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Minha antecipação de viajar para o Rio de 
Janeiro começa na compra da passagem, 
meses antes da data de partida. Me per‐
gunto: Quanto tempo vou ficar desta vez?  
Criei o hábito de adiar a minha volta para 
Londres a ponto de a agente de viagem me 
aconselhar a marcar meu retorno já incluin‐
do o tempo da mudança.  

 
O pertencimento aos dois países me faz sen‐
tir saudades daquele aonde não estou. As 
saudades já começam antes da partida e, 
“em busca do tempo perdido”, vou visitar ex‐
posições, cafés, restaurantes e mercados de 
rua, para me despedir. 

 
Iniciei minha “jornada de despedida” na Tate 
Britain, para ver a imperdível exposição re‐
trospectiva da artista Cornelia Parker.  

 
No sábado, três dias antes da viagem,  já com 
saudades de Londres, fui ao Café Cecília, do 
jovem chefe Max Rocha, cujo CV inclui os 
famosos restaurantes River Café e St John. 
Fica em Hackney, no Leste de Londres, em 
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frente ao Regent’s Canal. Um espaço pequeno e sim‐
ples, decorado com a ajuda de seu pai, o costureiro 
John Rocha, e sua irmã Simone. Sua mãe Odette marca 
presença na influência do menu; foi ela quem incen‐
tivou Max a ingressar na gastronomia. 
 
O menu é restrito,  mas eu nunca comi um pão feito de 
cerveja Guiness (aquela bem escura) tão gostoso. E 
vem acompanhado de  coolea, queijo irlandês suave e 
delicioso, e ovo. Com um ano de existência, o Café 
Cecília já está sendo considerado um dos sérios restau‐
rantes de Londres. www.cafececilia.com 
 
Após o excelente café da manhã, fui ao Broadway  
Market, um mercado estabelecido desde a década de 
1890 que oferece uma mistura única de gostos e cul‐
turas. As barracas têm produtos frescos incríveis, co‐
mida de rua autêntica, roupas originais, artes e arte‐ 
sanato. Numa pequena rua do East End, entre o  
Regent's Canal e London Fields, você encontrará algu‐
mas das melhores lojas, livrariwas, pubs, restaurantes, 
cafés, açougue e peixaria do leste de Londres.   
 
No domingo fui ao mercado de flores da rua Colombia. 
Meu retorno será no outono e as magníficas flores 
terão ido embora. São barracas e barracas cheias de 
flores, plantas tropicais, orquídeas variadas, um des‐
lumbrante visual. A rua também deve ser explorada: 
joalherias, lojas de objetos e materiais de decoração, 
perfumaria, roupa de criança, acessórios. Um comércio 
diferenciado e único. 

Para a despedida da família, encontro com meus filhos 
e neto no restaurante Rochelle Canteen, um dos nossos 
restaurantes favoritos, escondido perto do Arnold Circus, 
um jardim vitoriano, com um coreto e grades enroladas 
por madressilva. Você toca a campainha e, como se es‐
tivesse fora de Londres, entra num jardim murado de 
uma antiga escola, agora usada como escritórios da in‐
dústria criativa. O restaurante ocupa o antigo galpão de 
bicicletas da escola e tem ainda uma área ao ar livre. 
www.arnoldandhenderson.com 
 
Foi um almoço de “até breve” maravilhoso, regado com 
um bom vinho, nada a reclamar. 
Já estou sentindo saudades… 
 

 Café Cecília

http://www.cafececilia.com
http://www.arnoldandhenderson.com
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A mostra, que reúne quase 100 obras dos últimos 35 
anos de sua carreira, inclui esculturas, instalações, 
filmes, fotografias, bordados e desenhos. Parker sub‐
verte as formas tradicionais de esculpir, modelar, 
moldar por esmagar, explodir, disparar, queimar ou 
virar do avesso os objetos do cotidiano que usa na  
execução de suas obras. 
 
Estes objetos, além de trazerem consigo suas histórias, 
são também usados  como matéria‐prima ou ferramen‐

tas, são passivos e ativos: podem ser transformados de 
permanentes para efêmeros, de escuros para claros, 
estáticos para móvel. A artista dá a eles a liberdade de 
adquirirem uma nova leitura, uma nova identidade que 
surpreende, intriga e permanece. 
 
A instalação 30 Pieces of Silver (30 Peças de Prata, 
1988) é composta por 30 grupos em forma de discos 
pendurados. Cada grupo é feito a partir de aglomera‐
dos de bules, castiçais, pratos, talheres, cinzeiros, todos 
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de prata e achatados por um rolo compressor. Cada ob‐
jeto é suspenso por fios de cobre alguns centímetros 
acima do chão, numa dança lenta quase desaperce‐
bida. Segundo Cornélia Parker, as peças levitam como 
fantasmas aguardando julgamento ou ressureição. O tí‐
tulo da obra se refere ao pagamento que Judas recebeu 
por trair Jesus.  
 
A surpresa, a magia e a beleza da destruição são as 
mesmas emoções que senti quando vi esta obra pela 
primeira vez: nas paredes Thirty Pieces of Silver  
(Exposed), 2015 (30 Peças de Prata (Revelada).  Há 30 
anos, no mercado de rua chamado Brick Lane, Parker 
encontrou um conjunto de chapas fotográficas de ob‐
jetos de prata antigos feitas para um catálogo de leilão 
dos anos 60. Usando os negativos de vidro em seus 

sacos originais de glassine, a artista criou uma série  
de 21 fotogravuras. 
 
Numa entrevista, ao responder porque a prata é um 
dos materiais mais usados no seu trabalho, Parker 
disse: “Eu amo prata e sua conexão com fotografia,  
especialmente, a Prataria em Três Prateleiras ‐ 1839, 
de William Henry Fox Talbot, inventor do negativo e da 
fotogravura. E tenho também uma relação pessoal com 
esse metal: quando eu estava crescendo, os meus pa‐
drinhos alemães me enviavam talheres de prata. Todos 
os anos, um garfo ou colher chegava pelo correio”. 
 
A capacidade de Parker de transformar objetos do co‐
tidiano em obras que convidam à reflexão sobre algu‐
mas das questões centrais do nosso tempo é extra‐ 

Cornelia Park, Shared Fate (Oliver)
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ordinária. E seus trabalhos promovem um olhar atento 
sobre direitos humanos, violência e história. 
 
Atos de violência estão presentes nos processos de exe‐
cução de suas obras:  Thirty Pieces of Silver, 1988.  Rolo 
compressor usado várias vezes para esmagar objetos 
de pratas; Cold Dark Matter An Exploded View, 1991. 
Explosão de um galpão de jardim com todos os seus 
objetos (guardados e sem uso).  Obras da série Objetos 
Evitados e vistos pela artista como um Haiku, um tipo 
de poesia original do Japão. Série que explora a re‐
pressão, negação, rejeição. 
 
Segundo a artista, “não temos vidas sólidas e fixas; esta‐
mos, constantemente, lidando com o que a vida nos joga”. 
 
Shared Fate (Oliver), 1998, boneco representando 
Oliver Twist, personagem do escritor Charles Dickens 
cortado ao meio pela guilhotina que decapitou Marie 
Antoinette (a guilhotina se encontra no Chamber of 
Horrors no museu de cera Madame Trussard), é outra 
das obras da exposição, assim como Luck Runs Out, 
1995 – dicionário baleado pelas costas por cartuchos 
de dados; o livro só poderia ser aberto na página em 
que o dado parece afundar como um barco. 
 
Toda a investigação da violência é feita com metáforas 
e narrativas inteligentes e sutis. Muitos processos usa‐
dos pelo escultor são violentos, mas desapercebidos na 
obra final pelo seu acabamento muitas vezes perfeito.  
 

Parker subverte o que é violento com sua capacidade 
de torcer e domar, matar e ressuscitar, tirar e de‐
volver vida à realidade. Seu interesse é de “revisu‐
alizar” o mundo, criando obras desconcertantes e 
surprendentes, fazendo com que você as veja de uma 
maneira totalmente nova. O ordinário é transfor‐
mado em extraordinário. 
 
“We live in an unstable world and it needs a lot of sym‐
pathetic magic to save it” (vivemos num mundo in‐
stável e é necessária muita magia simpática* para o 
salvá‐lo). *Mágica simpática: pessoa pode ser afetada 
magicamente, por ações realizadas para algo que a rep‐
resente. Cornélia Parker. 
 
Tate Britain – até 16 de Outubro 
https://www.tate.org.uk/whats‐on/tate‐britain/cor‐
nelia‐parker 

Cornelia Park, Luck Runs Out
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