
José Carlos Villar – Trânsitos essenciais

Fragmentar, dividir ou fracionar os materiais brutos, analisar sua composição, para em seguida 
reordenar substancias distintas em um outro sistema de compreensão, reorientando as antigas 
propriedades desta agora outra forma e matéria, têm sido as ações básicas da manufatura humana 
desde a antiguidade perpassando todos os períodos até os nossos dias. Destruir para construir, 
analisar para sintetizar, conhecer para fazer uso, trata-se, em suma, de ferramentas do artista, de 
procedimentos orientados por conceitos que reconhecemos, quando nos deparamos com as 
esculturas e instalações de José Carlos Villar. Nesta ocasião, ganha evidência a forte impressão de 
que: tais instrumentos e trânsitos se fazem presentes e tem sua duração verificada, dentro da 
inclinação poética do artista. 

Na configuração tridimensional onde se instala esculturas modulares em forma cônica que lembram 
bateias de ferro oxidado, além da sua ordenação serial e matricial que demonstra um desejo de 
estandardização e redução da expressão da unidade modular, na sua concepção projectual, suscita-
se também, a equivalência tautológica entre a ferrugem e a pirita do mesmo metal, que corrobora para 
a introdução da noção de entropia na leitura da obra. O decaimento organizacional da matéria fica 
explicito quando se introduz pelo contraste entre a opacidade marrom-aveludada das superfícies 
oxidadas e o brilho reluzente das incrustações em pirita, a igualdade do material do ferro, seguido por 
duas diferentes expressões do mesmo, através do fenômeno da oxidação. Ainda neste mesmo 
trabalho, podemos perceber sua latente potencialidade randômica, na medida em que cada unidade 
modular apóia-se na superfície horizontal, e sendo elas o vértice de uma forma cônica, possibilitam o 
advento do aleatório, uma vez que: mesmo o artista impondo uma ordenação como parâmetro, cada 
unidade deste sistema estabiliza imprevisivelmente. Nesta instalação, cada módulo toma sua posição 
aleatoriamente. O sistema visual que se forma no conjunto, traz em si, tanto a idéia de ordem quanto 
de caos, restando a ambivalência e a convivência pacífica de diferenças como possibilidade.

Nas esculturas em madeira, a organicidade do movimentado desenho das linhas da fibra do material 
escolhido, contradiz ao projeto formal que vemos à medida que as emendas dos pranchões colados 
de madeira somados à simplicidade e ao rigor das linhas estruturais do esboço escultural, 
estabelecem um claro sistema de oposição onde o orgânico é contido pelo geométrico, uma 
visualidade metafórica que denuncia a fragilidade humana diante da infinita diversidade do mundo 
natural, uma convivência de contrários. Deste modo, torna-se explícita uma dialética, uma dicotomia 
que se assemelha, a princípio, ao processo industrial e em ultima instancia à formula ocidental para a 
relação com a natureza. O uso premeditado da distinção, da separação entre o sujeito e seu objeto, 
constitui o sistema que aplicamos para sintetizar uma nova compreensão a partir das contradições 
internas entre eles. Neste sentido as esculturas em madeira, inicialmente percebidas por esta 
abordagem, permitem em seguida outras interpretações, quando constatamos as incrustações de 
pirita de ferro, vulgo “ouro de tolo”. O falso brilho deste óxido cristalizado nos remete, ao risco que se 
corre quando se busca a riqueza rápida no ouro de garimpo, à frustração e ao engano que se submete 
aquele que deseja encurtar o caminho para o poder que se encontra implícito na carga semântica do 
ouro. Entende-se agora então, que as esculturas em madeira e pirita de Villar também poderiam estar 
nos falando da eterna roda de Ixion, onde o homem se perde e sofre à medida que deseja em 
demasia. Todo homem possui uma lista de desejos, quando realizamos um deles, no seu lugar surge 



um outro, e deste modo sofremos porque ficamos escravizados na busca de atendê-los. Talvez o 
artista esteja em verdade, enviando um alerta veiculado nas esculturas, aos seus possíveis fruidores, 
sua fala assemelha-se aos poemas lançados em garrafas ao mar, quem realiza este gesto, não 
presume a quem vai atingir só restando em si, a intenção que reside no próprio gesto. Talvez a 
redução do sofrimento humano, a chave da felicidade, assim como acreditam os monges budistas, 
esteja na simples redução dos desejos ao mínimo possível. Ao agir visualmente e metaforicamente, 
como um caçador de essências, Villar acaba nos apontando saídas reducionistas, leituras que nos 
projetam para dentro dos territórios da poética minimalista e da metafísica. 
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Escultura em madeira e seixo natural.

    Ixion Filho de Flégias, foi condenado por Júpiter, que o precipitou no Tártaro, onde foi amarrado, por cordas 
feitas de serpentes, a uma roda a arder e a girar eternamente. 
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