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A Vermelho apresenta, de 19 de junho a 31 de juho,  
a nova exposição individual de Marcelo Cidade.
 
Em ‘A retórica do poder’, Cidade reúne novos 
trabalhos da série de mesmo nome, na qual 
o artista se apropria das emblemáticas Black 
Paintings de Frank Stella como base formal para 
uma critica ao emprego da arte como estratégia 
de dominação.

From June 19 to July 31, Vermelho presents 
the new solo exhibition by Marcelo Cidade. 
  
In ‘The Rhetoric of Power’, Cidade brings 
together new works from the series of the 
same name, in which the artist appropriates 
Frank Stella’s emblematic Black Paintings as a 
formal basis for a critique of the use of art as 
a strategy of domination.







O menino da porteira 
2021 
273,9 x 182 x 22 cm 
painel canaletado, direção de carro, berrante, fones de ouvido.
[grooved panel, steering wheel, blowing horn and headphones]







Deus aSSima de todos 
2021 
231,5 x 200 x 51 cm 
painel canaletado, suportes metálicos, escapamento de carro
[grooved panel, metal brackets, car exhaust]







Fordlândia 
2021 
198,4 x 182 x 15 cm 
painel canaletado, correias dentadas de borracha
[grooved panel, rubber timing belts







Em 1959, quando os EUA se 
impunham como império 
econômico e cultural, o artista 
norte-americano Frank Stella 
apresentou sua série Black Paintings 
no MoMA. Rejeitando as tendências 
ditadas pelo Expressionismo 
Abstrato, suas pinturas prepararam 
o terreno da arte para os artistas do 
movimento minimalista, que surgiu 
na década de 1960, e cuja influência 
se estenderia mais tarde à geração 
de pintores pós-modernos nas 
décadas seguintes à sua carreira.

“A retórica do poder” é o título 
escolhido por Marcelo Cidade 
para a série de quatro objetos 
no qual o artista se apropria das 
emblemáticas Black Paintings de 
Stella como base formal para uma 
crítica acerca do emprego da arte 
como estratégia de dominação. 

O interesse de Cidade pelo 
minimalismo aparece inicialmente 
na escultura “O Último dos 
Moicanos”, 2009, apresentada na 
individual “Vamos falar do senhor 
fantasma”, no Museu de Serralves 
(Porto), no mesmo ano. Em “O 
Último dos Moicanos”, o artista 
se apropria da escultura Untitled 
(3Ls), 1965, de Robert Morris para 
questionar a função da escultura no 

espaço público. 
 
”Desde que eu fiz minha 
residência em Serralves, 
comecei a olhar para a 
obra do Robert Morris 
que colaborou com o 
minimalismo, mas por 
outros interesses. Para mim 
a questão era entender 
como a escultura no 
espaço público pode ser 
confundida pela sua função/
não-função. Então eu me 
apropriei dos L-Beams, 
e acabo pondo aquela 
proteção anti-pomba, 
aqueles espetos que são 
muito comuns nas estações 
de trem, na Europa.” 
 
Por meio da apropriação, Cidade 
busca apresentar um outro lado da 
história que passa desapercebida 
ou, na maior parte das vezes, é 
simplesmente omitida. Com essa 
prática, o artista pretende evadir 
a lógica formal do pensamento 
norte-americano greenberguiano, 
trazendo para sua obra um 
lado mais social. Para ele, o 
minimalismo guarda características 
do neoliberalismo no tratamento 
que dá às problemáticas sociais, o 
que transparece na formalização 

A retórica  
do poder 
 
Marcos Gallon 
com 

Marcelo Cidade 
 



O minimalismo embutido nos (Un) 
Monument for V. Tatlin contribui 
formalmente para abordar a 
influência sócio econômica e 
política dos EUA no Brasil. Interessa 
ao artista discutir essa relação 
pós-colonialista. Nesse sentido, 
Cidade reinsere no campo da 
arte elementos que pertencem 
ao sistema de produção industrial 
capitalista, reinventando seu valor 
como objeto. O próprio sistema 
da arte revalida seu valor de troca 
devolvendo ao sistema um produto 
altamente inflacionado. 

Carl Andre (1935) é o segundo 
artista desta série de apropriações. 
Em “Equivalência e desequilíbrio” 
(2020), Cidade agrega elementos 
da arquitetura hostil às formas 
usadas por Andre em sua série de 
esculturas Equivalents, de 1966. 
Às formas idealizadas por Andre, 
Cidade soma pedras de calcário 
pontiagudas, fato que representa 
um certo risco já que o visitante tem 
que estar sempre atento. A obra 
conduz a percepção no espaço 
criando uma área de tensão. 
 
O texto Minimalism and the Rhetoric 
of Power, da historiadora Anna C. 
Chave, conduz Cidade aos Black 
Paintings de Stella (1936). Decidida 

a exaltação do poderio norte-
americano, os (Un) Monuments 
de Cidade sugerem, por meio 
da obsolescência das lâmpadas 
fluorescentes, uma inversão de 
polaridade desse império no Brasil: 
uma visão do sul acerca de uma 
obra criado pelo norte global. 
 
“Na época eu invadia 
espaços abandonados. 
Eu invadi uma fábrica na 
Mooca, onde havia dezenas 
de luminárias abandonados 
há anos. Pensei, vou me 
apropriar desses objetos. 
Comecei a colecionar esses 
suportes de lâmpadas 
fluorescentes de vários 
tamanhos. Percebi que 
elas começaram a entrar 
em desuso. Havia um 
movimento de substituição 
e, pensei, vou fazer os meus 
monumentos. Bem, da série 
original de Flavin composta 
por 39 “monumentos”, 
refiz 25 peças e nenhuma é 
igual a outra. Então não se 
trata de uma homenagem 
ao Flavin, não se trata de 
uma releitura, mas de uma 
apropriação formal, uma 
anti-homenagem.” 

a obra, Cidade começa a pesquisar 
materiais e descobre os painéis 
canaletados em MDF usados em lojas 
de badulaque do centro de São Paulo. 
 
“Pensei que seria 
interessante reproduzir o 
padrão de linhas paralelas 
do “Black Paintings” do 
Frank Stella com um produto 
disponível no mercado. Não 
o mercado de ações, mas 
o mercado de 99 centavos. 
Essas formas minimalistas 
já estão implícitas no 
nosso cotidiano, desde a 
arquitetura hostil, a bolsa 
de valores e as formas 
dos prédios espelhados. 
Comecei a estudar o Frank 
Stella e percebi que além dos 
trabalhos terem títulos muito 
esquisitos, ele também lida 
com o controle do gesto. Em 
suas pinturas, o gesto é super 
controlado e impessoal. Os 
“Black Paintings” poderiam 
ser feitos por um robô: 
todos pretos e repetitivos 
com formas geométricas 
totalitárias que te levam a 
perceber símbolos velados 
através do jogo geométrico. 
Isso está presente na série 
“A Retórica do Poder”. Se 

das obras, caracterizando-se como 
um novo formalismo onde o artista 
terceiriza a produção da obra, que é 
criada em escalas monumentais por 
meio do poderio industrial norte-
americano. Ou seja, o processo 
de produção industrial fordista 
influenciando as artes plásticas. 
 
“Eu cito o minimalismo 
em meus trabalhos pela 
dubiedade, por conta das 
suas problemáticas sobre 
o uso do espaço público. 
Essa é minha motivação. Há 
no minimalismo uma certa 
sedução pela limpeza formal 
e geométrica.” 
 
Mas foi em 2013 que Cidade teve 
sua primeira experiência de imersão 
no minimalismo, em uma visita 
ao Dia Beacon de Nova York.  A 
partir do contato com a obra do 
americano Dan Flavin, Cidade cria 
sua versão para a obra “Monuments” 
for V. Tatlin (1964-1990). Segundo 
Cidade, a série tem o poder de 
inverter o “poderio do espaço”; 
sua existência não depende da luz 
externa, mas contêm a própria luz. 

(Un) Monument for V. Tatlin (2016) 
fala sobre a falência industrial. 
Se a obra do Flavin representa 



exaltação ao fordismo com 
elementos do automóvel 
junto com um berrante que 
hoje em dia tem um símbolo 
político bem particular 
do Brasil, que vai além do 
agro e que aparece como 
símbolo dessa nova direita. 
O escapamento que integra 
“Deus aSSima de todos”, é 
novo, é brilhante. Tem uma 
coisa muito interessante no 
escapamento. Ele tem uma 
forma que é quase um S, que 
é como um corpo torcido 
do homem ou do Jesus 
na cruz. Então você tem 
também um jogo subliminar 
de perceber: Ué, aquilo 
é uma cruz? Enfim, é um 
trabalho que tem camadas. 
Não é só o minimalismo, 
mas o minimalismo como 
ponte para pensar o hoje, 
pensar como a influência 
norte-americana ainda está 
por trás. Porque ela não 
estava tão presente durante 
o governo Lula. Agora temos 
novamente a mão dos EUA 
que não permite que o 
Brasil supere a pobreza, 
e que nos obriga produzir 
commodities. Então nós 
temos de forma velada no 

para a importância deste material 
dentro do sistema industrial: 
a engrenagem do capitalismo 
relacionado ao extrativismo da 
borracha dos anos 1950, na cidade 
de Fordlândia (Pará), na Amazônia. 

Finalmente em “O menino da 
porteira”, o artista reúne uma 
direção de automóvel, um berrante 
e fones de ouvido usados que 
aludem ao bolsonarismo e ao 
“realismo agro” da exploração do 
meio ambiente.

Mas o quê um tubo de 
escapamento, correias de borracha, 
um volante de carro, um berrante, 
fones de ouvido descartados, um 
par de tênis usados, uma baioneta 
e uma garrafa pet, objetos cujo 
atributo comum é a precariedade, 
nos revelam acerca das estratégias 
de dominação no mundo atual? 
 
“Acho que esta série tem 
várias camadas. ‘O menino 
da porteira’ tem uma 
questão meio dadaísta. O 
próprio berrante que é um 
chifre de uma animal junto 
com esse cacareco de fio 
enrolado, com uma direção 
que não é um volante novo. 
Você tem novamente uma 

sistema da arte um jogo de 
poder. É essa a retórica do 
poder que me interessa.”

 
Marcos Gallon 

Todas as citações: Marcelo Cidade

olharmos para “Deus aSSima 
de todos”, você vê uma 
cruz de malta, tem uma 
mensagem subliminar que 
me interessa e que muito me 
seduz e que seduz o outro.”

Sobre a base geométrica da série 
“A retorica do poder”, Cidade 
suspende objetos criando uma 
alegoria à situação política e social 
que o Brasil vive nos dias de hoje. 
Cada uma das quatro peças conta 
com uma narrativa simbólica 
acerca dos problemas que o país 
e o mundo atravessam. Em “Brasil 
aSSima de todos”, peça que não 
participa da exposição, Cidade 
dispõe uma garrafa de Coca Cola 
vazia, um tênis Nike usado, uma 
baioneta e um capacete verde 
militar, associando assim militarismo 
e cultura popular. 

Em “Deus aSSima de todos”, um 
escapamento de carro sustentado 
por uma haste horizontal faz alusão 
ao desenvolvimento fordista, mas 
também à religião. De certo ângulo 
pode-se associar essa forma a uma 
cruz ou a um corpo. 
 
Já em “Fordlândia”, Cidade dispõem 
correias dentadas de borracha 
como em uma lojinha apontando 



In 1959, when the US was imposing 
itself as an economic and cultural 
empire, North American artist Frank 
Stella presented his Black Paintings 
series at MoMA. Rejecting the 
tendencies dictated by Abstract 
Expressionism, his paintings set 
the stage for the artists of the 
minimalist movement, which 
emerged in the 1960s, and whose 
influence would later extend to the 
generation of postmodern painters 
in the decades following his career.

A retórica do poder [The rhetoric 
of power] is the title chosen by 
Marcelo Cidade for the series of 
four objects in which the artist 
appropriates Stella’s emblematic 
Black Paintings as a formal basis 
for a critique of the use of art as a 
strategy of domination.  

Cidade’s interest in minimalism 
initially appears in the sculpture O 
Último dos Moicanos [The Last of 
the Mohicans], 2009, presented 
in his solo show Senhor Fantasma, 
vamos falar [Mr Ghost, let’s talk], 
at the Serralves Museum (Porto), 
in the same year. In O Último dos 
Moicanos, the artist appropriates 
the sculpture Untitled (3Ls), 1965, 
by Robert Morris to question the 
role of sculpture in public spaces. 

“Since my residency at 
Serralves, I started looking 
at the work of Robert 
Morris who collaborated 
with minimalism, but with 
other interests. For me the 
question was to understand 
how sculpture in public 
space can be dubious by its 
function/non-function. I 
appropriated the L-Beams 
and I ended up putting on 
that anti-dove protection, 
those skewers very common 
in European train stations.” 
 
Through appropriation, Cidade 
seeks to show another side of 
history, one that goes unnoticed 
or, in most cases, is simply omitted. 
With this strategy, the artist intends 
to evade the formal logic of the 
North American Greenbergian 
thought, introducing a social 
aspect to his work. According 
to Cidade, minimalism retains 
characteristics of neoliberalism in 
its treatment of social issues which 
is reflected in the formalization of 
the Works – characterized by a new 
formalism. The artist outsources 
the production of the work which 
is created in monumental scales 
made possible by use of the North 
American industrial power. In 

The Rhetoric of 
Power   
 
Marcos Gallon 
with 
Marcelo Cidade 
 



Cidade reinserts in the field of art 
elements that belong to the capi-
talist industrial production system, 
reinventing its value as an object. 
The art system itself revalidates its 
exchange value by returning a highly 
inflated product to the system.  

Carl Andre (1935) is the 
second artist in this series of 
appropriations. In Equivalência 
e desequilíbrio [Equivalence and 
imbalance] (2020), Cidade adds 
elements of hostile architecture to 
the forms used by Andre in his 1966 
series of sculptures Equivalents. 
To the forms idealized by Andre, 
Cidade adds sharp limestone 
stones, a fact that represents a 
certain risk since the visitor must 
always be attentive. The work 
conduces the perception of the 
space, creating an area of tension.
 
The text Minimalism and the 
Rhetoric of Power, by historian 
Anna C. Chave, leads Cidade to 
Stella’s Black Paintings (1936). Having 
decided on the work, Cidade starts 
researching materials and discovers 
the slotted MDF wall panels used 
in trinket stores in downtown São 
Paulo to display products. 
 
“I thought it would be 

the polarity of this empire in Brazil: 
a southern view of a work created 
by the global north. 
 
“At the time I invaded aban-
doned spaces. I broke into a 
factory in Mooca (industrial 
neighborhood in São Paulo), 
where dozens of light fixtures 
had been abandoned for 
years. I thought, I’m going to 
appropriate these objects. 
I started collecting these 
fluorescent lamp holders of 
various sizes. I noticed that 
they began to fall into disuse. 
There was a replacement 
movement and, I thought, 
I will make my monuments. 
From Flavin’s original series 
consisting of 39 “monu-
ments”, I remade 25 of the 
works and none of them are 
the same. This is not a tribute 
to Flavin, it is not a reread-
ing, it is a formal appropria-
tion, an anti-homage.” 
 
The minimalism embedded in the 
(Un) Monument for V. Tatlin for-
mally contributes to address the 
US socio-economic and political 
influence in Brazil. The artist is 
interested in discussing this post-
colonial relationship. In this sense, 

interesting to reproduce 
the parallel lines pattern 
of Frank Stella’s “Black 
Paintings” with a product 
available on the market. 
Not the stock market, 
but the 99-cent market. 
These minimalist shapes 
are already implicit in our 
daily lives, from hostile 
architecture, the stock 
exchange and the shapes of 
mirrored buildings. I started 
studying Frank Stella and 
realized that in addition to 
the works having weird titles, 
he also deals with gesture 
control. In his paintings, the 
gesture is super controlled 
and impersonal. “Black 
Paintings” could be made 
by a robot: all black and 
repetitive with totalitarian 
geometric shapes that 
lead you to perceive 
veiled symbols through 
the geometric game. This 
is present in the series A 
retórica do poder. If we look 
at “Deus aSSima de todos” 
[God Above Everybody]*, 
you see a Maltese cross, it 
has a subliminal message 
that interests me and that 
seduces me- and that 

other words, the Fordist industrial 
production process influencing the 
visual arts. 
 
“I reference minimalism 
in my works due to its 
dubiousness, due to its 
problems with the use of 
public space. That’s my 
motivation. In minimalism, 
there is a certain seduction 
through formal and 
geometric cleansing.” 
 
It was, however, only in 2013, on a visit 
to New York’s Dia Beacon Foundation, 
that Cidade had his first immersive 
experience with minimalism. From 
the contact with the work of the 
North American artist Dan Flavin, 
Cidade creates his version for the 
work “Monuments” for V. Tatlin (1964-
1990). According to Cidade, the series 
has the power to invert the “power 
of space”; their existence does not 
depend on external light, but contains 
the light itself. 

(Un) Monument for V. Tatlin (2016) 
references industrial bankruptcy. If 
Flavin’s work represents the exalta-
tion of North American power, the 
(Un) Monuments series by Cidade 
suggests, through the obsolete 
fluorescent lamps, an inversion of 



as a symbol of this new 
right. The exhaust pipe 
with muffler that integrates 
“Deus aSSima de todos”, 
is new, it is shiny. There’s 
something very interesting 
about the exhaust pipe. 
It is shaped almost like an 
S, which is like a twisted 
body of a man or Jesus 
on the cross. So you also 
have a subliminal game of 
perception: Hey, is that a 
cross? Anyway, it’s a work 
that has layers. It’s not just 
minimalism, but minimalism 
as a bridge to think about 
today, to think about 
how the North American 
influence is still very much 
present. This presence was 
not so explicit during the 
Lula administration. Now, 
again, we’re in the hand of 
the type of US politics that 
does not allow Brazil to 
overcome its poverty and 
that forces us to produce 
commodities. Also, we have 
a hidden power play in the 
art system. It is this rhetoric 
of power that interests me.” 

 
Marcos Gallon 

1950s, in the city of Fordlândia (in 
the state of Pará), in the Amazon. 
 
Finally, in O Menino da Porteira 
[The Boy at the Gate], the artist 
assembles a steering wheel, a bull 
horn and used headphones, an 
allusion to Bolsonarismo and the 
“agro realism” of the exploration 
of the environment.  But what do 
an exhaust pipe, rubber straps, 
a steering wheel, a bull horn, 
discarded headphones, a pair of 
used sneakers, a bayonet and a pet 
bottle - objects which common 
attribute is precariousness - reveal 
to us about domination strategies 
in today’s world? 
 
“I think this series has 
several layers. “O Menino da 
Porteira” has a kind of Dada 
feel to it. The very horn that 
is an animal’s horn together 
with this snarl of coiled 
wire, with a steering wheel 
that isn’t a new steering 
wheel. You have again an 
exaltation of Fordism with 
elements of the automobile 
together with the bull horn 
that nowadays has become 
a particular political symbol 
in Brazil and which goes 
beyond agro and appears 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
*in Cidade’s title Deus aSSima de 
todos, he intentionally misspelled 
the word acima as aSSima.
** in Cidade’s title Brazil aSSima de 
tudo [Brazil above everybody]**, he 
intentionally misspelled the word 
acima as aSSima.

All quotes by Marcelo Cidade

seduces the other.” 
 
On the geometric basis of the 
series A retórica do poder, Cidade 
suspends objects creating an 
allegory of the political and social 
situation that Brazil is experiencing 
today. Each of the four pieces has 
a symbolic narrative about the 
problems that the country and the 
world are going through. 

In Brazil aSSima de tudo [Brazil 
above all]**, a piece that does 
not participate in the exhibition, 
Cidade disposes of an empty Coca 
Cola bottle, a used Nike sneaker, 
a bayonet and a green military 
helmet, thus associating militarism 
and popular culture. 

In Deus aSSima de todos, a car 
exhaust pipe hanging on a horizontal 
rod alludes to Fordist development, 
but also to religion. From a certain 
angle this shape can be associated 
with a cross or a body.
 
In Fordlândia [Fordland], Cidade 
have rubber timing belts displayed 
in the same manner as in small 
shops, pointing to the importance 
of this material within the industrial 
system: the mechanics of capitalism 
related to rubber extraction in the 



O Último dos Moicanos 
Emissores reunidos - episódio 2: senhor fantasma vamos falar - Fundação Serralves.  
Porto - Portugal, 2009 
2009 
mdf, arame e tinta acrílica
[mdf, wire and acrylic paint]



(Un) Monument for V. Tatlin # 17 
2018 
247 x 97 x 10 cm 
luminárias para lâmpadas fluorescentes tomadas de edifícios antigos de São Paulo
[luminaires for fluorescent lamps taken off from old buildings in Sao Paulo]



(Un) Monument for V. Tatlin # 1, 2015 (Un) Monument for V. Tatlin # 2, 2015 (Un) Monument for V. Tatlin # 3, 2015 (Un) Monument for V. Tatlin # 4, 2015

(Un) Monument for V. Tatlin # 5, 2015 (Un) Monument for V. Tatlin # 6, 2015 (Un) Monument for V. Tatlin # 7, 2015 (Un) Monument for V. Tatlin # 8, 2015



Equivalência e desequilíbrio 
Galeria Bruno Murias 
Lisboa - Portugal 
2020
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