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Martin Heuser trabalha principalmente com vídeos e vídeo-

instalações com o uso ocasional de texto e outras mídias. Seu 

trabalho é muitas vezes baseado em uma visão negativa da 

sociedade e de suas organizações, com um olhar sobre a 

capacidade humana para a desumanidade. Alguns de seus 

projetos lembram experimentos sobre o comportamento 

humano. Suas técnicas envolvem a repetição, que muitas vezes

é confrontada com a obscenidade e com a a linguagem dos 

meios de comunicação em massa. O trabalho de Martin Heuser

constantemente discute e impõe confito e formas sutis de 

violência.

Martin Heuser é mestre em artes visuais pela Universidade de 

Gotemburgo, Valand School of Fine Arts,  Suécia (2009) e 

formado em composição musical (bacharelado, 2004) pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

for English:

www.martinheuser.com



A PINTURA NÃO ESTÁ MORTA AINDA

[2014] Video-performance-instalação. HD video, projeção, 3min 30s, 16:9, som estéreo; 3 

telas de 60 x 60 cm, carvão aplicado através de explosões sobre tela.



WE ARE AMERICA

[2013] video, 6 min, HDV, 16:9, cor, som mono.

com Raíssa Panatieri, Richard Kümmel Lipke e Martin Heuser

Se tivermos que usar a força, o faremos porque somos a 

América. Somos a nação indispensável. Mantemo-nos 

altivos. Enxergamos mais longe, para o futuro.

—Madeleine Albright, Secretária de Estado dos Estados 

Unidos de 1997 a 2001.



DELICIOUS CAKE

[2011] Video AVCHD 25P. 2min 20s. 16:9. Cor. Som: Stereo 

ou 5.1. Projeção em loop. Aproximadamente 5 metros de 

largura. Texto: impressão a laser sobre 15 folhas A4.

Delicious Cake mostra o close-up da boca do artista ao 

comer bolo de chocolate. O texto faz alusão a documentos 

obtidos da CIA, nos quais os trechos que descrevem as 

suas técnicas de tortura foram cobertos com retângulos 

pretos. Este trabalho é uma sátira sobre a criação de 

consenso nas sociedades ditas democráticas nos países 

ocidentais.



CAKEROULETTE

[2010] Video. 2min 56s. 4:3. Realizado originalmente

para a web.

EAT MORE CAKE

EAT MORE CAKE

I WANT YOU TO EAT MORE

EAT FASTER!

DON'T YOU LOVE DADDY?

Exibido na pid web gallery for moving art and sound – 

(Konstepidemin) http://konstepidemin.com/pid/ - entre 6 de 

janeiro e 11 de fevereiro de 2011.



INTERVIEW [2009] Videoinstalação. 5 canais. DVD. 4:3. Som mono.

O trabalho Interview, de Martin Heuser, é uma 

videoinstalação que se origina do fascínio do artista por 

formas sutis de interrogação. Esse projeto é tanto obscuro 

quanto lúdico, e Heuser descobre continuamente um 

equilíbrio mais sutil entre os dois com cada nova pergunta. 

O artista senta-se of-câmera e provoca os seus voluntários 

com perguntas do tipo “Você sabe cozinhar?”. As técnicas 

de Heuser são derivadas de manuais de interrogação da 

CIA e também de membros de sua família. Uma esfera 

maior de infuências inclui os escritores Aldous Huxley e 

George Orwell, assim como a artista sueca Miriam 

Bäckström. Em termos huxleyanos, o artista fala em “infigir 

prazer” através de gestos como oferecer doces aos seus 

voluntários para depois ridicularizar os seus modos à mesa. 

Se essas táticas são fruto das sutilezas da linguagem, esses

interrogatórios se tornam ainda mais poderosos quando as 

fguras de linguagem que Heuser utiliza se dissolvem em 

abstrações puramente numéricas, como “Avalie-se como 

pessoa, em uma escala de 1 a 5”. Aqui esses interrogatórios

começam a reverberar com uma exposição de mídia arte, 

um contexto onde as abstrações numéricas e multiplicidade

ajudam a compreender o nosso cada vez mais abstrato dia 

a dia.*

—David Crawford

*traduzido do inglês



TWO-MINUTE PORN
 

[2009] Video digital. 2min 30s. Som estéreo (opcional).

Two-Minute Porn é um video composto inteiramente por 

frames retirados de flmes pornográfcos gay. Da mesma 

forma com que mensagens subliminares são curtas demais 

para ser percebidas, neste video as imagens fundem-se em 

uma bagunça cor de carne.

 



GOLDEN SHOWER

[2009] Video. 11min. Mudo.

Na noite do dia 24 de janeiro de 2009, um sábado, das 21:00 

às 6:00, uma câmera de visão noturna foi instalada em uma 

das entradas da Valand School of Fine Arts, em Göteborg, 

Suécia. O local é muito popular entre pessoas que saem dos 

clubes noturnos das redondezas para urinar. O video se 

concentra nesse ato, com a participação não consentida de 

dez homens.



TEATERGATAN
com Véronique Malo

 

[2009] Impressões a jato de tinta. 10 x 14cm.

Em uma noite de dezembro de 2008, Véronique Malo e 

Martin Heuser testemunharam um acontecimento 

perturbador na Teatergatan (rua do Teatro) ao lado da 

universidade onde ambos estavam estudando. Uma garota 

gritava sem parar e eles pensaram que talvez aqueles 

podiam ser os sons de um estupro. Uma vez do lado de fora 

os sons pareciam-se com os sons de brincadeiras depois de 

uma festa. Horas depois do evento ambos começaram a 

suspeitar que a garota talvez estivesse drogada.

Em uma conversa um mês depois, Véronique e Martin 

fcaram sabendo que haviam presenciado a mesma cena 

simultaneamente. As duas estórias paralelas foram escritas 

de forma sucinta em cartões postais. 



VI ÄR NEUTRALA
[NÓS SOMOS NEUTROS]

com Véronique Malo

[2009] Instalação sonora com megafone.

Um megafone foi instalado em uma parede externa do pátio

da Valand School of Fine Arts durante toda a duração da 

sua Exposição de Primavera. A cada quatro minutos a frase

"Vi är neutrala!" (“Nós Somos Neutros!”, em sueco) era 

reproduzida por uma voz autoritária masculina. Esse 

trabalho é um comentário sobre a crença prevalente em 

uma verdadeira neutralidade sueca. Nós também buscamos

inspiração no ensaio A Violência da Indiferença (The 

Violence of Indiference) do sociologista francês Jean 

Baudrillard, no qual ele discute as revoltas populares entre 

imigrantes na Europa.

O projeto foi instalado sem permissão da universidade 

sueca; porém, não houve reclamações, e a nenhum dos 

artistas foi pedida a remoção do megafone.



EVERYBODY'S HAPPY NOWADAYS

[2008] Video. Mini DV. 35min 30s.

Nesse video, a frase Everybody's Happy Nowadays, retirada 

do livro Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, é 

incessantemente repetida pelo performer Javier Marisco, ao 

mesmo tempo em que ele realiza certas ações, como beber 

rum, sorrir e olhar diretamente para a câmera, de acordo com

um sinal sonoro a cada 15 segundos. Apesar de ter sido 

planejada para durar uma hora, a performance teve de ser 

interrompida aos 35 minutos devido ao excesso de álcool.



DON'T LOOK NOW!

 

[2008] Videoinstalação. DVD. 4min 30s.

Don't Look Now é uma videoinstalação que tem por objetivo 

criar o oposto de um parque de diversões: ao olhar para 

dentro de um buraco, o visitante pode ver a si próprio como 

participante em cenas horríveis, desde enforcamentos no 

início do século XX até as torturas em Abu Ghraib, a guerra 

do Vietnã, assim como cenas violentas de flmes de 

Hollywood, entre outros.

Esse trabalho é o resultado de uma refexão sobre como as 

notícias de telejornais e a fcção são percebidos. Há alguma 

diferença entre assistir a imagens reais de guerra ou a um 

flme violento? Não seria isso uma forma de voyeurismo? 

Don't Look Now oferece uma espécie de experiência 

sadomasoquista-voyeurista.



  

FOTOGRAFIAS E PINTURAS



  

SEM TÍTULO (2010), FOTOGRAFIA ANALÓGICA,



  

SEM TÍTULO (2013), FOTOGRAFIA DIGITAL



  

A TERRA DA FELICIDADE ETERNA I (2010), 31 X 41 CM, FOTOGRAFIA DIGITAL, IMPRESSÃO EM PAPEL MATTE, MOLDURA DE ALUMÍNIO



  

A TERRA DA FELICIDADE ETERNA II (2010), 31 X 41 CM, FOTOGRAFIA DIGITAL, IMPRESSÃO EM PAPEL MATTE, MOLDURA DE ALUMÍNIO



  

A TERRA DA FELICIDADE ETERNA III (2010), 31 X 41 CM, FOTOGRAFIA DIGITAL, IMPRESSÃO EM PAPEL MATTE, MOLDURA DE ALUMÍNIO



  

A TERRA DA FELICIDADE ETERNA IV (2010), 31 X 41 CM, FOTOGRAFIA DIGITAL, IMPRESSÃO EM PAPEL MATTE, MOLDURA DE ALUMÍNIO



  

SEM TÍTULO (2013) 30 X 40 CM,  ESMALTE SINTÉTICO SOBRE TELA



  

SEM TÍTULO (2014), 30 X 30 CM, CARVÃO E TINTA ASFÁLTICA SOBRE TELA
COLEÇÃO DO MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL (MARGS)



  

SEM TÍTULO (2014), 30 X 30 CM, CARVÃO E TINTA ASFÁLTICA SOBRE TELA
COLEÇÃO DO MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL (MARGS)



  

SEM TÍTULO (2013), 50 X 40 CM,
ESMALTE SINTÉTICO SOBRE TELA



  

SEM TÍTULO (2013), 30 X 40, ESMALTE SINTÉTICO SOBRE TELA
COLEÇÂO PARTICULAR DE RENATO HEUSER



  

O TRIUNFO DO ESQUECIMENTO (2012)
120 X 120 CM, ACRÍLICA SOBRE TELA



  

AUTORRETRATO
(2014)
150 X 150 CM
ACRÍLICA E CARVÃO SOBRE TELA 
SEM BASTIDOR



  

ECLIPSE (2015)
30 X 30 CM, CARVÃO, ACRÍLICA
E PIGMENTO SOBRE TELA



  

EXPLOSÃO-ECLIPSE (2015)
40 X 40 CM, ACRÍLICA E PIGMENTO 
SOBRE TELA, APLICADO ATRAVÉS DE 
EXPLOSÃO



  

SOL VERMELHO (2015)
30 X 30 CM, FOLHAS DE OURO FALSO 
E ÓLEO SOBRE TELA


