
Você sempre tem medo 
Absolutamente. O medo é essencial para estar atento a situações perigosas. Basta um rangido em uma 

caverna de gelo... Mas é uma ferramenta, não precisa ser um problema. O problema é se algo acontecer 

com você, por exemplo, você quebrar o braço, porque é difícil para eles salvá-lo rapidamente.  

Mesmo que os espeleólogos sejam um grande exemplo de ajuda mútua, e nós italianos estejamos entre 

os melhores do mundo”.Como você descreveria o submundo?“Como um continente fragmentado, cujas 

fronteiras não temos percepção, em grande parte inexplorada e labiríntica.  

O que o descreve é isto: é difícil imaginar mas, na maioria dos casos, o que está por baixo está muito 

além da nossa imaginação ».É a última fronteira de exploração?“ 

Duas grandes fronteiras permanecem na Terra, o abismo e as cavernas.  
A diferença é que enquanto para explorar a Fossa das Marianas é preciso alta tecnologia, para ir ao 

fundo de uma caverna no Cáucaso não, qualquer pessoa com habilidades físicas e mentais pode fazê-lo. 

E depois há espaço, onde poucos podem ir, e é necessária uma tecnologia muito alta ».Você precisa de 

grandes habilidades?"Sim.  

• Muita experiência, o que é feito no campo. É difícil ensinar a ir à gruta: é preciso ir lá».Quanto 

tempo demora uma expedição?“De 10 dias a três semanas.  

• meu mais longo foi nos Planos Eternos. 

"O mais perigoso?"Eu diria que os Moinhos de Gelo da 

Groenlândia, onde tudo está em movimento, você ouve as 

rachaduras que se propagam ao longo das paredes, blocos de 

gelo caem: é um lugar efêmero, é melhor ficar lá logo".E para 

onde você sonha em ir?"Nas Galápagos, onde existem 

cavernas vulcânicas nas quais ninguém jamais entrou, e na 

Antártida." 

Algumas cavernas têm nomes "míticos".«São lugares que 

acendem a imaginação... Vê-se um buraco profundo na floresta das Chapas e torna-se o umbigo do 

mundo, os Moinhos da Gronelândia são os Malik, uma divindade das profundezas. Como quando o 

homem primitivo entrou nas cavernas com sua tocha e sentiu medo e fascínio, ainda hoje a caverna é 

um lugar mitológico ».Suas profundezas do coração?" 

Com certeza Imawarì Yeuta, na Venezuela, a casa dos deuses, o lugar mais incrível que já vi, e o labirinto 

dos planos eternos de Belluno, que representa a complexidade do mundo subterrâneo".Pensamos mais 

no inferno, mas qual é o paraíso dos espeleólogos?“ 

Existem vários lugares agradáveis como o sul de Yucatán, ou as Chapas, onde há belas cavernas, mas 

fáceis de explorar, ou Cuba, onde você pode entrar na caverna de camiseta.  

E os gigantescos sistemas de Bornéu, o recreio dos espeleólogos ».A pessoa entra na caverna e como se 

sente?"Na entrada da caverna há luz, depois há uma passagem entre a luz externa, a sombra e a 

escuridão e esse é um lugar mágico, o limiar: é a partir daí, quando você atravessa a penumbra, que a 

jornada em direção ao absoluto escuridão, e é muito emocionante ». 



 E quando sai?«Mesmo isso é um momento mágico, os dois pólos de um rito de iniciação... Quando você 

sai você é diferente e você aprecia o mundo de uma maneira diferente, você cheira os aromas, você vê 

as cores, é um momento catártico ; mas saia com o corpo, enquanto a mente permaneceu baixa ».Mas 

está tudo bem lá fora?“ 

Sim, claro, estou bem lá fora: fomos feitos para a superfície. 
 Só que às vezes sinto a atração por esse mundo que deixei para trás, penso em quem sabe o que posso 

ter encontrado ». Metade da história da arte é feita de rabiscos e a outra metade enche os museus. 

Especialmente os da arte contemporânea são ditos. De fato, diante da maioria das obras do século 

passado, muitos pensam: «Eu poderia ter feito isso também!». 

 Obviamente isso não é verdade, e os críticos garantem 

com razão que são obras únicas, mas a dúvida 

permanece: são obras-primas de mestres ou caprichos de 

crianças?E se forem a mesma coisa?"Todas as crianças 

nascem artistas, o difícil é continuar assim quando 

crescerem" é uma frase famosa do maior pintor do 

século XX. 

 Que é Pablo Picasso - ele conseguiu. Não é fácil preservar, uma vez que o papel dos mestres aumentou, 

aquela espontaneidade da observação e aquela criatividade não filtrada típica das crianças e tão 

tristemente lamentada pelo artista espanhol. " 

1. Quando eu tinha doze anos eu pintava como Rafael, mas levei uma vida inteira para aprender a 

pintar como uma criança", acrescentou uma vez. 

2. Grandes artistas que por um momento redesenham como crianças, e tortas infantis que na 

verdade são assinadas por grandes artistas.  

Aqui estão eles: são os desenhos não convencionais, esboços marginais, divertimentos gráficos, piadas, 

esboços, sinopias, hachuras, caricaturas, silhuetas, perfis, grafites, adesivos, jogos de lápis... todos os 

maiores nomes da história da arte, do século XV à época contemporânea, agora reunidos em uma das 

exposições mais originais e curiosas da época: Gribouillage / Scarabocchio.  

De Leonardo da Vinci a Cy Twombly inaugurada quinta-feira na Villa Medici em Roma (até 22 de maio, 

depois irá para a Beaux-Arts em Paris) com curadoria de Francesca Alberti e Diane Bodart. 

 E se os rabiscos não fossem apenas um gesto mecânico enquanto a mente está ocupada 

fazendo outra coisa? 
Um período muito longo de preparação, entre jornadas de pesquisa e estudo sobre todas as práticas 

gráficas experimentais, transgressoras, regressivas e libertadoras que parecem não obedecer a 

nenhuma regra, mas que sempre marcaram a história da criação artística.  

Depois, dois anos para preparar o caminho e obter as obras emprestadas: 150 peças de mais de cem 

artistas expostas em seis seções temáticas que rompem qualquer ordem cronológica ao romper os 

limites das categorias tradicionais (margem e centro, oficial e não oficial, clássico e contemporâneo , 

trabalho e documento).  



E uma nova ideia: obrigar o visitante a desviar o olhar para o verso das pinturas, ou para as paredes da 

oficina, sob os afrescos destacados, nas bordas dos manuscritos, dentro das páginas dos cadernos... o 

lado oculto da arte, o gesto do artista entre o automatismo e a intencionalidade.  

Pode ser desenhado fora do quadro por vários motivos: seja 

por brincadeira do gênio, seja por instinto, quando a mão se 

move por si mesma, ou por necessidade, porque naquele 

momento não há os materiais necessários... 

 Afinal, já Michelangelo Buonarroti gostava de imitar, à 

margem dos códigos, os bonecos desenhados 

desajeitadamente nas fachadas das casas florentinas. E 

quando Jean-Michel Basquiat (1960-88) não podia pagar um 

estúdio ou telas, no início de sua carreira, ele pintou todo o apartamento de sua ex-namorada em East 

Village, Nova York: as paredes, as portas, até a geladeira nos deixando uma instalação extraordinária, ou 

seja, fora do comum. 


