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Giuseppe Penone é justamente destacado como um dos artistas mais importantes da sua
geração. Emergiu como um expoente máximo da Arte Povera no final dos anos 60 e 70,
movimento artístico italiano avant garde que tem prolongado a sua influência, e a sua carreira
tem sido construída com vitória após vitória. O seu trabalho na Bienal de Veneza de 2007, por
exemplo, foi um ponto alto na selecção de arte contemporânea internacional. Esta exposição
notável, nos dois andares da Galeria Ikon, vai de esculturas inspiradoras iniciais, desenhos e
fotografias, a novas e recentes peças.

A proposta estética do Penone floresce de observações sobre fenómenos naturais, com uma
atenção particular à nossa interacção com o nosso ambiente. A natureza da percepção
sensorial é crucial na sua afirmação, especialmente no que toca ao tacto e visão – isto não é
surpreendente se tivermos em conta a sua escolha de materiais. Ele tem estado consistentemente
preocupado com os olhos e a pele, locais de interacção entre o corpo e tudo que o rodeia.
Nesta linha, a peça Rovesciare i propri occhi (Inverte os teus olhos, 1970) representa um marco
fundamental. Ela consiste na sequência de projecções de slides fotográficos que desvendam o
artista numa estrada de alinhamento arborizado. Cada um dos slides foca o artista até se verem
os olhos cobertos com lentes de contacto espelhadas. Na dramática imagem final nós vemos o
Penone cego e, no lado contrário, pequenas reflexões convexas do que, de outro modo, lhe seria
visível. Ele aqui afirma convictamente  de que o nosso conhecimento do mundo é derivado
principalmente da sensibilidade física. Muitos dos trabalhos de Penone, dos anos 70, envolvem
impressões na sua pele e imagens das pálpebras magnificadas.

As árvores, com a sua semelhança humana constrangedora, estão frequentemente presentes no
trabalho de Penone; elas têm membros/ramos como nós. Em 1968 o Penone arquitectou uma
acção que envolvia ele agarrar o tronco de uma árvore, “adicionando a sua força à força da
árvore”, numa intensa comunhão. Isto foi documentado por uma fotografia linda a preto e
branco. O artista fixou posteriormente uma réplica de aço fundido da sua mão no mesmo local
do tronco e deixou-a lá durante 10 anos. A fotografia revela uma cicatriz grossa causada pelo
corpo metálico estranho, uma evidência do poder notável de assimilação da árvore. O Penone
também deixa um traço revelador dele próprio na peça Soffio di Foglie (O sopro das folhas, 1979),
uma cama de folhas secas que suporta uma impressão do seu corpo deitado. Perto da cabeça
há uma cavidade causada pela sua exalação, a junção da sua respiração com a folhagem que,
quando viva e anexa, respira pelas árvores.

A Essere Fiume (Ser um Rio, 1981–1995) desenha uma analogia entre as forças naturais e a
actividade artística. Aqui o Penone utiliza um instrumento mecânico maçónico para esculpir uma
pedra, com forma de diamante, numa réplica exacta de uma pedra de rio, meticulosamente
reproduzindo os contornos suaves de milhares de anos de erosão da água. A escultura da pedra
de uma pedra é exibida ao lado da original, demonstrando a convicção do artista de que o que
existe no mundo natural já é bonito o suficiente e que produtos superficiais da imaginação
humana são de uma comparação pálida. Este trabalho resume o desafio radical de Penone às
noções convencionais de arte.
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