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Regina Vater (Rio de Janeiro, 1943) is one of Brazil’s pioneering video artists. After
studying painting in Rio in the 1960s, she was invited to film a theatre play in 1974,
while she was living in Paris. This was her first experience with video. Since then,
she has done most of her work in this media, whether it be audiovisual installations, recordings of happenings or performances. In this exhibition, we present
three pieces of the artist’s work from the 1970s.

Regina Vater (Rio de Janeiro, 1943) é uma das pioneiras do vídeo no Brasil.
Depois de estudar pintura nos anos 1960 no Rio, foi convidada em 1974, quando
vivia em Paris, para filmar uma peça de teatro. Desde então, os meios audiovisuais marcam grande parte de sua obra, sejam em instalações, registros de
happenings ou performances. Nesta mostra, apresentamos três trabalhos da
artista que datam dos anos 1970.

Conselhos de uma lagarta [Advice from a Caterpillar] (1976) is a two-channel
video installation. The first one is composed mainly by images of Vater’s face,
recorded over months in the same place in her home between everyday activities.
“Whenever I remembered the camera, I would rush in front of it and film myself, my
premise was to try to let the camera surprise me,” she explained. The audio intersperses a distinct sound cadence with a narration based on passages from the book
Alice in Wonderland. In passages of the classic novel by Lewis Carroll (1832-1898),
Alice and the Caterpillar talk about the difficulty of expressing in words the fear of
the passage of time and the transformations of the body. On the opposite side, the
second video brings a silent sequence of close-ups of various people gazing, including the artist Lygia Clark (1920-1988) and the poet Wally Salomão (1943-2003).
The video was conceived based on the phrase “Your eye is my mirror,” which the
artist heard from Clark. In the words of Vater it means: “I am what you allow me to
be, by the way that you see me.” The work is a reflection, through the use of portraits and self-portraits, about the way in which our image is constructed through
a complex interplay of perception and mirroring through the other — whether that
be through the other character in the video or the viewer of the video as the other.
Nowadays the two projections facing each other in the installation allude us on
how we communicate (and see ourselves) regularly through a computer or on our
cell phones when making calls by video platforms.

Conselhos de uma lagarta (1976) é uma instalação em dois canais. O primeiro
compõe-se sobretudo de imagens do rosto de Vater registrado durante meses
no mesmo local em sua casa, entre atividades cotidianas. “Toda hora que eu me
lembrava da câmera eu corria para frente dela e me filmava, minha premissa era
de tentar que ela me surpreendesse”, comentou. O áudio sobrepõe um compasso sonoro bem marcado com falas retiradas do livro Alice no país das maravilhas. Nas passagens do clássico de Lewis Carroll (1832-1898), Alice e a Lagarta
conversam sobre a dificuldade de expressar em palavras o medo da passagem
do tempo e das transformações do corpo. Na segunda tela, do lado oposto,
vemos uma sequência silenciosa de closes de olhares de várias pessoas, como a
artista Lygia Clark (1920-1988) e o poeta Wally Salomão (1943-2003). A obra foi
concebida a partir da frase de Clark “Teu olho é meu espelho”, isto é, nas palavras de Vater: “Eu sou o que você me permite ser, pelo jeito com que você me
vê”. A artista cria, assim, uma reflexão, por meio de retratos e autorretratos, sobre o modo pelo qual nossa imagem é construída num jogo complexo de percepção e espelhamento através do outro — seja o outro personagem do vídeo, seja
o espectador do vídeo como outro. Não por acaso, são duas projeções olhando-se na instalação, algo que se conecta também a este momento particular em
que nos comunicamos (e nos vemos) regularmente no computador ou no celular
por meio de chamadas em vídeo.

Two other works are exhibited on two screens outside the room: Video ART and
ARTropophagy (both from 1978). In these videos, Vater appears writing the word
“ART” in the sand on a beach or ingesting and blowing the same word into a balloon. In this manner, Regina Vater reaffirms the experimental and ephemeral
nature of artistic materiality, a typical concern of the so-called conceptual art of
the 1970s. The videos also express her incessant desire to achieve a certain “re-enchantment of the world” through her pieces, pointing to the non-rational, speculative, magical, and performative potential of art over the reality of life.

Em duas telas do lado de fora da Sala são exibidos outros dois trabalhos: Vídeo
ART e ARTropophagy [ARTropofagia] (ambos de 1978). Nesses vídeos, a artista
aparece escrevendo “ART” na areia da praia ou ingerindo e expelindo a mesma
palavra em uma bexiga. Desse modo, Regina Vater reafirma o caráter experimental e efêmero da materialidade artística, uma preocupação típica da chamada arte conceitual nos anos 1970. Expressa também o desejo incessante de
buscar um certo “reencantamento do mundo” através de suas obras, apontando
para o potencial especulativo, mágico, não racional e performativo da arte sobre a realidade da vida.
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Conselhos de uma Lagarta 1976
vídeo instalação em dois canais / two-channel video installation
Ed: 8 + 1 P.A.
14’

VideoART25” 1978
video
Ed: 8 + 1 P.A.
4’14”

O vídeo, filmado por Lygia Pape, mostra Regina Vater escrevendo
a palavra ART nas areias de uma praia no Rio de Janeiro, gesto
que se concretiza como um comentário sobre a perseverança do
fazer artístico. O trabalho integra a série ART, onde a artista utiliza-se usa de objetos e gestos do cotidiano para criticar ou louvar
a própria arte e seu ambiente.
The video, filmed by Lygia Pape, shows Regina Vater writing the
word ART in the sands of a beach in Rio de Janeiro, a gesture that
materializes itself as a commentary on the perseverance of artistic
making. The work is part of the ART series, where the artist uses
everyday objects and gestures to criticize or praise art itself and its
environment.

ARThropophagy, da série ART 1978
video
Ed: 8 + 1 P.A.
1’06”

Parte da série ART, o vídeo segue a proposta das fotografias da
mesma série, onde a artista propõe um processo de desmistificação do ato de fazer arte. Na sequencia de imagens filmada por
Abrão Berman, Regina brinca e se alimenta da palavra ART, dando
continuidade ao processo antropofágico (como proposto por Oswald de Andrade) de deglutição e devolução de uma nova cultura.
Part of the ART series, the video follows the idea of the photographs
from the same series, where the artist proposes a process of demystification of the act of making art. In the sequence of images filmed
by Abrão Berman, Regina plays and feeds on the word ART, giving
continuity to the anthropophagic process (as proposed by Oswald
de Andrade) of deglutition and devolution of a new culture.

Saudades do Brasil 1984
video
Ed: 8 + 1 P.A.
25’27”

Video realizado com takes de paisagens brasileiras, intercalados
com cenas de rua de Nova York. Como trilha sonora, a artista
usou sua voz, numa conversa telefônica com a pintora americana
Suzan Frecon. Nessa conversa, Regina fala da cultura brasileira,
de Dziga Vertov, Glauber Rocha e o povo brasileiro. O som da conversa é intercalado por conhecidos trechos da MPB.
This work contains shots of Brazilian landscapes, interspersed with
New York street scenes. For the soundtrack, the artist used her voice
recorded in a telephone conversation with the American painter Suzan Frecon. In this conversation, Regina speaks of Brazilian culture,
Diziga Vertov, Glauber Rocha and the Brazilian people. The sound
of this one-sided conversation is interspersed with excerpts from
well known MPB songs.

Rio to Oiticica 1979
video
Ed: 8 + 1 P.A.
10’24”

O vídeo, feito por sugestão do amigo Helio Oiticica como uma
carta fílmica na qual Regina apresentava o Rio de Janeiro ao seu
então namorado, Bill Lundberg, é também uma homenagem ao
próprio Hélio. Numa narrativa poética Regina alinha diversas cenas do Rio de Janeiro com as de uma visita feita junto à Hélio ao
Morro da Mangueira, região famosa por sua tradição no samba
e muito influente no desenvolvimento da produção artística de
Hélio Oiticica.
The video, made after a suggestion by Helio Oiticica as a film letter
in which Regina presented Rio de Janeiro to her then boyfriend, Bill
Lundberg, is also a homage to Helio himself. In a poetic narrative
Regina sets different shots of Rio de Janeiro with scenes from a visit
done with Hélio to Mangueira, Rio de Janeiro, a region famous for
its traditional samba and very influential in Oiticica’s artistic development.

Regina Vater
Rio de Janeiro, Brazil, 1943
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Rio de Janeiro, Brasil, 1943
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In a research that encompasses the relationship between society, nature and technology, Regina Vater has developed a complex and sophisticated body of work
over the last four decades that contributes significantly to the debate on the emergence of a media ecology in the areas of art and contemporary life. It is from these
relations that emerge some of her reflections on the cultural constructions around
the female body. Because of this, it is impossible not to mention her as one of the
protagonist within a whole generation of Brazilian women artists who conquered
their institutional space, traveled, debated and persevered in a circuit still so dominated by men.

Em pesquisa que abrange as relações entre sociedade, natureza e tecnologia,
Regina Vater desenvolve, ao longo das últimas quatro décadas, um corpo de
trabalho complexo e sofisticado que contribui de maneira expressiva para o debate sobre a emergência de uma ecologia midiática nos âmbitos da arte e da
vida contemporânea. É a partir dessas relações que surgem algumas de suas
reflexões sobre as construções culturais em torno do corpo feminino. Por essa
razão, é impossível não situá-la como uma das protagonista de uma geração de
artistas brasileiras que conquistaram seu espaço institucional, viajaram, debateram e perseveraram em um circuito ainda dominado pelos homens.

Her work has recently been shown in individual shows at MASP - São Paulo, MAC
Niterói, Oi Futuro Flamengo and Centro Cultural Candido Mendes, in Rio de Janeiro. Vater also participated in important collective exhibitions, such as: Radical
Women: Latin American Art 1960-1985, organized by the Hammer Museum, Los
Angeles - with itinerancies through the Brooklyn Museum, NY and Pinacoteca do
Estado, São Paulo, Feminist Avant-Garde of the 1970s, organized by the SAMMLUNG
VERBUND Collection, ArteVida - Parque Lage, Rio de January, Subversive Practices
- Kunstverein, Stuttgart and History of Sexualities - MASP - São Paulo.

Seu trabalho foi recentemente exibido em mostras individuais no MASP - São
Paulo, MAC Niterói, Oi Futuro Flamengo e Centro Cultural Candido Mendes, no
Rio de Janeiro. Vater participou também de importantes mostras coletivas,
como: Radical Women: Latin American Art 1960-1985, organizada pelo Hammer
Museum, Los Angeles, Feminist Avant-Garde of the 1970s, organizada pela coleção SAMMLUNG VERBUND, ArteVida - Parque Lage, Rio de Janeiro, Subversive
Practices - Kunstverein, Stuttgart e Histórias da Sexualidade - MASP - São Paulo.

Vater’s works belong to important collections, such as: MoMA (New York), Bibliothèque Nationale (Paris), SAMMLUNG VERBUND Collection (Vienna), Blanton Museum of Art (Austin, USA), San Antonio Museum of Art (Texas, USA), ArtPace Foundation (San Antonio, USA), Latin America Collection of the University of Essex
(England), Marvin and Ruth Sackner Visual Poetry Archives (Miami), Long Beach
Museum of Art (Los Angeles), CAYC - Centro de Artes Y Comunicación (Buenos Aires), Museum of Modern Art (Rio de Janeiro), Museum of Modern Art (São Paulo),
Museu de Arte Contemporânea - USP (São Paulo) e Museu Nacional de Belas Artes
(Rio de Janeiro).
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Os trabalhos de Regina Vater fazem parte de importantes coleções, como:
MoMA (Nova York), Bibliothèque Nationale (Paris), SAMMLUNG VERBUND Collection (Viena), Blanton Museum of Art (Austin, EUA), San Antonio Museum of
Art (Texas, EUA), ArtPace Foundation (San Antonio, EUA), Latin America Collection of the University of Essex (Inglaterra), Marvin and Ruth Sackner Visual Poetry Archives (Miami), Long Beach Museum of Art (Los Angeles), CAYC - Centro de
Artes Y Comunicación (Buenos Aires), Museu de Arte Moderna (Rio de Janeiro),
Museu de Arte Moderna (São Paulo), Museu de Arte Contemporânea - USP (São
Paulo) e Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro).
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