa. Su nombre
significa Orquídea y así también se llamaba su clan que vivía en el río Kokari,
hoy provincia de Oxapampa. Casanto tenía por corona una pluma de papagayo y
dos plumas de la cola del gallo para representar su menor jerarquía. Aunque tenía
mucho poder, él no era jefe de jefes porque tenía que esperar a la muerte de su
padre para tomar ese cargo. Cuando Casanto luchaba contra los españoles no lo
encontraban porque se escondía en un tronco podrido y parecía una orquídea
inofensiva. Después de la muerte de su padre y ya jefe de jefes creció el poder de
Casanto porque hizo muchos matrimonios con mujeres de diferentes valles. Pero
eso dio mucho temor a los demás jefes, que lo invitaron a una reunión para
repartir el poder pero Casanto, lleno de orgullo, no aceptó. Más bien pensó en
matar a los demás jefes. Entonces los otros guerreros acordaron convertirlo en
alguna cosa y así lo hicieron, porque cuando Casanto, durante una batalla, fue a
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esconderse como siempre en un tronco ya no pudo después volver a ser humano y
quedó como Orquídea.” (Casanto 2002:13)

A narração remonta ao século XVIII e à revolta de Juan Santos, um mestiço de
procedência andina cusqueña que se dizia filho do Inka Atalhualpa e que foi o eixo de
uma sublevação de diversos povos de língua aruaque, incluídos os asháninka do rio Perene,
contra os missionários espanhóis (Santos & Barclay, 1995). Em dez anos de guerra, eles
conseguiram expulsar todos os invasores e, a partir desse momento, começou um período de
mais de um século sem interferência colonial na região. A rebelião mudou a configuração
política e econômica dos povos do pie-de-monte. Os limites com as zonas quéchua-falantes
das alturas foram fechadas pela coroa espanhola para evitar que os indígenas das zonas
baixas tivessem acesso aos bens comerciais de produção andina e espanhola que circulavam
nos Andes. Mas os seguidores de Juan Santos continuaram conduzindo expedições
guerreiras, procurando armamentos de ferro e outros produtos regionais, e reforçando as
alianças políticas entre as famílias.

Os últimos registros de ataques dos indígenas amazônicos datam de 1752. Após essa data, as
informações escritas sobre Juan Santos são escassas e passam a fazer parte da memória oral
dos povos que mantiveram viva a memória do herói, conseguindo que a região Selva Central
resistisse às entradas coloniais até o ano de 1847, quando começa a invasão massiva das
terras baixas pelos projetos de colonização interna da nova república peruana.

O Guerreiro Casanto (Orquidea
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Segundo Enrique, as redes de relações entre as famílias asháninka que ocupavam a bacia
do rio Perene se consolidaram nesse período, e cada família, ou clã, como ele diz, surgiu
da descendência de um guerreiro valente. Mas junto com essa descendência de forma
corporal humana, também se gerou uma descendência de outra forma corporal, animal,
vegetal ou mineral, pedra do entorno, que se mantém até hoje. Foi assim que a paisagem
dos corpos foi diferenciada entre humanos e não-humanos, todos descendentes dos heróis
do passado histórico. Entretanto, a comunicação e a passagem entre as formas corporais
dos descendentes humanos e não-humanos dos guerreiros ainda acontece em sonhos e em
visões induzidas pelo uso de plantas, e também após a morte, quando alguns aspectos do
corpo humano se transformam e adoptam a forma corporal de seus parentes nãohumanos. Assim, o destino post mortem de Enrique é se transformar em flor.

Por enquanto, sua paixão pelo conhecimento e sua enorme criatividade artística têm
levado Enrique a pesquisar tanto sobre os asháninka do Perene quanto sobre a vida nas
cidades e os conhecimentos das universidades. Estudou enfermagem, trabalhou em
hospitais e em comunidades indígenas, organizando campanhas de saúde na Selva
Central e em outras regiões amazônicas do Peru. “Eu conheço a medicina química e
curandeira”. Enrique adora traduzir os nomes das plantas do asháninka ao espanhol e
vice-versa, sempre contando novas histórias sobre como determinada planta se originou,
ou seja, como ela adotou uma forma não-humana. Seu aprendizado também dependeu de
sua relação com as plantas, especialmente com o tabaco, planta chave dos sheripiari,
xamãs tabaqueiros asháninka. “Quando você consegue atravessar as provas que o tabaco
coloca, você também consegue conversar com os guerreiros do passado. Por isso eu pinto
meus quadros, porque eu tenho visto os guerreiros e tenho escutado as histórias dos
velhos”. Pesquisador incansável, entrevistou com gravador na mão todos os homens e
mulheres sábios, contribuindo para ampliar o horizonte histórico sobre a revolta de Juan
Santos Atahualpa, e demonstrando que, depois da morte de Juan, seu filho, Josecito,
desconhecido até o momento pelos historiadores acadêmicos, tinha tomado o comando
da rebelião. Atualmente com mais de 10 livros de histórias e pinturas publicados, ele não
para de surpreender o público limenho ao mostrar como cada detalhe de nossa vida, cada
ser que se nutre de outros seres, cada corpo com suas próprias estratégias de combate e
defesa, de sedução e segredo, é produto de uma transformação primordial do humano ao
não-humano. Seu último livro, A cozinha mágica, ganhou em 2012 o prêmio de melhor
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livro de culinária em Paris e está repleto de histórias, visuais e verbais, contando a
origem dos ingredientes que, desde os tempos de Juan Santos Atahualpa, são servidas no
jantar das famílias asháninka.

Origem dos caracóis comestíveis

O aspecto que mais chama atenção na obra de Enrique Casanto é o seu uso da figuração,
emprestada da pintura europeia para criar formas que, desde o ponto de vista ocidental,
são quimeras, seres híbridos; mas que dentro das narrativas asháninka são seres
plenamente reais e históricos. Tratam-se de imagens que, ainda sem as palavras das
histórias verbais que as acompanham, atestam a realidade dos seres primordiais em
transformação. E esse atestado tem força política na medida em que revela o armamento
característico de cada ser concebido como um grande guerreiro do passado, em pé de
guerra para a defesa contra o colonizador europeu.

Seus retratos captam um snap shot do caráter primordial dos seres enquanto duplos de si
mesmos: em um caminho entre o corpo humano e o não-humano; um braço, uma perna e
parte do rosto são de gente; o outro braço, a outra perna (não necessariamente simétrica)
e o resto do rosto são de outro corpo. Mas essa quimera híbrida compartilha uma mesma
roupa que o identifica como propriamente humano: a túnica que veste o asháninka e o
cocar do sheripiari, tabaqueiro. O guerreiro Orquídea, por exemplo, com uma mão e um
pé que parecem raiz, leva uma orquídea roxa na cabeça e uma túnica de algodão
comprida, com fitas brancas e cinzas. Seu arco e suas flechas estão de seu lado, sempre
atento para a defesa. Em outras palavras, a ideia de humanidade que é apresentada
considera plenamente humano apenas aquilo que tem um duplo não-humano.
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A guerra que é retratada nos quadros parece ter um sentido bem mais amplo que um
enfrentamento violento. Refiro-me aqui à guerra como o conjunto de estratégias postas
em ação para lograr objetivos de ordens diversas na vida, sobrepondo-se aos obstáculos
que se apresentam. Os relatos de transformação pintados por Casanto mostram como a
paisagem e os seres que a povoam são investidos de inteligência estratégica tanto para a
proteção como para a ofensiva quando esta é necessária, e também para o ensino dos
perigos da inveja e das ânsias de poder. Eles fazem visível para o espectador da cidade o
quanto a selva é um livro de estratégias bélicas, onde cada um ataca e se defende, come e
é comido pelo outro. Assim, a mensagem política é explicitada: fazer ver o meio da
selva, os rios e o céu e todos seus seres conhecedores de estratégias a serem aplicadas em
nossas vidas. Contudo, as histórias também contam como esses guerreiros falharam,
perdendo a aparência e a fala humanas, e se convertendo definitivamente em formigas,
insetos ou outros elementos da geografia. Essas transformações se deveram ao excessivo
desejo combativo ou à pouca generosidade, ou ainda à falta de respeito pelo tabaco, a
planta dos curandeiros, da qual depende o contato com os espíritos e o uso de uma língua
espiritual para falar com todo o tipo de seres, plantas, espíritos e animais. A noção de
autonomia e realização humana que emana dessas pinturas é complexa: não basta ser um
bom estrategista para conseguir o que se quer; há de se controlar e manifestar respeito
para ter êxito. Ainda que tenham falhado, ainda que sejam defeituosos, os guerreiros do
passado transformados em animais, plantas, rochas e rios são e serão fontes de
conhecimento e destino post mortem dos humanos vivos.
“Este guerrero Pochotzi, que significa Achiote, vivió en un lugar llamado
Potsoteni, distrito del Tambo, provincia de Satipo, departamento de Junín. Era un
buen partidario de Juan Santos Atahualpa. Pochotzi era hombremodesto que
preguntaba a otros guerreros por el uso de las plantas. Pochotzi pintaba su cara
con achiote para dar temor a sus enemigos y en medio de la batalla se convertía
también en una planta de achiote con muchas flores y frutos y así no lo podían
encontrar porque los enemigos solo veían muchos abejorros chupando la miel de
las flores de achiote; pero en verdad esas abejas eran los propios guerreros de
Pochotzi y a una orden suya atacaban al enemigo y lo picaban. Para asustar en la
guerra, Pochotzi también sabía producir ventarrones fuertes que hacían caer
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árboles. Con el correr del tiempo, con gran edad, quedó convertido en planta de
achiote.” (Casanto, 2002:15)

Guerreiro Pochotzi (Urucum)

Conclusões: pintores do invisível
As técnicas europeias de figuração, apropriadas por Roldán Pinedo e Enrique Casanto,
elaboram de maneira inovadora aspectos culturais próprios dos grafismos e das
cosmologias shipibo-konibo e asháninka, respectivamente. No caso de cada artista, a
figuração europeia foi adaptada e utilizada para expressar questões diferentes quanto ao
teor cosmopolítico. A figuração na pintura de Roldán é um meio para apresentar o brilho
curativo que se manifesta durante as visões de ayahuasca; na pintura de Enrique, a
figuração serve para apresentar o caráter duplo dos verdadeiros seres humanos e sua
existência primordial como valentes guerreiros, ainda que compostos por uma mistura de
virtudes e falhas.

Em ambos os casos trata-se de pinturas testemunhais, e sua força narrativa deriva da
experiência vivida pelo pintor por meio do uso de plantas. Mas no caso de Enrique, a
narratividade da imagem e reforçada pela narratividade das historias que explicitam o
momento histórico e o contexto social da transformação dos seres primordiais
visibilizada na pintura.
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Segundo alguns críticos de arte, o jeito sobressaliente da pintura de Roldán está em sua
necessidade de preencher todos os espaços com seres e linhas que trazem para a cidade a
vida superabundante da floresta. Não discordo dessa afirmação, mas é importante
ressaltar que tal abundância é produzida pela ênfase em pintar todos os desenhos
diminutos e normalmente invisíveis que cobrem a pele dos seres. Mais do que preencher
a tela com figuras, as figuras na tela são preenchidas de desenhos que visibilizam os
canais por onde corre a energia colorida. Essa visibilização daquilo que normalmente é
invisível ou passa despercebido é o que define o estilo estético de Roldán e a procura por
novas formas plásticas que não dependem do discurso verbal. Aqui a imagem, a luz, é o
instrumento direito de uma cosmopolítica da cura.

De igual maneira, a pintura de Enrique também visibiliza aquilo que não se vê. Segundo
os críticos de arte, ela se caracterizaria pela fabricação de corpos híbridos de seres
humanos animalizados, ou vice-versa, de seres vegetais, animais e minerais
humanizados. Mas eu sugiro que, além disso, o jeito único da pintura de Casanto, sua
estética, reside em mostrar que os seres plenamente humanos são seres duplos, com
corpo humano e não-humano, com descendências humanas e não-humanas e com
histórias onde o humano e o não-humano se separam e se entrecruzam no tempo. Para
Enrique, o discurso verbal completa as imagens e é um instrumento cosmopolítico mas,
aliás, ele não pertence ao mesmo registro de linguagem dos discursos dos líderes
indígenas que agem nas organizações e ONGs habituais. Sua fala promove a guerra, a
defesa, a esperteza que se renovam e se redefinem em cada momento histórico. Assim
como na rebelião de Juan Santos Atahualpa, no século XVIII, os nomes dos guerreiros
ashaninka se reativaram demostrando todo seu potencial bélico na década de 1980s e
1990s, durante a guerra de Sendero Luminoso e o ataque das forças militares do país.
Nesses tempos, os homens demostraram que os nomes dos clãs ainda podiam se
transformar em orquídeas, pombas, plantas de urucum, formigas venenosas, escorpiões e
todo tipo de entidades de guerra presentes na floresta. No nome reside o principal
segredo-poder invisível feito visível na cosmopolítica imagética do Guerreiro Orquidea.

Os grafismos e outras expressões de pinturas indígenas da região, anteriores à
apropriação de técnicas figurativas ocidentais, não tinham como objetivo reproduzir
sobre uma superfície plana objetos visuais percebidos no entorno, mas fabricar corpos e
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artefatos úteis que agiam como parte e extensão do corpo humano. Sua tela favorita, por
assim dizer, era a superfície do corpo humano, a pele, e, também, as vestimentas ou a
superfície dos objetos, cerâmicas, cestos etc., considerados como corpos. Como tem sido
demonstrado pelos estudos recentes sobre arte indígena em outras áreas da Amazônia, os
traços dispostos sobre a pele e o vestido não somente adornam os corpos, mas também os
transformam, outorgando-lhes eficácia e poderes provenientes dos espíritos e os
protegendo dos ataques dos seres malignos, inimigos e predadores. A pintura, portanto,
ultrapassava objetivos estritamente estéticos. Mais que adornar, faz corpos. Ela é
performativa e fonte de agentividade, fereza, sedução e sentido (Vidal 1992; Echeverri
2000; Van Velthem 2003; Lagrou 2009 e 2012; Gallois 2002; Barcelos 2002; Beysen
2008).

A estética plástica amazônica se relaciona diretamente com os processos de fabricação
dos corpos e dos artefatos, com as noções de ontologia e etiologia presentes nas
cosmologias e nas práticas rituais. Tecer uma túnica, um cesto, uma coroa ou um coador;
talhar uma canoa, um banco ou uma gamela; pintar desenhos sobre as paredes das
cerâmicas ou sobre a pele humana... todos esses processos são atos de produção estética
que conduzem a fazer com que os corpos produzidos tenham eficácia e sejam pessoas por
si: que o cesto carregue, que o coador coe, que o banco dê apoio e que a túnica e a pela
protejam contra os perigos, afugentem os inimigos, seduzam os incautos e hipnotizem os
apaixonados.

Essa força transformativa das artes plásticas indígenas amazônicas, apesar das mudanças
de técnica e de motivos, também se expressa na pintura xamânica da atualidade. Sua
beleza se enraíza em seu poder performativo, que atua sobre o mundo, o transforma e lhe
proporciona afetos. Por isso, a produção estética atual entre os povos indígenas
amazônicos é inerentemente política, e propriamente cosmopolítica, já que, através da
nova pintura xamânica, também se trata de produzir sujeitos hábeis, isto é, pessoas,
agentes capazes de transformar o entorno e fazer as coisas acontecerem por meio de
relações de poder 3. A apropriação da figuração pela nova pintura visionaria xamánica
3

Neste ensaio, como ambos os pintores são masculinos, a aproximação a pintura xamânica e sua
cosmopolítica das imagens tem um forte viés masculino. São relativamente poucas as mulheres que
exercem este novo tipo de pintura. Uma analise das diferenças de gênero será o tema de um futuro estudo.

17

peruana para visibilizar o invisível nos leva a repensar as relações variáveis entre
grafismos e figuras, formas e linhas, numa estética da brilho, da cura, da guerra, da
defesa e da criação de novas imagens 4.

4

Uma aproximação a pintura de Enrique Casanto desde o conceito de quimera ou seres híbridos,
compostos, permitiria uma comparação com outros processos de passagem do grafismo à figuração
estudados (ver Lagrou 2012 e Muller 2002).
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