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[…] a arte parece ser, de fato, uma porta aberta para 
outros mundos. O que diz a arte a respeito do mun-
do em que vivemos? Será que ela revela algo sobre ele 
ou busca outros espaços, plurais e compósitos?

ANNE CAUQUELIN
No ângulo dos mundos possíveis, 2011, p. 16



R E S U M O

Esta pesquisa trata da criação de realidades alternativas e ficcionais na arte contemporânea brasi-
leira do século XXI. Para tanto, são analisadas obras de quatro artistas referenciais deste período: 
Nara Amelia, Bruno Moreschi, Ruth Sousa e Michel Zózimo. Através de uma abordagem que 
aproxima essas propostas artísticas da teoria dos mundos possíveis de Gottfried Leibniz por meio 
dos estudos de Anne Cauquelin, Lubomír Doležel e, especialmente, Nelson Goodman, esta mo-
nografia traz visibilidade a uma temática que está presente nos trabalhos da arte atual e que ainda 
permanece negligenciada pela História da Arte.

PALAVRAS-CHAVE: Mundos Possíveis; Arte Contemporânea Brasileira; Século XXI; Realida-
des Alternativas; Ficção.



A B S T R A C T

This research deals with creation of alternative and ficcional realities in the 21st century brazilian 
contemporary art. For that, the works of four renowned artists from this time are studied here: 
Nara Amelia, Bruno Moreschi, Ruth Sousa and Michel Zózimo. Through an approach that 
brings this artistic propositions closer to Gottfried Leibniz’s possible worlds theory by the studies 
of Anne Cauquelin, Lubomír Doležel and, specially, Nelson Goodman, this monography brings 
visibility to a subject that is present in nowadays art works and that still remains neglected by 
the Art History.

KEYWORDS: Possible Worlds; Brazilian Contemporary Art; 21st Century; Alternative Reali-
ties; Fiction.
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I N T R O D U Ç Ã O

A ARTE CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA
SOB UM NOVO OLHAR

Para muitos, o pensamento comum sobre arte contemporânea é, ainda hoje, prove-

niente das profundas modificações que ocorreram no campo das artes visuais durante o período 

transitório entre as décadas de 1950 e 1960 — especificamente no que concerne a relação entre 

arte e vida —, momento este que rompeu com os paradigmas tradicionais que definiam o que 

poderia ou não ser qualificado como arte. Em um cenário fortemente ancorado a uma história 

da arte vasariana1 — centrada na ideia de que as Belas-Artes se restringiam à pintura, à escultu-

ra e à arquitetura, uma noção ressaltada pelo pesquisador Michael Archer2, embora este tenha 

enfatizado apenas as duas primeiras categorias —, a introdução do filósofo Theodor Adorno 

(1903–1969) em sua Teoria estética (1970)3 propôs um novo sentido à produção artística, fun-

1 Giorgio Vasari (1511–1574) foi um pintor e escultor renascentista, embora o seu reconhecimento se deva prin-
cipalmente por ter iniciado a sistematização histórica sobre arte e artistas. Editado pela primeira vez por Lorenzo 
Torrentino (1499–1563) em 1550 e traduzido para o português apenas em 2011, Vidas dos artistas (no original 
italiano, Le vitte de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori) apresentou as biografias dos artistas que Vasari 
considerava como os mais importantes de sua época. A referência vasariana nesta introdução, porém, limita-se 
à sua consideração da pintura, da escultura e da arquitetura como os únicos meios artísticos válidos, e não à sua 
maneira de escrever a história da arte.

2 ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. Tradução de Alexandre Krug e Valter Lellis Si-
queira. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012, p. 1 (Coleção Mundo da Arte).

3 Embora seja uma publicação póstuma, o livro foi escrito entre os anos de 1961 e 1969, ano de falecimento do 
autor. O seu conteúdo, interdisciplinar, mostrou um estudo inovador sobre arte: Adorno não estava preocupado 
apenas com as questões da beleza e do sublime — como os filósofos de sua época —, mas também com a relação 
da arte com a própria sociedade, algo que estava muito evidente nas produções artísticas da década de 1960.
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damentado no debate teórico4. Segundo Archer, isto resultou 

no “reconhecimento de que o significado de uma obra de 

arte não estava necessariamente contido nela, mas às vezes 

emergia do contexto em que ela existia”5, podendo ser “tanto 

social e político quanto formal, e as questões sobre política e 

identidade, tanto culturais quanto pessoais”6.

Essa busca artística pela vida — especialmente a vida 

cotidiana — é, no entanto, derivada de uma situação pós-

guerra: tanto os países europeus quanto os norte-americanos 

sofreram com as consequências da Segunda Guerra Mun-

dial, entre as quais a massificação da cultura e da indústria 

e o desencanto em relação ao mundo. Isto possibilitou que 

muitos artistas passassem a refletir em suas obras o ambiente 

em que estavam inseridos, algo que muitas vezes não podia 

ser expressado em meios e técnicas considerados tradicionais. 

Ainda no início do século XX, produções como as colagens 

cubistas e as experimentações dadaístas instigaram uma nova 

maneira de se ver os objetos artísticos, na qual a prioridade 

estava centrada no pensamento do artista e não apenas em 

seu talento em pintar ou esculpir. Um exemplo icônico disto 

é a Fonte (1917) de Marcel Duchamp (1887–1968): sob a 

assinatura do pseudônimo R. Mutt, o artista apresentou à 

Sociedade dos Artistas Independentes, em Nova Iorque, um 

objeto manufaturado (ready-made) e de uso comum — um 

mictório em posição invertida — que, na ocasião, foi recusa-

do e desconsiderado como arte. Durante a década de 1960, 

porém, esta proposta encontrou visibilidade em diversos 

movimentos artísticos, como na arte pop de Andy Warhol 

(1928–1987) — que levava ao exagero a exposição midiática 

e consumista da sociedade estadunidense em suas serigrafias 

4 “Hoje aceitamos sem discussão que, em arte, nada pode ser entendi-
do sem discutir e, muito menos, sem pensar” (ADORNO apud AR-
CHER, 2012, p. IX).

5 ARCHER, 2012, p. X.
6 ARCHER, 2012, p. X.

1. Marcel Duchamp (1887–1968). 
Fonte, 1917 (réplica de 1964). Porce-
lana, 36 x 48 x 61 cm. Tate Modern, 
Londres – Inglaterra. fonte: TATE 
(http://www.tate.org.uk/).

 

2. Andy Warhol (1928–1987). Vinte 
Marilyns, 1962. Serigrafia, 197 x 116 
cm. Coleção particular. fonte: FAR-
THING, 2011, p. 488.

 

3. Günter Brus (Ardning, 1938).  
Self-painting, 1964. Fotografia, 40,4 
x 30,4 cm (cada). Museum of Mo-
dern Art, Nova Iorque – Estados 
Unidos da América. fonte: PHAI-
DON (http://www.phaidon.com/).
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—, e até mesmo nas obras extremistas do Acionismo Vienen-

se — que em suas performances utilizava o próprio corpo 

como objeto para a realização de sua arte.

No cenário brasileiro, contudo, essas questões se mos-

traram presentes através de uma produção artística muito 

própria, ainda que intrinsecamente alinhada à que estava 

sendo realizada no campo internacional. Sem os impactos 

diretos da Guerra, esse período foi marcado pelo abandono 

da representatividade e do caráter ideológico que a arte mo-

derna adquiriu no país — a busca pela ideia de brasilidade 

—, cedendo espaço a uma linguagem geométrica. Segundo o 

crítico Ronaldo Brito, a arte brasileira entre os anos de 1950 

e 1960 propunha “servir de modelo à própria construção so-

cial”7, ou seja, a partir da influência de movimentos como 

o De Stijl — com a sua negação da subjetividade e a ênfase 

na ordem horizontal e vertical da forma, características bem 

observadas nas composições de Piet Mondrian (1872–1944) 

— a Bauhaus — cujas premissas de integração do trabalho 

artístico com a produção industrial tiveram seus ideais muito 

perceptíveis na arquitetura e no design — e o construtivismo 

russo — que pensava e produzia a arte de modo materialista 

e revolucionário —, se desenvolveu no que foi chamado de 

Projeto Construtivo Brasileiro, do qual resultou obras como 

as de Maurício Nogueira Lima (1930–1999), Waldemar 

Cordeiro (1925–1973), Lygia Pape (1927–2004), Amilcar 

de Castro (1920–2002) e, inclusive, a criação da nova capital 

do país e sede do governo, Brasília.

Neste mesmo período transitório, as experimentações 

neoconcretistas de artistas como Lygia Clark (1920–1988) 

e Hélio Oiticica (1937–1980) abriram caminho para uma 

7 BRITO, Ronaldo. Neoconcretismo: 
vértice e ruptura do projeto construti-
vo brasileiro. São Paulo: Cosac Naify, 
1999, p. 15. (Série Espaços da Arte 
Brasileira).

4. Piet Mondrian (1872–1944).  
Broadway Boogie Woogie, 1942–
1943. Óleo sobre tela, 127 x 127 
cm. Museum of Modern Art, Nova 
Iorque – Estados Unidos da América. 
fonte: BRITO, 1999, p. 19.

 

5. Wassily Kandinsky (1866–1944). 
Cartão-postal para a exposição da 
Bauhaus em Weimar (Alemanha), 
1923. Litografia, 15 x 10 cm. Mu-
seum of Modern Art, Nova Iorque 
– Estados Unidos da América. fonte: 
MOMA (http://www.moma.org/).

 

6. Aleksandr Rodchenko (1891–1956). Composição espacial nº 12, 
1920. Madeira compensada e tinta metalizada, 61 x 83,7 x 47 cm. 
Museum of Modern Art, Nova Iorque – Estados Unidos da América. 
fonte: MOMA (http://www.moma.org/).
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produção que, na década de 1960, recebeu a nomenclatura 

de arte de guerrilha8. Para o pesquisador Artur Freitas9, os tra-

balhos de artistas como Artur Barrio (Porto, 1945) e Cildo 

Meireles (Rio de Janeiro, 1948) representam uma amplia-

ção das questões abordadas por movimentos anteriores ao 

que chamou de conceitualismo — uma produção ancorada 

nos pensamentos de Joseph Kosuth, Lucy Lippard, Thierry 

de Duve, entre outros, que viam a ideia como soberana ao 

produto material da arte —, ou seja, esse período viabilizou 

— em muito devido à situação política derivada do golpe 

militar de 1964, seguido da promulgação do Ato Institucio-

nal nº 5 — a realização de obras de arte de caráter crítico e 

ideológico. As décadas seguintes, contudo, trouxeram consi-

go novas linguagens, novos meios e novas técnicas, sendo a 

principal “novidade” a difusão do acesso à Internet, que pos-

sibilitou a inserção de novas tecnologias no campo artístico e, 

consequentemente, o surgimento da arte digital.

8 Batizada pelo crítico Frederico Morais, faz referência à produção artís-
tica politizada da década de 1960: “Trata-se de algo novo que a título 
precário denomido de contra-arte. Porque não se trata mais de mani-
festações antiartísticas, de contestação à arte, de anticarreira. É algo 
que está além ou acima. A maneira destes artistas atuar faz lembrar a 
dos guerrilheiros — imprevistamente, com rapidez e senso de oportunidade, muitas vezes com risco total, já que 
hoje o artista perdeu suas imunidades. Por isso chamei o conjunto destas manifestações de arte-guerrilha[…]” 
(MORAIS apud FREITAS, Artur. Arte de guerrilha: vanguarda e conceitualismo no Brasil. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2013, p. 29-30).

9 FREITAS, 2013, p. 23.

7. Lygia Clark (1920–1988). Bicho, década de 1960. 
Placa de metal polido e dobradiças. fonte: ARTOPIA 
(http://www.artsjournal.com/artopia/).

 

8. Hélio Oiticica (1937–1980). Grande núcleo, 1960. 
Instalação em madeira recortada e pintada, 670 x 975 
cm. fonte: PROJETO Hélio Oiticica (http://heliooiticica.
org.br/).

 

9. Artur Barrio (Porto, 1945). Trou-
xas ensanguentadas, 1970. Objetos-
trouxa preparados para a Situação 
T/T,1 (1970), em abril de 1970 na 
cidade de Belo Horizonte – Brasil. 
fonte: FREITAS, 2013, p. 114.

 

10. Cildo Meireles (Rio de Janeiro, 
1948). Inserções em circuitos ideológi-
cos: projeto Coca-Cola, 1970. Garra-
fas de Coca-Cola e texto impresso, 
18 cm (altura) (cada). New Museum 
of Contemporary Art, Nova Iorque 
– Estados Unidos da América. fonte: 
FREITAS, 2013, p. 102.
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Essa contextualização sobre a arte contemporânea foi necessária para que, a partir de um 

pensamento comum — embora ainda muito atualizado em relação a diversos trabalhos —, um 

novo olhar pudesse ser proposto às obras da arte brasileira do século XXI: o dos mundos possíveis. 

Antes de aprofundar a explicação sobre esta abordagem, é importante destacar que a limitação 

aqui imposta — a das produções artísticas brasileiras mais recentes — se deve às próprias limi-

tações de uma monografia de conclusão de curso, o que tam-

bém me manteve longe dos trabalhos digitais. Deste modo, 

retomo a citação da pesquisadora Anne Cauquelin, utilizada 

na epígrafe deste trabalho: “[…] a arte parece ser, de fato, 

uma porta aberta para outros mundos. O que diz a arte a res-

peito do mundo em que vivemos? Será que ela revela algo so-

bre ele ou busca outros espaços, plurais e compósitos?”10. As 

duas questões levantadas por Cauquelin possuem respostas 

afirmativas: a arte produzida nas últimas décadas é voltada 

tanto para as discussões sobre o nosso cotidiano quanto para 

a proposta de realidades alternativas e ficcionais, sendo esta 

última a que tomo como foco e motivação desta pesquisa.

A ideia de mundos possíveis é inerente à ficção lite-

rária, cujos textos permitem que os leitores vivenciem rea-

lidades diversas através da imaginação proporcionada por 

suas palavras. Este foi, inclusive, o caminho que me levou 

ao primeiro contato com esta temática: nascida ao final da 

década de 1980, minha infância foi nutrida pelas imagens 

dos planetas fictícios descritos por Antoine de Saint-Exu-

péry (1900–1944) em O Pequeno Príncipe (Círculo do Livro, 

1987), pelo mundo colorido de Ziraldo (Caratinga, 1932) 

em Flicts (Expressão e Cultura, 1969), pelas coletâneas de 

contos de fadas — estas em grande parte versões das histórias 

de Hans Christian Andersen (1805–1875) e dos irmãos Ja-

cob Grimm (1785–1863) e Wilhelm Grimm (1786–1859) 

— e, principalmente, pelo fenômeno da literatura infanto-

-juvenil do final do século XX e início do XXI: a série Harry 

10 CAUQUELIN, Anne. No ângulo dos mundos possíveis. Tradução de Dorothée de Bruchard. São Paulo: Martins 
Fontes, 2011, p. 16. (Coleção Todas as Artes).

11. Capa do livro O Pequeno Prín-
cipe, de Antoine de Saint-Exupéry 
(1900–1944). Edição de luxo de 
2015, pela Geração. fonte: VEJA.com 
(http://veja.abril.com.br/).

 

12. Capa do livro Flicts (Série Mun-
do Colorido), de Ziraldo (Caratinga, 
1932). Edição de 2012, pela Melho-
ramentos. fonte: SARAIVA (http://
www.saraiva.com.br/).
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Potter, da inglesa J. K. Rowling (Yate, 1965). Foi durante 

a adolescência, contudo, que tive um contato mais inten-

so com os “mundos possíveis” através das chamadas fanfic-

tions — termo em inglês utilizado para as ficções criadas por 

fãs de determinado assunto (livros, filmes, seriados televisi-

vos…) — e dos role playing games (RPGs) virtuais — jogos 

de interpretação em fóruns na Internet, geralmente anco-

rados em livros com regras específicas —, ambos derivados 

desse universo literário. No entanto, é importante ressaltar 

que essas realidades fictícias não são restritas à literatura: 

aparecem com grande frequência nas produções cinemato-

gráficas, como a aclamada série de George Lucas (Modesto, 

1944), Star Wars, ou o recente Interestelar (2014), dirigido 

por Christopher Nolan (Londres, 1970); nas histórias em 

quadrinhos como The Flash (DC Comics) e Os Vingadores 

(Marvel Comics); nos mangás e animês japoneses como 

Os Cavaleiros do Zodíaco, de Masami Kurumada (Tóquio, 

1953), ou o recente Sword Art Online, de Reki Kawahara 

(Gunma, 1974); em jogos de videogame como The legend 

of Zelda, Super Mario World (ambos da Nintendo) e Chrono

Trigger (Square); ou, ainda, nos massive multiplayer online 

role playing games (MMORPGs) — jogos de RPG online, 

nos quais os jogadores podem interagir com outras pessoas 

em ambientes virtuais —, como Ragnaök Online (Gravity/

Level Up Games) e Guild Wars 2 (ArenaNet).

O interesse por esta temática no campo artístico sur-

giu, porém, durante o primeiro semestre de 2014, quando 

cursei a disciplina História da Arte V — ministrada pela 

professora Daniela Kern, orientadora deste trabalho. O as-

sunto, então abordado sob a visão dos artistas cubistas quan-

to à existência de uma quarta dimensão — como pode ser 

observado no Retrato de Daniel-Henry 

Kahnweiler (1910), de Pablo Picasso 

13. Livros da 1ª edição brasileira da 
série Harry Potter, de J. K. Rowling 
(Yates, 1965), publicados pela Edi-
tora Rocco entre os anos de 2000 e 
2007. fotografia: Camille Silva.

 

14. Capa da 3ª edição do livro de 
regras do RPG Vampiro: a máscara, 
da editora White Wolf, publicado em 
1998. fonte: TOLLEDO (http://www.
tolledo.net/).

 

15. Pablo Picasso (1881–1973). Retrato de Daniel-Henry 
Kahnweiler, 1910. Óleo sobre tela, 100,4 x 72,4 cm. The Art 
Institute of Chicago, Chicago – Estados Unidos da Améri-
ca. fonte: PABLO Picasso (http://www.pablopicasso.org/).
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(1881–1973), uma pintura na qual o artista tentou demonstrar a existência de uma nova di-

mensão através de uma perspectiva mista, elaborada a partir de ângulos diversos —, foi o que 

conduziu as minhas primeiras buscas teóricas, realizadas inicialmente em bases informais de 

dados na Internet. Durante o segundo semestre do mesmo ano, contudo, em meio às entre-

vistas realizadas para a disciplina Laboratório de Pesquisa em História da Arte III — minis-

trada pelos professores Eduardo Veras e Joana Bosak — e o contato com a produção artística 

de Nara Amelia (Três Passos, 1982) — que conheci brevemente em uma das aulas da disci-

plina Laboratório de Pesquisa em História da Arte II, ministrada pelas professoras Katia Poz-

zer e Niura Ribeiro —, foi que decidi levar o estudo adiante. Os trabalhos da artista que haviam 

chamado a minha atenção foram os expostos na mostra O melhor dos mundos possíveis (Recife, 

2013), na qual foi apresentado um conjunto de gravuras e bordados cujas imagens figurativas 

constituíam narrativas visuais em que, através de cenários e personagens recorrentes — algumas 

inclusive fantásticas —, podia-se perceber a criação de uma realidade própria e, portanto, um 

mundo possível.

UMA ABORDAGEM NEGLIGENCIADA

O pensamento filosófico sobre os mundos possíveis tem a sua origem, segundo a tradi-

ção ocidental, na Antiguidade Clássica, embora tenha sido uma ideia amplamente difundida 

através do imaginário europeu medieval — percebido especialmente nas imagens cartográficas 

16. Nara Amelia (Três Passos, 1982). A lição do passari-
nho invejoso, 2007. Água-forte e impressão colorida, 20 
x 25 cm. fonte: AMELIA, 2013, p. 15.

17. Nara Amelia (Três Passos, 1982). Um sal de frutas, 
por favor (num copo de vidro), 2008. Água-forte, água-
tinta e aquarela, 38 x 41 cm. fonte: AMELIA, 2013, p. 
17.
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da época, que mostravam os locais ainda desconhecidos — 

além dos limites da Europa, da Ásia e da África — como 

pitorescos e fantásticos. Contudo, é importante ressaltar que 

a proposta teórica surgiu somente durante a segunda meta-

de do século XVII, através das ideias de Gottfried Wilhelm 

Leibniz (1646–1716) — embora imerso em um cenário in-

tensamente religioso, o filósofo e matemático alemão supôs 

que deveria haver uma razão lógica para o mundo ser do jeito 

que é, como afirma o pesquisador Nigel Warburton sobre 

essa visão otimista:

Deus não criou um mundo absolutamente 
perfeito em todos os aspectos — isso tornaria o mundo o próprio Deus, pois Deus é 
a coisa mais perfeita que há ou pode haver. Mas ele deve ter feito o melhor dos mun-
dos possíveis, o único com a mínima quantidade de mal necessário para obter esse 
resultado. Não poderia haver uma maneira melhor de juntar os pedaços do que esta: 
nenhum projeto teria produzido mais bondade usando menos mal.11

Esta citação remete, também, ao estudo do filósofo sobre as chamadas mônadas12: Leibniz 

pressupõe que, a partir das diversas combinações possíveis entre essas substâncias, existiriam di-

versos mundos possíveis e, portanto, viveríamos no que Deus tivesse escolhido como o melhor 

de todos. A partir disto, fica muito evidente a referência que o título da já mencionada exposição 

de Nara Amelia faz a esta teoria, ainda que a artista tenha afirmado13 que a nomenclatura surgiu 

devido a um texto irônico de Voltaire (1694–1778), Cândido ou o Otimismo (Editora 34, 2013). 

Neste texto — publicado pela primeira vez em 1759 —, o autor apresentou uma narrativa sar-

cástica e fantástica: através da personagem Pangloss, um tutor de filosofia, e uma série de desven-

turas ao lado do jovem Cândido, demonstrou que “esse mal não pode ser o mínimo necessário 

para atingir um bom resultado. Simplesmente há muita dor e sofrimento no mundo para que a 

teoria de Leibniz fosse verdadeira”14.

Como uma temática artística, porém, a teoria dos mundos possíveis tem aparecido em 

diversos trabalhos — ainda que não explicitamente —, diretamente relacionados à ficção. Exem-

11 WARBURTON, Nigel. Uma breve história da filosofia. Tradução de Rogério Bettoni. Porto Alegre: L&PM, 
2014, p. 105. (Coleção L&PM POCKET, v. 1086).

12 Segundo a teoria leibniziana, as mônadas são substâncias simples e puras, com características próprias e únicas 
que compõem todos os corpos existentes.

13 Em uma entrevista realizada através de um questionário por meio da rede social Facebook, no segundo semestre 
de 2014, para a disciplina Laboratório de Pesquisa em História da Arte III, ministrada pelos professores Edu-
ardo Veras e Joana Bosak.

14 WARBURTON, 2014, p. 107.

18. Capa do livro Sea monsters on 
medieval and renaissance maps, de 
Chet Van Duzer. Edição em capa 
dura, de 2013, pela British Library. 
fonte: AMAZON (http://www.amazon.
com/).
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plos podem ser observados nas já mencionadas 

gravuras de Nara Amelia, como também nas 

Máscaras sensoriais e Máscaras abismo, de Lygia 

Clark — estruturas feitas de pano, plástico e rede 

sintética que envolvem a cabeça do participante 

e, através de sensações diversas, o transporta a 

uma realidade alternativa —, no aclamado Ci-

clo Cremaster (1994-2002), de Matthew Barney 

(São Francisco, 1967) — um conjunto de cinco 

filmes acompanhado por fotografias, desenhos, esculturas, 

instalações e outros produtos que representam uma realidade 

fantástica —, ou, ainda, nos mapas cartográficos de Qiu Zhi-

jie (Zhangzhou, 1969).

Essa crescente produção artística, entretanto, não tem sido acompanhada pela história da 

arte: mesmo em países de língua inglesa — onde o volume textual sobre a teoria dos mundos 

possíveis associada à arte e à literatura é bastante considerável — os livros de arte contemporânea 

ainda relutam em apresentar a temática entre as suas classificações. Como exemplo disto podem 

ser citados os livros Contemporary art: world currents (Pearson, 2011), de Terry Smith, Contem-

porary art: art since 1970 (Laurence King Publishing, 2012), de Brandon Taylor, Contemporary 

art: 1989 to the present (Wiley-Blackwell, 2013), de Alexander Dumbadze, ou mesmo a última 

19. Lygia Clark (1920–1988). Máscaras sensoriais, 
2014. Exposição Lygia Clark: o abandono da arte, 
1948–1988, que ocorreu no Museum of Modern 
Art, Nova Iorque – Estados Unidos da América. 
fonte: ARTENAREDE (http://artenarede.com.br/).

 

20. Lygia Clark (1920–
1988). Máscara abismo, sen-
do utilizada pela artista em 
1968. fonte: ISTOÉ (http://
istoe.com.br/).

 

21. Matthew Barney (São Fran-
cisco, 1967). O aprendiz ingresso 
(Cremaster 3), 2002. The Solo-
mon R. Guggenheim Museum, 
Nova Iorque – Estados Unidos 
da América. fonte: CREMASTER 
(http://www.cremaster.net/).

22. Qiu Zhijie (Zhangzhou, 1969). 
A circulação da revolução (projeto 
Mapeando o Mundo), 2015. Tinta so-
bre papel, 245 x 126 cm. fonte: QIU 
Zhijie (http://www.qiuzhijie.com/).
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edição de Art since 1960 (Thames & Hudson, 2014), de Michael Archer: ainda que apresentem 

abordagens distintas — separando os artistas e as obras por temáticas, técnicas, países ou movi-

mentos —, em momento algum a ideia de mundos possíveis, ou mesmo de realidades alternati-

vas, é mencionada. No cenário brasileiro esta situação é ainda mais agravante: a disponibilização 

de textos (autorais ou traduzidos) acerca deste tema é bastante escassa e praticamente restrita à 

área filosófica. No campo das artes, o livro de Cauquelin, No ângulo dos mundos possíveis (Mar-

tins Fontes, 2011), é uma referência quase exclusiva.

A ESTRUTURA DA MONOGRAFIA

Devido a essa falta de estudos sobre o assunto em língua portuguesa, esta pesquisa foi 

baseada majoritariamente em artigos de língua inglesa, encontrados em acervos digitais — entre 

os quais se destaca o portal de periódicos da CAPES15 (ao qual a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul está vinculada, o que possibilitou o acesso gratuito às suas publicações), através 

do qual tive alcance à plataforma JSTOR. Além desses textos, foram de muita importância os 

escritos de Leibniz, obtidos por meio do livro Discurso de metafísica e outros textos (Martins Fon-

tes, 2004) e da página da Internet Leibniz Brasil16, e os livros de Lubomír Doležel, Possible worlds 

of fiction and history (The Johns Hopkins University Press, 2010), e Nelson Goodman, Ways of 

worldmaking (Hackett Publishing Company, 1978). Para os estudos de caso, as dissertações e 

teses dos artistas destacados (Nara Amelia, Bruno Moreschi, Ruth Sousa e Michel Zózimo) fo-

ram essenciais. Metodologicamente, porém, esta monografia foi ancorada na história das ideias 

— disciplina aprimorada pelo pesquisador Anthony Grafton, que a descreveu como uma “zona 

sísmica onde as placas tectônicas das disciplinas convergem e interagem umas com as outras, 

produzindo sons de todos os tipos”17 —, e na realização de entrevistas — realizadas através de 

questionários enviados por e-mail ou por redes sociais, tiveram o foco específico nas obras aqui 

selecionadas e suas relações com a criação de realidades alternativas e ficcionais. Embora algumas 

perguntas tenham se assemelhado (as entrevistas podem ser visualizadas na íntegra nos anexos 

desta monografia), a última questão foi idêntica a todos: “Como tu vês a criação de realidades 

15 PORTAL de periódicos da CAPES/MEC. Disponível em: <http://www.periodicos.capes.gov.br/>. Acesso em 
abril de 2016.

16 LEIBNIZ Brasil. Disponível em: <http://leibnizbrasil.pro.br/>. Acesso em agosto de 2016.
17 GRAFTON, Anthony. The history of ideas: precept and practice, 1950–2000 and beyond. Journal of History 

of Ideas, Filadélfia: University of Pennsylvania Press, v. 67, n. 1, p.2, jan. 2006. Disponível em: <http://www.
jstor.org/>. Acesso em março de 2015.
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alternativas na arte contemporânea em meio ao contexto histórico, social e político do século 

XXI? De que modo isto se relaciona com a tua poética?”

Em vista de que a criação de mundos possíveis está presente na produção artística das últi-

mas décadas, esta pesquisa traz visibilidade a uma abordagem ainda bastante negligenciada pelos 

estudos acadêmicos. Para tanto, a monografia foi estruturada em duas partes, sendo a primeira 

intitulada “Estudos de Caso – os mundos possíveis na arte contemporânea brasileira do século 

XXI” e composta por quatro capítulos:

Em “Fantasia – ‘O Melhor dos Mundos Possíveis’, de Nara Amelia”, analiso a exposição 

dessa artista gaúcha através da questão fantástica. Para tanto, escolhi duas séries — O grande so-

frimento da natureza (2010) e Animal de sacrifício (2011) — cujas imagens apresentam narrativas 

ficcionais que se sustentam em uma ambientação na qual a recorrência de personagens — al-

gumas com formas híbridas entre o ser humano e o animal — constituem um mundo possível.

“Documento – ‘ART BOOK’, de Bruno Moreschi” é dedicado à abordagem da maneira 

com que, mediante a produção de uma enciclopédia, o artista paranaense oscila entre os limites 

da ficção e da realidade e propõe, com isto, um cenário no qual se torna possível a presença de 

personalidades ficcionais em nosso mundo ou, ainda, cria um local alterno embora semelhante 

ao que conhecemos. Para o desenvolvimento desta ideia, centrei o estudo em duas personagens 

inventadas: a iraniana Malala Rejala e o cubano George Sandes.

“Memória – ‘Made-Up Memories Corp©’, de Ruth Sousa”, por sua vez, é referente ao 

modo como a empresa fictícia da artista brasiliense legitima lembranças inventadas e, a partir 

disto, consolida a presença de uma ficção em um passado real como se também fosse um acon-

tecimento verdadeiro. Através de duas memórias ficcionais — Que os livros voltassem a ser árvores 

(2011) e Ter sido um militar (2011) — analiso, portanto, a maneira com que a alteração imagi-

nária do passado pode contribuir para o desenvolvimento de um mundo possível.

Em “Ciência – ‘Fluxorama’, de Michel Zózimo”, analiso a maneira com que, por meio do 

viés científico — às vezes mesclado ao sobrenatural — o artista gaúcho proporciona a criação de 

realidades alternativas à que conhecemos através das ambientações que produz. Nas duas obras 

aqui destacadas — Meteorito e cadeira (2012) e Plano energético causal (2012-2013) —, existe a 

constituição de narrativas ficcionais que, amparadas pela instrumentação científica, materializam 

em nosso mundo um fragmento de um outro plano dimensional, ainda que semelhante ao que 

habitamos.

A segunda parte, intitulada “Mundos Possíveis – a construção artística de realidades ficcio-

nais”, é, por sua vez, dedicada à abordagem teórica e constituída por mais dois capítulos:
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“Além do Brasil – os mundos possíveis na arte contemporânea internacional”, é reservado 

a um breve apontamento de três obras internacionais, cujos artistas também desenvolveram 

questões relativas à ficção e à criação de realidades alternativas: Codex Seraphinianus (1981), de 

Luigi Serafini (Roma, 1949); Ciclo Cremaster, de Barney; e Reclaiming the lost kingdom of Laird 

(2010-2011), de Duke Riley (Massachusetts, 1972).

Em “Oikouménē – do mundo conhecido aos mundos possíveis”, parto de um imaginário 

comum sobre a ideia de mundo — da Antiguidade Clássica ao pensamento medieval cristão —, 

para abordar a teoria dos mundos possíveis no primeiro subcapítulo — dividido em três itens, 

apresento os conceitos básicos presentes nos três textos de Leibniz: “Discurso de metafísica”, 

“Monadologia” e “Princípios da natureza e da graça” — e, no segundo subcapítulo, o modo 

como essa ideia pode ser percebida nas produções artísticas — para isto, destaco algumas pecu-

liaridades dos estudos de Cauquelin, Doležel e Goodman.

Por fim, “Conclusão – uma tendência da cultura contemporânea” arremata as ideias de-

senvolvidas ao longo da monografia, propondo algumas respostas aos questionamentos levan-

tados nesta introdução e, também, sugerindo novos caminhos para a continuidade de pesquisas 

acerca da temática dos mundos possíveis na arte contemporânea brasileira, mas sem esquecer, 

contudo, de sua inserção no amplo contexto internacional.



P A R T E  I

ESTUDOS DE CASO

Os mundos possíveis na arte contemporânea brasileira do século XXI



F A N T A S I A

“O MELHOR DOS MUNDOS POSSÍVEIS”,
DE NARA AMELIA

Exposta na Sala Nordeste, em Recife, de fevereiro a abril de 2013, O melhOr dOs mundOs 

possíveis apresentou um conjunto das obras de Nara Amelia (Três Passos, 1982) em que predo-

minam a referência literária e a relação entre o ser humano e 

o animal. Embora a mostra tenha sido uma das selecionadas 

pelo Prêmio Funarte de Arte Contemporânea 2012 – Sala 

Nordeste de Artes Visuais Recife, do qual resultou um ca-

tálogo, a exibição já havia sido montada anteriormente em 

outros lugares18 — ainda que nem sempre constituída pelas 

mesmas obras19, como o Goethe-Institut, em Porto Alegre, e 

na Galeria de Arte do Campus 8 da Universidade de Caxias 

do Sul, ambas em 2011; em 2013 ocorreu também na Es-

tação Cabo Branco, em João Pessoa, na Fundação Capita-

nia das Artes, em Natal, e na Galeria Jaqueline Martins, em 

18 Informação obtida através de uma entrevista realizada por meio da 
rede social Facebook, em 2014, para a disciplina Laboratório de Pesquisa em História da Arte III, ministrada 
pelos professores Eduardo Veras e Joana Bosak.

19 Em entrevista realizada para esta monografia. As perguntas e as respostas podem ser visualizadas em sua inte-
gridade no Anexo 1, na página 120.

1

23. Convite da exposição O melhor 
dos mundos possíveis, ocorrida em 
2013 no Recife. fonte: NARA Amelia 
(http://naramelia.blogspot.com.br/).
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São Paulo. Segundo a artista20, todas as obras que integraram 

essas montagens foram escolhidas de acordo com um gosto 

próprio e de modo que lhe parecessem formar um agrupa-

mento coeso, o que resultou nos 44 trabalhos expostos em 

Recife21.

Predominantemente compostas por gravuras em me-

tal, as obras da artista apresentam também bordados, aqua-

relas, douramento e suportes diversos, não se restringindo 

apenas aos utilizados tradicionalmente nessas técnicas. Para 

Nara Amelia, esses meios são interessantes “por sua relação 

com o desenho, com o livro, com o trabalho ‘desinteressado’ 

e doméstico do bordado, com a memória da gravura como 

matriz para a ilustração e como meio de difusão e de multi-

plicação de imagens, com o trabalho manual e relacionado 

a tecnicas, estéticas e sentidos antigos, do passado”22. Neste 

sentido, podemos observar que muitos trabalhos da artis-

ta conservam em sua estética uma forte semelhança com a 

página de livro ilustrado, tanto em relação à disposição dos

20 Na mesma entrevista realizada em 2014.
21 Segundo o catálogo desta montagem em específico: AMELIA, Nara. O melhor dos mundos possíveis – Nara 

Amelia. Porto Alegre: Nara Amelia, 2013. (Prêmio Funarte de Arte Contemporânea – Recife, 2012).
22 Anexo 1, p. 121.

24. Nara Amelia (Três Passos, 1982). Sonha… segundo a natureza (série Preciso ter um coração de ouro), 2013-2014. 
Água-forte, ponta-seca e bordado, 35 x 70 cm. fotografia: Fabio del Re. fonte: SILVA, 2014, p. 47.

 

25. Nara Amelia (Três Passos, 1982). 
Um ponto de vista sobre uma tristeza 
muito antiga, 2012. Bordado, 22 x 
25 cm. fonte: AMELIA, 2013, p. 8.

 

26. Nara Amelia (Três Passos, 1982). 
Ficando aqui vou ter alívio (série As-
sim que encontrei esqueci na calçada, 
2009. Água-forte, água-tinta e bor-
dado, 25 x 33 cm. fonte: AMELIA, 
2013, p. 32.
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elementos que compõem as imagens quanto ao seu aspecto, que simula um papel envelhecido. 

Além desta correspondência visual, a referência literária é uma característica muito particular 

das obras desta artista, como foi destacado em um trecho do catálogo da exposição Paisagem 

moralizada, ocorrida este ano, na galeria Bolsa de Arte, em 

Porto Alegre:

É uma “ideia clichê”, mas é isso: a ima-
gem é a expressão de um sentimento, de 
uma impressão acerca do mundo, de uma 
compreensão das coisas. Nesse sentido, a 
literatura fornece subsídios importantes. 
Eu preciso estar sempre lendo. A literatura, 
porém, não é uma fonte direta para as mi-
nhas imagens; ou seja, eu não faço ilustra-
ção. A definição mais próxima que cheguei 
sobre como a literatura me influencia é a 
seguinte: da leitura surge uma impressão, 
ou um sentimento, e, do sentimento, surge 
uma imagem.23

Ideia esta também complementada por Nara Amelia:

Assim, o que sempre me pareceu a parte 
mais obscura do processo criativo, a ori-
gem das minhas motivações, o porquê 
das minhas escolhas técnicas e temáticas, 
identifico hoje também como débitos a al-
guns artistas e escritores, através dos quais 
minha imaginação se encheu de imagens e 
símbolos, metáforas e alegorias, de tradi-
ções e formas de significar o mundo que 
contribuíram para a constituição da minha 
própria visão de mundo, que justifica o 
meu trabalho.

Pensar em como a literatura impulsio-
na o meu processo de criação é atribuir à 
literatura um poder de ação, seja de trans-
missão de ideias, de valores e de conheci-
mento, ou como espaço de experiência, 
de afetividade e de imaginação. Sendo a 
minha visão de mundo formda principal-
mente pela literatura, pelas emoções e refle-
xões que a literatura suscita e pelo universo 
cultural, de imagens, mitologias, fábulas, 
crenças e tradições que alimentam o meu 
imaginário, ela forma o universo estético 
que propulsiona a minha poética.24

23 Anexo 1, p. 121.
24 SILVA, Nara Amelia Melo da. Alegorias do estranho. 2014. 289 f. Tese 

(Doutorado em Artes Visuais) – Instituto de Artes, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014, p. 146.

27. Nara Amelia (Três Passos, 1982). 
Dormi com um animal sobre meus 
pulmões (série Este lugar é mal assom-
brado), 2009. Água-forte, água-tinta, 
ponta-seca em duas matrizes e aqua-
rela, 37 x 44 cm. fonte: AMELIA, 
2013, p. 38.

 

28. Nara Amelia (Três Passos, 1982). 
Respirou meu ar e não quis ouvir meus 
conselhos (série Este lugar é mal assom-
brado), 2009. Água-forte em duas 
matrizes e aquarela, 37 x 44 cm. fon-
te: AMELIA, 2013, p. 39.

 

29. Nara Amelia (Três Passos, 1982). 
Eu reconheço essa gentileza (série Este 
lugar é mal assombrado), 2009. Água-
forte em duas matrizes e aquarela, 37 
x 44 cm. fonte: AMELIA, 2013, p. 40.
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Além dessas semelhanças, o trabalho da artista se apro-

xima da literatura por meio da construção de narrativas fic-

cionais, estas percebidas na recorrência de personagens, na 

ambientação proposta por suas gravuras — em alguns casos, 

como na série Este lugar é mal assombrado (2009), apenas al-

guns detalhes diferenciam a passagem de tempo e, através dis-

to, constrói sua ficção — e, inclusive, nos títulos das obras. É 

deste modo, portanto, que Nara Amelia constitui realidades 

fantásticas que, consequentemente, podem ser observadas a 

partir do olhar dos mundos possíveis. Para um melhor desen-

volvimento desta questão, selecionei as séries O grande sofrimento da natureza (2010) e Animal 

de sacrifício (2011), ambas integrantes da exposição O melhor dos mundos possíveis, em Recife.

30. Nara Amelia (Três Passos, 1982). 
…de ovelha tosquiada (série Este lugar 
é mal assombrado), 2009. Água-forte, 
água-tinta, ponta-seca em duas ma-
trizes e aquarela, 37 x 44 cm. fonte: 
AMELIA, 2013, p. 41.

31. Fotografias da exposição O melhor dos mundos possíveis (2013), na Sala Nordeste, em Recife. fonte: 
AMELIA, 2013, p. 77.
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1.1  “O GRANDE SOFRIMENTO DA NATUREZA”

Constituída por três gravuras, O grande sofrimento da 

natureza é uma série que, visualmente, lembra a configuração 

adotada em páginas de antigos livros ilustrados — a linha 

que contorna a imagem e o espaço delimitado para a sua 

legenda junto a um elemento decorativo. Nestas imagens, 

a ornamentação aparece na forma de dois esquilos nos dois 

primeiros trabalhos e, no 

terceiro, de dois conjuntos 

32. Nara Amelia (Três Passos, 1982). Stummheit (série O grande sofrimento da natureza), 2010. Água-forte e aqua-
rela, 30 x 30 cm. fonte: AMELIA, 2013, p. 48.

33. Página ilustrada do livro Anne Anderson's old, old fairy tales, editado em 
1935 pela Whitman Publishing Company. fonte: GRANDMA'S Graphics 
(http://www.grandmasgraphics.com/).
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de folhagens. É interessante notar, também, o papel do título — legenda — nessas obras: em 

idioma germânico, remete ao imaginário original das publicações infantis ou, ainda, uma alusão 

indireta a uma das grandes referências da artista, o gravurista alemão Albrecht Dürer (1471–

1528); seus significados, bastante sugestivos — em uma tradução livre, stummheit equivale a 

boquiaberto, benommenheit a maravilhado e das grosse Leid der Natur ao grande sofrimento da 

natureza, termo que nomeia esta série. Outra característica bastante peculiar é o cenário mera-

mente sugerido, o que transpassa ao espectador a sensação de um ambiente sereno e nostálgico 

— sentimento este também induzido pela disposição das personagens em cada uma das imagens: 

constituídas por figuras humanas, animais e híbridas, as gravuras adquirem um caráter fantástico 

e até mesmo lúdico, embora bastante alegórico, como a artista costuma definir suas obras:

34. Nara Amelia (Três Passos, 1982). Benommenheit (série O grande sofrimento da natureza), 2010. Água-forte e 
aquarela, 30 x 30 cm. fonte: AMELIA, 2013, p. 49.
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As recorrências manifestas através da repetição no meu trabalho indicam uma forma 
de reiterar uma impressão, de enfatizar uma ideia, de instaurar um imaginário e de 
construir um universo simbólico. O conjunto das imagens em torno das quais de-
senvolvo meu trabalho se constituem, então, como um vocabulário cujos elementos 
são manipulados para a articulação de ideias, para a significação das coisas, como na 
linguagem escrita. Neste contexto as imagens adquirem a qualidade de símbolos, estão 
impregnadas de significados remanescentes do seu contexto de origem, mas princi-
palmente dos significados sugeridos pelas relações com outras imagens dentro deste 
mesmo universo, através de sua constante repetição, reiteração.25

A partir disto, este conjunto de imagens conduz o olhar e o imaginário do espectador — 

ainda que o cenário seja apenas sugerido, as personagens atuam de modo a constituírem uma 

narrativa ao longo das três gravuras que integram a série. Neste sentido, o observador também 

25 SILVA, 2014, p. 62.

35. Nara Amelia (Três Passos, 1982). Das grosse Leid der Natur (série O grande sofrimento da natureza), 2010. Água-
forte, aquarela e lápis de cor, 37 x 44 cm. fonte: AMELIA, 2013, p. 50.
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pode perceber as relações existentes entre O grande sofrimento da natureza e as demais obras de 

Nara Amelia, como foi destacado na citação anterior, especialmente quanto aos trabalhos apre-

sentados na exposição montada em Recife. Quanto à narrativa proposta pela artista, é necessário 

analisarmos alguns elementos separadamente:

Na primeira imagem, tem-se à direita duas figuras humanas, uma trajando longas vestes e 

um adorno de cabeça que a identificam como um representante religioso — um símbolo de fé, 

crença… um mentor moral e ético —; a segunda, sentada ao colo da primeira, é uma persona-

gem masculina e bastante recorrente no trabalho de Nara Amelia — neste caso específico, está 

em um estágio transitório… não se constitui definidamente como um ser híbrido, visto que suas 

formas são ainda muito humanas, mas o corpo revestido por uma camada espessa de pelos lhe 

confere um caráter animalesco. À esquerda, o cervo acorrentado possui um aspecto atento, em-

bora pareça conformado com sua situação — os pássaros pousados em sua galhada conferem um 

ar estático à cena. Os dois esquilos posicionados nas extremidades da caixa de legenda, na parte 

inferior, parecem atuar como espectadores e não apenas como elementos decorativos — estão 

além dos limites da narrativa proposta, mas ainda assim presentes no cenário. Desde modo, o 

espectador que observa esta gravura é conduzido a imaginar a narrativa mais amplamente — por 

que as personagens estão naquela situação? Por que o cervo está acorrentado a uma das figuras 

humanas? O que conversam os protagonistas à direita? Estes são apenas alguns questionamentos 

que podem suscitar a imersão do espectador no mundo projetado pela artista.

A segunda imagem nos leva, então, a outro momento desta história: o cervo à esquerda 

possui um aspecto alegre, está livre de suas correntes e a figura humana que a ele estava preso 

também parece comemorar — os pássaros, anteriormente estáticos, estão voando. A gravura 

passa ao espectador uma sensação completamente distinta da anterior — o sentimento neste 

ambiente é de liberdade e esperança. Do ponto de vista ficcional, pode-se imaginar que aquela 

personagem religiosa aconselhou a figura masculina a se libertar… a aproveitar a vida e o seu 

contato com a natureza, que deve permanecer livre.

A terceira imagem, por sua vez, apresenta um sentimento contraditório em relação às 

anteriores — enquanto as primeiras pareciam conduzir a narrativa a um desfecho promissor, a 

última propõe um cenário devastador: os esquilos que ornamentavam a área de legenda foram 

substituídos por dois conjuntos de folhagens e aparecem como personagens, centralizados e ca-

ídos ao chão… provavelmente assassinados pela crueldade das duas figuras acima, formas híbri-

das de cervos humanoides. Devido aos seus trajes, semelhantes ao que a personagem masculina 

utilizava na gravura anterior, pode-se supor uma “evolução” em sua condição híbrida — antes 
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apenas sugerida — e a noção de que existem mais seres equivalentes. O cervo, que havia sido 

libertado, está de volta às correntes — de aparência desanimada, passa ao espectador a sensação 

de desesperança, sofrimento e conformação em sua condição subjugada — juntamente a duas 

novas personagens: um carneiro com a metade do corpo tosado e um galo, pousado em seu 

lombo. Estas duas figuras são, contudo, uma configuração recorrente nas obras de Nara Amelia.

De acordo com as análises específicas de cada uma 

das imagens, bem como o desenvolvimento de suas possibilidades narrativas, é interessante notar 

o modo com que o mundo fantástico de Nara Amelia é constituído — a partir da criação de per-

36. Nara Amelia (Três Passos, 1982). Genti-
leza, 2008. Água-forte, ponta-seca, e aquarela 
sobre papel algodão, 16 x 14 cm. fonte: NARA 
Amelia (http://naramelia.blogspot.com.br/).

 

37. Nara Amelia (Três Passos, 1982). Um ponto de vista 
sobre a gentileza (série Preciso ter um coração de ouro), 
2013-2014. Bordado, 25 x 25 cm. fotografia: Fabio del 
Re. fonte: SILVA, 2014, p. 50.

38. Nara Amelia (Três Passos, 1982). Gentileza (série Paisagem 
moralizada), 2011. Água-forte, aquarela e bordado, 27 x 37 cm. 
fotografia: Fabio del Re. fonte: SILVA, 2014, p. 33.

39. Nara Amelia (Três Passos, 1982). 
A jóia falsa do meu câmbio (detalhe) 
(série Animal de sacrifício), 2011. 
Água-forte e aquarela, 22x30 cm. 
fonte: AMELIA, 2013, p. 21.
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sonagens humanas, animalescas e híbridas em um ambiente que propicia a relação de uns com os 

outros, desconsiderando a lógica do mundo real que conhecemos. Nas palavras do pesquisador 

Umberto Eco (1932–2016), um mundo possível pode ser definido como

um estado de coisas representado por um conjunto de proposições […]. Como tal, 
um mundo consiste de um conjunto de indivíduos dotados de propriedades. Como 
algumas dessas propriedades ou proposições são ações, um mundo possível também 
pode ser interpretado como um desenrolar de acontecimentos. Como esse desenrolar de 
acontecimentos não é efetivo, se não precisamente possível, o mesmo deve depender 
das atitutes posicionais de alguém que o afirma, o crê, o sonha, o deseja, o prevê, etc.26

Neste sentido, O grande sofrimento da natureza constitui uma narrativa ficcional inserida 

na realidade alternativa e fantástica criada pela artista, ainda que sua temporalidade não seja 

definida. A fantasia aqui empregada deriva, portanto, do fato de que muitas de suas personagens 

são provenientes da imaginação e apenas existem em nosso mundo por meio das gravuras que 

separam o mundo real do possível idealizado por Nara Amelia.

1.2  “ANIMAL DE SACRIFÍCIO”

Também composta por três imagens, a série Animal de sacrifício mantém em duas gravuras 

as linhas de contorno típicas das ilustrações em antigas publicações literárias. Em seu conteúdo 

ficcional, a presença de personagens já vistos anteriormente reitera a ligação narrativa existente 

entre as séries de Nara Amelia, ainda que não se possa identificar um período temporal entre um 

trabalho e outro. No caso deste conjunto específico de obras, encontramos uma maior quanti-

dade de personagens híbridas e, em suas disposições, um vislumbre de sua relação com aqueles 

que as cercam — uma aparente equivalência entre os híbridos e os humanos, de modo que as 

figuras animalescas se postam subjugas em um nível hierárquico inferior. Segundo a artista, essas 

configurações imagéticas possuem um caráter fundamentalmente simbólico:

O repertório de imagens com o qual desenvolvo meu trabalho tem as relações entre 
homem e animal, oriundas do universo visual e literário, como tema, e o animal — e 
formas animalizadas —, como o principal personagem, associado a homens, híbridos 
de homens com animais, objetos e ambientes naturais e artificiais, palavras e textos. 
Em termos gerais, meu trabalho propõe relações entre natureza e cultura. Mas, so-
bretudo, penso nos meus personagens como portadores de significados, de atributos 
morais ou psicológicos, como “sofredores” de sentimentos talvez identificáveis e como 
portadores de mensagens.27

26 ECO, Umberto. Lector in fabula: la cooperacion interpretativa en el texto narrativo. Barcelona: Lumen, 1993, 
p. 181. Tradução livre de Camille Silva.

27 SILVA, 2014, p. 231.
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Para compreendermos a maneira como essas relações são estabelecidas e, consequentemen-

te, de que forma influenciam na constituição de uma realidade própria e alternativa, é necessária 

a realização de uma análise detalhada destas obras e seus elementos. Em A jóia falsa do meu câm-

bio, posicionada à esquerda e encarando o espectador está aquela configuração já mencionada 

do carneiro com a metade do corpo tosado e com um galo pousado em seu lombo, ligados por 

uma corrente a uma figura híbrida entre um humano e um galo, que cumprimenta uma figura 

humana — embora incomumente peluda, também recorrende dos trabalhos analisados anterior-

mente — defronte. Esta, por sua vez, segura a manivela de uma caixa — bastante semelhante a 

uma gaiola — que está sobre um carrinho. Em cima desta caixa, um pequeno macaco — preso 

ao pulso do humano — segura uma xícara e, na outra mão, também prende outro ser: um pássa-

ro. Um conjunto de aves livres voa em torno das personagens à direita, contrastando com o ciclo 

de opressão formado pelas figuras aprisionadas. É interessante notar, ainda, as vestes formais do 

ser híbrido, indicando a sua condição mais nobre. Através do título é possível, ainda, distinguir 

que há nesta narrativa uma troca sendo realizada — embora apenas a imaginação do espectador 

indicará o que está sendo barganhado.

40. Nara Amelia (Três Passos, 1982). A jóia falsa do meu câmbio (série Animal de sacrifício), 2011. Água-forte e 
aquarela, 22 x 30 cm. fonte: AMELIA, 2013, p. 21.
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Em Animal que pode prometer, o carneiro e o galo permanecem acorrentados à figura híbri-

da vista na gravura anterior, que agora está sentada a uma mesa junto a mais duas personagens, 

também híbridas — um cervo e um porco mesclados à forma humanoide. Ao seu redor, uma 

multidão de esquilos parece clamar por atenção, enquanto à direita, encaminhando-se para fora 

do cenário, está a personagem humana — com apenas uma bolsa e um carneiro acorrentado ao 

seu pulso, não possui mais o carrinho da imagem anterior e nem o macaco; até mesmo as aves 

desapareceram! O clima animado da cena precedente foi substituído por uma ambientação mais 

sombria e desalentada. O espectador é levado, consequentemente, a imaginar o que poderia ter 

acontecido no período decorrente entre uma situação e outra: provavelmente, a troca sugerida 

anteriormente não obteve o resultado esperado, já que a figura humana aparece alienada das 

demais, como se tivesse sido excluída de um círculo social mais reservado e, prejudicado em seu 

41. Nara Amelia (Três Passos, 1982). Animal que pode prometer (série Animal de sacrifício), 2011. Água-forte e 
aquarela, 37 x 42 cm. fonte: AMELIA, 2013, p. 20.
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“câmbio”, partiria para algum outro lugar onde pudesse ser aceito.

O caminho para o meu coração, no entanto, apresenta um aparente desfecho da narrativa 

fantástica: o híbrido de humano com galo é o protagonista da gravura — imponente em uma 

carroça, é conduzido por um animal bovino; à esquerda e ao chão, podemos ver o carneiro morto, 

atropelado pelas rodas do veículo, o galo ainda sobre o seu corpo. Junto ao ser híbrido, encontra-

mos o macaco que mantém um dos pássaros preso ao seu pulso, enquanto outros voam ao redor 

das personagens. Esta cena corrobora, portanto, com o que havia sido imaginado anteriormente: 

a figura humana, evidentemente mais ingênua, teria sido enganada pelo galináceo mestiço; este, 

em uma posição visivelmente superior, desfrutaria o resultado de sua troca lucrativa.

Neste sentido, podemos perceber claramente a referência de Voltaire na constituição fic-

42. Nara Amelia (Três Passos, 1982). O caminho para o meu coração (série Animal de sacrifício), 2011. Água-forte, 
aquarela e lápis de cor, 22 x 30 cm. fonte: AMELIA, 2013, p. 13.
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cional das obras de Nara Amelia — na publicação intitulada 

Cândido ou o Otimismo28, publicada originalmente em 1759, 

o autor apresentou duas personagens caricatas e que repre-

sentavam o pensamento leibniziano: o tutor de filosofia, Dr. 

Pangloss, e o ingênuo Candinho. Juntos, percorreram uma 

série de lugares reais e fictícios, passaram por diversas desven-

turas e, ainda assim, continuaram a buscar justificativas para 

explicar o porquê de o melhor dos mundos possíveis ser tão 

repleto de maldade. Nas gravuras da artista gaúcha, entretan-

to, podemos observar o desenvolvimento dessas questões na 

realidade alterna e fantástica — muitas vezes maravilhosa — 

onde seres tão diversos coexistem e, de alguma forma, con-

seguem passar ao expectador sentimentos tão diversos, como 

a nostalgia, a a esperança, o desencanto… a ambiguidade é, 

portanto, uma característica deveras importante: ao mesmo tempo em que ficamos fascinados 

pelo mundo possível de Nara Amelia, também nos assombramos e refletimos sobre as incertezas, 

desigualdades e, sobretudo, sobre as relações existentes entre o humano, o animal e a natureza.

28 Esta publicação foi adaptada para as telas de cinema por Amácio Mazzaropi (1912–1981) em 1954 sob o título 
de Candinho; no presente ano de 2016, inspirou também a telenovela Êta mundo bom!, de Walcyr Carrasco.

43. Capa da edição brasileira de 
Cândido ou o Otimismo, de Voltaire 
(1694–1778). Publicado em 2013 
pela Editora 34. fonte: SARAIVA 
(http://www.saraiva.com.br/).



D O C U M E N T O

“ART BOOK”,
DE BRUNO MORESCHI

Produzido por Bruno Moreschi (Maringá, 1982) entre os anos de 2012 e 2014, ArT 

BOOK constitui-se como um livro de artista na forma de uma enciclopédia de arte. Segundo o 

artista29, a ideia desta obra surgiu a partir da vontade de “criar uma espécie de microespaço para 

justamente discutir esse funcionamento de legitimação dos artistas visuais dentro do universo 

da arte contemporânea, com destaque especial para o papel do mercado de arte”30. Apresentado 

sob a forma de um documento, ART BOOK possui 300 páginas cujo conteúdo trilíngue abrange 

biografias, reproduções de obras, comentários e textos de críticos e curadores sobre cinquenta ar-

tistas ficcionais — caráter este que discute e questiona o próprio sistema artístico e discute o papel 

desse tipo de publicação como meio legitimador de artistas, especialmente no cenário contem-

porâneo. O subtítulo “Ele pode zombar de suas ilusões, mas reproduz sua lógica” demonstra uma 

característica muito particular daquilo que representa — como uma enciclopédia, atua como um 

veículo de legitimação dos artistas que nele estão contidos, uma vez que segue a padronização 

típica destes livros tanto quanto à forma de disposição dos elementos que a compõem como 

quanto ao seu conteúdo: a apresentação de artistas da contemporaneidade internacional, ainda

29 Em entrevista realizada através de um questionário enviado por e-mail. As perguntas e respostas podem ser 
visualizadas na página 127.

30 Anexo 2, p. 128.

2
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que majoritariamente composta por homens, brancos, nor-

te-americanos e europeus. De acordo com Moreschi, trata-se 

da “perpetuação de um modelo tradicional que ainda hoje 

caracteriza o campo das artes visuais”31.

Neste sentido, é interessante destacar alguns dados es-

pecíficos:

– Dos 50 artistas que compõem a enciclopédia, 36 são 

homens e 14 são mulheres (com a dupla artística);

– Entre esses 36 homens, 3 são negros; das 14 mulhe-

res, 2 são negras;

– Destes 50 artistas, 9 são dos Estados Unidos da 

América, 7 da Alemanha, 4 da Inglaterra, 3 da Itália, 2 da Albânia (dupla artística), 2 do 

México, 2 da Colômbia, 2 do Brasil, e 1 de cada destes países: Canadá, Iraque, África

31 Anexo 2, p. 132-133.

44. Bruno Moreschi (Maringá, 1982). ART BOOK (capa da enciclopédia física), 2012-2014. Livro de artista, 300 
p. fonte: BRUNO Moreschi (http://brunomoreschi.com/).

45. Bruno Moreschi (Maringá, 
1982). ART BOOK (capa da versão 
digital da enciclopédia), 2012-2014. 
Livro de artista, 300 p. fonte: ISSUU 
(http://issuu.com/).
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do Sul, Japão, Bélgica, Austrália, China, França, Argélia, Índia, Cuba, Irã, Dinamarca, 

Romênia, Peru, Espanha, Finlândia, Áustria e Argentina.

A partir destas informações, fica muito clara a intenção do artista — embora ART BOOK 

seja uma obra de conteúdo inteiramente fictício, a sua aparência é semelhante a das enciclopédias 

“verdadeiras” a que estamos acostumados a folhear, e ainda que questione as particularidades do 

sistema das artes, não deixa de ser o resultado de um contínuo estudo de observação que reitera 

um meio “legitimado por homens brancos, europeus e norte-americanos que criam alguns espa-

ços para que mulheres, negros e artistas de outros contextos geográficos estejam ali inseridos, mas 

quase sempre em uma posição que não desestabiliza fortemente a normatividade do sistema”32. 

Acerca das especificações do trabalho de Moreschi, podemos ainda citar a sua diagramação — 

baseada na análise de enciclopédias bastante conhecidas, como Art Now v. 1, Art Now v. 2, Art 

Now v. 3, 100 Contemporary Artists, Vitamon 3-D, Vitamin D, Vitamin P, Vitamin PH, Rising – 

young artists to keep an eye on! e Creamier33 — que difere da forma impressa para a disponibilizada 

por Moreschi no meio virtual: embora seus conteúdos sejam os mesmos, os blocos horizontais da 

primeira foram substituídos por colunas verticais na segunda.

32 Anexo 2, p. 132.
33 MORESCHI, Bruno Seravali. Art Book: a construção de uma enciclopédia de artistas. 2014. 84 f. Disseração 

(Mestrado em Artes Visuais) – Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2014, p. 15.

46. Dois exemplares de ART BOOK (2012-2014), de Bruno Moreschi (Maringá, 1982), expostos 
(nas extremidades) ao lado de THIS IS ART NOW vol. 1 (2013), de Cristina Garrido (Madri, 1986), 
na mostra THIS IS ART NOW & ART BOOK: If it's hot in the art world, it's in these books, this se-
minar, this wall and this Triennial, ocorrida em 2014 no Sesc de Sorocaba. fonte: CRISTINA Garrido 
(http://www.cristina-garrido.com/).
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Em relação ao seu conteúdo — tanto as obras quanto os artistas fictícios —, porém, Mo-

reschi destaca:

Simulacros, padrões, clichês, paródias, palavras como essas parecem válidas para des-
crever o que são essas supostas obras criadas para a enciclopédia. Entretanto, conside-
rações da crítica Susan Sontag feitas em seu texto Notas sobre Camp também são perti-
nentes e, com algumas importantes ressalvas, parecem dar conta da complexidade que 
são esses objetos e registros criados que parecem obras a ponto de enganar, mas que, 
na verdade, constituem um sistema ainda maior (o livro), esse sim uma obra de fato, 
mas que também não se assume como tal na maioria dos casos.
[…]
Ressalvas, porém, precisam ser apresentadas […]. Nas notas de Sontag, parece claro 
que o Camp não se nega como tal, afinal, ele “responde em particular ao marcada-
mente atenuado e ao fortemente exagerado” […]. Algo não se encaixa perfeitamente 
em enquadrar os objetos e os registros criados para a enciclopédia como Camps, afi-
nal, eles não podem parecer tão exagerados, tão satíricos e escrachados, pois, dessa ma-
neira, revelariam facilmente o truque embutido no conceito de ART BOOK. Por isso, 
talvez seja o caso de considerar que os trabalhos práticos das listas de padrões identi-

47. Páginas da enciclopédia ART BOOK (2012-2014), 
de Bruno Moreschi (Maringá, 1982), mostrando as dia-
gramações de suas versões impressa (esquerda) e digital 
(direita). fontes: BRUNO Moreschi (http://brunomores 
chi.com) e ISSUU (http://issuu.com).
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ficados sejam uma espécie de Camps disfarçados ou, nas palavras da própria Sontag, 
um “Camp deliberado” ou um “Camp impuro”: “devemos distinguir entre o Camp 
ingênuo e o deliberado. O Camp puro é sempre ingênuo” […]. Em ART BOOK, o 
espaço para a ingenuidade, sob o ponto de vista de seu criador, é quase nulo.34

Neste sentido, é interessante ressaltar que o artista par-

te da observação de diversas enciclopédias sobre arte para, 

seguindo os seus padrões, elaborar a sua obra — ainda que 

se constitua como um livro de artista, ART BOOK simula as 

regras estabelecidas pelo sistema das artes quanto às produ-

ções desse tipo de livro. Desta maneira, o objeto artístico se 

apresenta perante o espectador como uma enciclipédia real 

— especialmente por meio da proposta de Moreschi em dis-

por sua obra preferencialmente em bibliotecas, ao lado de 

outros livros didáticos, em vez de acervos de arte — cujo 

conteúdo é inteiramente ficcional. Analisando-o, portanto, 

através do pensamento leibniziano e da incorporação de suas 

ideias na temática de construção de realidades ficcionais no 

meio artístico, podemos considerar a obra de Moreschi como 

um veículo de ligação entre o nosso mundo real e um outro, 

aqui chamado de possível. Nesta realidade alternativa, muito 

parecida com a que habitamos, estas personagens — os artistas ficcionais — existem de fato e 

interagem entre si e com personalidades por nós já conhecidas — versões alternas —, em um 

universo essencialmente artístico. Para o artista, seus protagonistas não possuem personalidades 

próprias, já que foram concebidos a partir de uma forma bastante objetiva — “qual a média de 

artistas alemães que aparecem nessa enciclopédia? Qual a porcentagem de homens brancos? E de 

mulheres?”35 —, considerando os padrões recorrentes e legitimados pelo sistema.

A partir disto, selecionei dois entre os cinquenta artistas que compõem ART BOOK — a 

iraniana Malala Rejala e o cubano George Sandes — para desenvolver as questões mais específi-

cas de como a construção narrativa de mundos possíveis na arte contemporânea brasileira pode 

ser realizada através da documentação. A escolha destes dois em especial, em vez de os brasileiros 

inventados por Moreschi, se deve por uma opção de analisar personagens que representassem a 

minoria desse universo sistêmico da arte e cujas obras me interessassem mais.

34 MORESCHI, 2014, p. 20-22.
35 Anexo 2, p. 132.

48. Bruno Moreschi (Maringá, 
1982). ART BOOK (páginas 215-
216 da versão digital), 2012-2014. 
Livro de artista, 300 p. fonte: ISSUU 
(http://issuu.com/).

 

49. Bruno Moreschi (Maringá, 
1982). ART BOOK (páginas 219-
220 da versão digital), 2012-2014. 
Livro de artista, 300 p. fonte: ISSUU 
(http://issuu.com/).
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50. Bruno Moreschi (Maringá, 1982). 
ART BOOK (páginas referentes ao artista 
José do Reis, natural de Mossoró, Brasil), 
2012-2014. Livro de artista, 300 p. fonte: 
ISSUU (http://issuu.com/).
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51. Bruno Moreschi (Maringá, 1982). 
ART BOOK (páginas referentes à artista 
Paula Sampaio, natural de São Paulo, Bra-
sil), 2012-2014. Livro de artista, 300 p. 
fonte: ISSUU (http://issuu.com/).
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2.1  MALALA REJALA

52. Bruno Moreschi (Maringá, 1982). 
ART BOOK (páginas referentes à artista 
Malala Rejala, natural de Meshed, Irã), 
2012-2014. Livro de artista, 300 p. fonte: 
ISSUU (http://issuu.com/).
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Segundo a página 132 da versão digital do ART BOOK, Malala Rejala nasceu no ano de 

1976 na cidade de Meshed, no Irã, embora viva e trabalhe em Berlim, na Alemanha. O texto 

sobre a sua atuação artística, diz o seguinte:

Malala Rejala não teme em afirmar recorrentemente que seus trabalhos são resultados 
diretos de sua condição no mundo: uma mulher no Irã. Escolher um caminho assim 
poderia ser um risco. Para muitos artistas, a associação entre vida e obra é uma porta 
de entrada para a produção de clichês ou de automitologias que nada parecem interes-
sar às demais pessoas. Entretanto, para Malala, tal condição representa apenas o ponto 
de partida para trabalhos políticos, mas também poéticos e atemporais. A controversa 
tradição de parte do mundo islâmico em tapar os rostos das mulheres alimenta inú-
meros autorretratos fotográficos da artista sem sua face aparente. Por vezes, as imagens 
parecem sugerir agressões ou situações extremamente violentas, como o sufocamento 
produzido por estranhas mãos de apenas três dedos cada. Em outros momentos, con-
tradições que dão camadas mais complexas aos trabalhos da artista: Malala faz pirraça 
em situações semelhantes às anteriores. Ela simula sedução com dedos em uma boca 
mascarada ou se apropria de uma calça jeans (um símbolo claro do Ocidente) para 
produzir um divertido véu. Malquista por parte considerável do mundo muçulmano, 
Malala já foi ameaçada de morte em seu país natal, o Irã, ao responder à polêmica das 
charges contra Alá. Para isso, publicou em jornais do mundo inteiro a obra-manifesto 
que dizia: “Alá e qualquer outro nome são apenas palavras”. A artista também não 
costuma se calar diante de questões políticas. Durante o governo de George W. Bush, 
escreveu inúmeros artigos, mas jocosamente afirmou que nunca produziu uma obra 
contestatória à política externa do ex-presidente norte-americano, pois “uma criatura 
tão desprezível jamais mereceria uma obra de arte”. O mesmo não aconteceu com 
o ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad que inspirou Malala a produzir a 
polêmica fotografia My beautiful ass for your shady government. R. G.36

R.G., por sua vez, é uma personagem que  nos 

é apresentada em uma seção posterior à catalogação 

dos artistas, nas qual há um pequeno resumo, também 

trilíngue, de cada um dos autores desses artigos. Iden-

tificada como Rachel Gordon37 — também fictícia —, 

trata-se de uma “consultora e crítica independente, 

[que] mora atualmente em Berlim. Escreve regular-

mente para revistas de arte de todo o mundo. Como 

pesquisadora na Parsons Paris School of Art & Design, 

publicou Mulheres, artistas e esquecidas, um importante 

livro sobre as pintoras europeias do século XVIII e XIX 

e que foram, até então, marginalizadas pela crítica es-

pecializada”38. Sobre Rejala, a enciclopédia traz, ainda, 

36 MORESCHI, Bruno (Ed.). ART BOOK. São Paulo: Menard Editions, 2014, p. 132. Disponível em: <http://
issuu.com/>. Acesso em novembro de 2016.

37 MORESCHI (Ed.), 2014, p. 217.
38 MORESCHI (Ed.), 2014, p. 217.

53. Malala Rejala (Meshed, 1976). My
beautiful ass for your shady government, 2013. 
C-print, 45 x 35 cm. fonte: MORESCHI 
(Ed.), 2014, p. 135.
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uma seleção das exposições de que participou e de suas publicações.

A partir destas informações e das fotografias de Rejala, 

podemos identificar algumas características acerca desta per-

sonagem fictícia — uma mulher iraniana, sediada em Ber-

lim e que atua no meio artístico. Destes dados iniciais temos 

claramente a ideia de que, por sua origem, a artista esteve 

inserida em um ambiente de opressão, principalmente por 

sua condição feminina; sua residência na capital alemã e sua 

participação no campo das artes visuais, contudo, nos leva 

a imaginar o que — e como — chegara ali. Suas obras, no 

entanto, transmitem ao espectador uma noção muito forte 

sobre sua personalidade — ainda que, como já menciona-

do, Moreschi tenha afirmado sua inexistência —: a de uma 

mulher segura sobre o seu lugar no mundo e confiante o 

bastante para se posicionar e criticar as desigualdades e a ti-

rania derivadas de um sistema cultural e religioso que, ainda 

hoje, exerce uma intensa dominação sobre o gênero femini-

no. Este fato é, também, suportado pela declaração destacada 

na enciclopédia — “Política e arte assemelham-se em uma 

única palavra: ação”39 — e pela produção de My beautiful ass 

for your shady government (2013), como mencionado previa-

mente por Gordon.

Neste sentido, Rejala é muito precisa em apropriar-se 

criticamente do véu — um importante símbolo islâmico no 

que concerne o universo feminino — e contrastá-lo com a 

39 MORESCHI (Ed.), 2014, p. 134.

54. Bruno Moreschi (Maringá, 1982). ART BOOK (detalhe da página 132 da versão digital), 2012-2014. Livro de 
artista, 300 p. fonte: ISSUU (http://issuu.com/).

55. Malala Rejala (Meshed, 1976). I 
want you forever (or until my death), 
2012. C-print, 22 x 15 cm. fonte: 
MORESCHI (Ed.), 2014, p. 133.

 

56. Malala Rejala (Meshed, 1976). I 
want you forever, 2012. C-print, 22 
x 15 cm. fonte: MORESCHI (Ed.), 
2014, p. 133.
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nudez de seu corpo para passar suas mensagens — muitas vezes políticas. Em I want you forever 

(or until my death) (2012) e The Ghost (2013), por exemplo, podemos identificar o “peso” desse 

adorno feminino — a ideia da asfixia, não como sintoma físico, mas como sensação psicológica: 

o véu que sufoca e oprime a individualidade da mulher e o seu próprio status de cidadã; ou seja, 

a anulação de sua personalidade e a sua transformação em 

um fantasma… um vulto do que poderia ser. De um mesmo 

modo, (Auto)monster (2012) parece evocar em sua violência 

o resultado e a punição derivados da ausência do véu.

É importante notar, também, o fato de que a visão que 

nos é passada dessa artista fictícia é decorrente de um olhar 

igualmente fictício: o de Gordon, que, segundo os dados dis-

ponibilizados de sua atuação no sistema das artes, a inclui em 

um meio “feminista” no sentido de resgatar figuras esqueci-

das pela predominante atuação masculina neste meio. Por 

meio destas personagens e da narrativa que legitima suas exis-

tências ficcionais em um cenário demasiadamente real — as 

questões que são discutidas por Malala Rejala e Rachel Gor-

don fazem parte da realidade que conhecemos —, podemos 

entender a maneira com que um documento — neste caso, 

a enciclopédia ART BOOK — origina um mundo alterno e 

possível, muito semelhante ao que habitamos, mas com seus 

próprios protagonistas, acessíveis a nós apenas mediante a 

manipulação desse livro e da imaginação por ele induzida.

57. Malala Rejala (Mashed, 1976). 
Untitled (veil jeans), 2013. C-print, 
22 x 15 cm. fonte: MORESCHI 
(Ed.), 2014, p. 134.

 

58. Malala Rejala (Mashed, 1976). 
The Ghost, 2013. C-print, 22 x 15 
cm. fonte: MORESCHI (Ed.), 2014, 
p. 134.

59. Malala Rejala (Mashed, 1976). 
(Auto)monster, 2012. C-print, 30 x 45 
cm. fonte: MORESCHI (Ed.), 2014, p. 
133.
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2.2  GEORGE SANDES

60. Bruno Moreschi (Maringá, 1982). 
ART BOOK (páginas referentes ao artista 
George Santes, natural de Havana, Cuba), 
2012-2014. Livro de artista, 300 p. fonte: 
ISSUU (http://issuu.com/).
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Segundo a página 144 da versão digital do ART BOOK, George Sandes nasceu no ano 

de 1977 na cidade de Havana, em Cuba, embora viva e trabalhe em Los Angeles, nos Estados 

Unidos da América. O texto sobre a sua atuação artística diz o seguinte:

George Sandes nunca foi um crítico ferrenho do governo de Fidel Castro até o ano 
de 1992, quando projetou nos Céus de Havana um feixe luminoso que reproduzia 
diversos símbolos de governos totalitaristas como a suástica nazista. O ato foi interpre-
tado de duas maneiras distintas e opostas, a gosto do freguês. Para os castristas, aquilo 
era a comprovação de que Sandes era de fato o que suspeitavam: um oportunista. 
Entretanto, para os críticos de Fidel Castro, foi um sinal oportunista de que o artista 
queria compensar os anos de silêncio diante da questão política de Cuba. Preso por 
cerca de dois meses, Sandes conseguiu uma espécie de asilo político na França, mas, 
em pouco tempo, decidiu que não poderia ficar tão longe de seu país. Hoje, vivendo 
em Los Angeles, ele está mais próximo de Cuba e frequentemente contata seus amigos 
e assistentes na Ilha para continuar produzindo trabalhos artísticos sobre o local que 
já não pode mais visitar. Foi dessa maneira, a distância, que Sandes produziu um de 
seus mais tocantes trabalhos. Funeral é uma série composta de 12 fotos, o mesmo 
número de meses que seu pai passou em um hospital de Havana tentando se curar de 
um câncer no esôfago. Assim que recebeu a notícia da doença do pai, Sandes tentou 
inúmeras formas de entrar na Ilha para acompanhá-lo nesse penoso período. Mas o 
governo negou todos os pedidos. Diante disso, Sandes contatou sua equipe em Cuba 
e pediu que eles fotografassem, filmassem e desenhassem a rotina daquele hospital, dia 
após dia, até a data em que seu pai morreu. As imagens são quase sempre de espaços 
hospitalares vazios e nenhuma das obras mostra a imagem de seu pai. Fica evidente 
nessa série lacônica uma tentativa (por natureza, frustrada) de simular a espera, a an-
gústia e a solidão de alguém que não pode acompanhar o definhamento de um ente 
querido em um hospital. Uma situação nada agradável, mas que Sandes daria tudo 
para ter de fato presenciado. A. L.40

A. L., apresentado na seção de autores após a ca-

talogação dos artistas, identificado como Andrew Lan-

ge, “realizou seus estudos em arte contemporânea no 

Royal College of Art de Londres e já organizou mais 

de 50 exposições pela Europa. Suas curadorias costu-

mam ser uma oportunidade para divulgar suas ousadas 

e originais visões críticas sobre o mundo das artes”41. 

Sobre  Sandes, a enciclopédia inclui uma seleção das 

exposições de que participou e dos textos que publi-

cou, de maneira que podemos ter uma ideia dos cami-

nhos pelos quais trilha o seu pensamento artístico — a 

citação em destaque, “A arte nos permite gritar mais 

alto que um grito. Pode ser ensurdecedor e desagradá-

40 MORESCHI (Ed.), 2014, p. 144.
41 MORESCHI (Ed.), 2014, p. 216.

61. George Sandes (Havana, 1977). Funeral: 
October, 2012. C-print, 80 x 60 cm. fonte: 
MORESCHI (Ed.), 2014, p. 145.
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vel”42, contribui, inclusive, para um melhor en-

tendimento da obra apontada em ART BOOK.

Neste sentido, Funeral é uma obra que 

se refere tanto à conturbada questão política 

de Cuba quanto à biografia do artista — existe 

nas fotografias de Sandes um grande apelo em 

torno de sua situação como exilado e a sensação 

de abandono, solidão e nostalgia: as imagens do 

hospital abandonado remetem ao vazio da perda 

e à saudade de algo que ficou em um passado 

do qual não participou. De sua personalidade, 

podemos supor se tratar de alguém que, mes-

mo perante as adversidades, não se deixa calar 

— a proibição de passar os últimos momentos 

da vida de seu pai ao seu lado, confortando-o, 

não o fizeram submeter às vontades do governo 

tirânico, mas firmar sua posição ideológica con-

trária e guerrilheira.

A partir disto, o mundo criado por Mores-

chi por meio da sistematização de artistas inven-

tados pode ser entendido como uma realidade 

alterna à que conhecemos simplesmente pelo fato de que, embora suas personagens apresentem 

características e histórias muito verossímeis, não fazem parte verdadeiramente do mundo que 

habitamos, mas de uma versão bastante semelhante e tangível ao folhearmos as páginas do livro 

enciclopédico que mantêm em suas palavras as normas de sua existência: o universo das artes.

42 MORESCHI (Ed.), 2014, p. 146.

63. George Sandes (Havana, 1977). Funeral: Au-
gust, 2012. C-print, 45 x 45 cm. fonte: MORESCHI 
(Ed.), 2014, p. 147.

 

62. Bruno Moreschi (Maringá, 1982). ART BOOK (detalhe da página 144 da versão digital), 2012-2014. Livro de 
artista, 300 p. fonte: ISSUU (http://issuu.com/).

64. George Sandes (Havana, 1977). Funeral: Mar-
ch, 2012. C-print, 45  35 cm. fonte: MORESCHI 
(Ed.), 2014, p. 146.



M E M Ó R I A

“MADE-UP MEMORIES CORP©”,
DE RUTH SOUSA

Resultado de questões desenvolvidas por Ruth Sousa (Brasília, 1982) desde o ano 

de 2002, Made-Up Memories Corp© é um projeto materializado na forma de uma empresa 

fictícia que dá continuidade às propostas apresentadas na série fotográfica Variações em azul 

(2005-2007), integrante do trabalho Memórias 

impossíveis. Enquanto esta consistia na criação 

de narrativas ficcionais a partir das memórias da 

própria autora, a empresa concentra-se na pro-

dução e legitimação de acontecimentos fictícios 

por meio das lembranças de outras pessoas. Para 

tanto, Sousa utiliza como veículo de comunica-

ção uma página na Internet — http://www.ma 

deupmemoriescorp.com.br/ —, que atualmente 

foi reformulada para facilitar a sua visualização 

em aparelhos como smartphones e tablets, e, re-

centemente, as redes sociais. Segundo a artista, 

o meio virtual lhe permitiu uma abrangência 

maior na difusão de seu trabalho:

3

65. Logotipo da empresa fictícia Made-Up Memories 
Corp©. fonte: MADE-UP Memories Corp © – fabri-
cando acontecimentos impossíveis (http://www.madeup 
memoriescorp.com.br/).
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Antes disso, o recebimento de pedidos es-
tava restrito à entrega física do formulário, 
geralmente durante as exposições das quais 
o projeto participava. Fora estas situações, 
eu também recebia pessoalmente alguns 
pedidos, mas a abrangência era sempre 
muito local. Outra mudança importante é 
o fato de que a pessoa interessada passa a 
ter um prazo determinado exclusivamente 
por ela para escrever seu texto e enviar, sem 
precisar se reportar a um indivíduo especí-
fico. Ela controla completamente seu tem-
po e a entrega não é impessoal. Isto agrega 
certa imagem de profissionalismo a que 
o projeto procura atingir. O site atende à 
intenção expansiva do projeto, que pode-
ria idealmente atingir pessoas de qualquer 
lugar.43

É interessante notar, ainda, que esse meio possibilita 

que a obra de arte adquira uma aparência mais profissional, 

semelhante a uma empresa “real”, na qual as etapas de tra-

balho são devidamente setorizadas e funcionalmente delimi-

tadas. A página na Internet viabiliza, também, a sua existên-

cia em um ambiente em que a construção física de sua sede 

é desnecessária — neste sentido, a própria empresa fictícia 

pode ser entendida como uma realidade alterna: o seu endereço eletrônico atua como a localida-

de onde sua matriz abriga não somente os registros de suas encomendas, mas toda a “burocracia” 

típica de uma instituição que se dispõe a fornecer algum tipo de serviço; neste caso, a elaboração 

43 Em entrevista realizada através de um questionário realizado por e-mail. As perguntas e as respostas podem ser 
visualizadas integralmente no anexo 3 desta monografia, na página 133.

67. Ruh Sousa (Brasília, 1982). Ga-
nhar um troféu de campeão (Made-
Up Memories Corp©) 2010. fonte: 
MADE-UP Memories Corp – fabrican-
do acontecimentos impossíveis (http://
www.madeupmemoriescorp.com.br/).

 

66. Fotografia da exposição de qualificação do doutorado de Ruth Sousa (Brasília, 1982), que ocorreu em 2012 no 
Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. fonte: MADE-UP Memories Corp© 
– fabricando acontecimentos impossíveis (http://www.madeupmemoriescorp.com.br/).

68. Ruth Sousa (Brasília, 1982). Ser 
um apicultor (Made-Up Memories 
Corp©), s/d. fonte: MADE-UP Me-
mories Corp© – fabricando aconteci-
mentos impossíveis (http://www.madeu 
pmemoriescorp.com.br/).
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de um passado inexistente no mundo em que vivemos, mas 

cuja concretude é possível através do objeto artístico resul-

tante da produção dos pedidos encaminhados à Made-Up 

Memories Corp©. Para que isto seja concretizado, a empresa 

criada por Sousa segue um procedimento muito objetivo.

Para a confecção de memórias, partimos 
de relatos dos clientes, buscamos imagens 
e objetos que possam construir uma nova 
cena, substituindo uma lembrança, ou 
criando uma inteiramente inédita. Tra-
balhamos com evidências, assim como os 
criminalistas, que por meio de uma série 
de imagens, vestígios e objetos reconstro-
em um acontecimento, tornando-o crível 
para outras pessoas. As evidências que pro-
duzimos são alocadas próximas a outras, 
guardadas pelo cliente, tais como lembran-
ças de viagens, fotografias antigas ou caixas 
de recordações. De forma que as nossas se 
mimetizam completamente às memórias 
antigas.44

A partir desta ideia, as memórias inventadas são, por-

tanto, legitimadas por meio da apresentação de certificados 

que comprovam sua autenticidade e veracidade. Neste sen-

tido, a proposta de Sousa estabelece uma forte conexão en-

tre a realidade e a ficção — para a artista45, a produção de 

narrativas ficcionais por meio da manipulação de lembranças 

ocupam um lugar real e interferem na “realidade” de seus 

clientes. Entretanto, Made-Up Memories Corp© é legitimado 

em suas exposições como uma obra de arte, do mesmo modo 

com que os objetos que a compõem afirmam um passado 

inventado — ambas as situações, derivadas de um ato artís-

tico e, consequentemente, ficcional, propõem a criação de 

um mundo alternativo, aqui denominado possível, em que 

um acontecimento do passado difere daquilo que conhece-

mos por “verdadeiro”; ou seja, em uma dimensão diferente, 

44 MADE-UP Memories Corp©. Disponível em: <http://www.ma 
deupmemoriescorp.com.br/>. Acesso em outubro de 2016.

45 Anexo 3, p. 137.

69. Ruth Sousa (Brasília, 1982). 
Ter proporções agigantadas (Made-Up 
Memories Corp©), s/d. fonte: MA-
DE-UP Memories Corp© – fabrican-
do acontecimentos impossíveis (http://
www.madeupmemoriescorp.com.br/).

 

70. Ruth Sousa (Brasília, 1982). 
Ter um duplo na infância (detalhe) 
(Made-Up Memories Corp©), s/d. 
fonte: MADE-UP Memories Corp© 
– fabricando acontecimentos impossí-
veis (http://www.madeupmemoriescorp.
com.br/).

 

71. Ruth Sousa (Brasília, 1982). 
Andar a cavalo (Made-Up Memories 
Corp©), s/d. fonte: MADE-UP Me-
mories Corp© – fabricando aconteci-
mentos impossíveis (http://www.madeu 
pmemoriescorp.com.br/).
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72. Layout atual da página na Internet 
da empresa fictícia Made-Up Memories 
Corp©, elaborado por Cezarone Con-
sultoria. montagem: Camille Silva.
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embora semelhante à original, os pedidos encaminhados à empresa de Sousa adquirem uma for-

ma tangível e, em sua existência alterna, se tornam reais e acessíveis através das criações artísticas 

da Made-Up Memories Corp©. Para desenvolver estas questões, escolhi as obras Que os livros vol-

tassem a ser árvores (2011) e Ter sido um militar (2011), nas quais é possível distinguir claramente 

a maneira com que a memória e, neste caso, a sua modificação constituiem mundos possíveis e 

alternos ao que conhecemos.

3.1  “QUE OS LIVROS VOLTASSEM A SER ÁRVORES”

Produzida no ano de 2011, a obra de arte Que os livros voltassem a ser árvores tem a sua 

origem no seguinte pedido:

Um dia estava limpando a estante de livros do depósito da biblioteca e vi, com sur-
presa, que dentro de um livro estava germinando uma planta. Não sei de que tipo 

73. Certificado de autenticidade produzido pela empresa fictícia Made Up Memories Cor© para o pedido Possuir 
uma criança inquebrável. fonte: MADE-UP Memories Corp – fabricando acontecimentos impossíveis (http://www.madeup 
memoriescorp.com.br/).
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era. Era miudinha, mas tinha raiz. O depósito, apesar do pouco sol que vem da janela 
superior, é muito úmido, tem infiltrações e estava abandonado. Já tinha encontrado 
antes coisas estranhas dentro de livros, como fotos antigas, cartas, bilhetes. Mas esta 
foi a coisa mais estranha que já encontrei.

Tive admiração por aquela planta, sobreviver assim, em condições tão precárias... 
depois que tinha encontrado, não podia mais deixar ali. Não me parecia certo. Mas 
também não me parecia certo deixar o livro ser consumido pela planta. Tive que fazer 
uma escolha, que não foi nada fácil para mim. Aquela planta estava se alimentando 
do conhecimento que eu tenho a função de preservar. Mas acho que a capacidade de 
resistência e adaptação, apesar de toda e qualquer adversidade, é a maior das lições que 
se pode extrair de um livro.

Levei o livro com a planta para casa e comprei um novo para repor à biblioteca. 
Passei a regar a planta em casa todos os dias. Ela foi ganhando força, crescendo, pe-
gando raiz. Redescobri o prazer do trabalho manual, de mexer com a terra. Quando 
criança adorava brincar com planta. E, pensando bem, isto tem muitas coisas em 
comum com minha profissão: são tarefas silenciosas, solitárias, meticulosas, de aten-
ção e dedicação. Como se faz com as mudas, passo o dia selecionando, armazenando, 
classificando.

Gosto quando o livro fica velho. Os livros, quanto mais velhos, mais parecem 
vivos. Eles vão se decompondo, começam a parecer terra. A matéria vai voltando ao 
seu estado original. O livro, no final das contas, um dia já foi árvore, são da mesma 
matéria. Talvez o livro mais velho do mundo já tenha voltado a ser uma árvore.

Queria ter o dom de transformar a matéria das coisas, para preservá-las. Quero 
transformar a biblioteca em uma floresta inteira, quero que as pessoas aprendam das 
árvores. Quero que as crianças sejam alfabetizadas pelas árvores. Meu pedido, portan-
to, é poder transformar a biblioteca em uma floresta inteira.46

46 MADE-UP Memories Corp©. Disponível em: <http://www.madeupmemoriescorp.com.br/>. Acesso em ou-
tubro de 2016.

74. Ruth Sousa (Brasília, 1982). Que os livros voltassem a ser árvores (Made-Up Memories Corp©), 2011. fonte: MA-
DE-UP Memories Corp© – fabricando acontecimentos impossíveis (http://www.madeupmemoriescorp.com.br/).
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Seguido a este texto, tem-se o relatório sobre o “diário de obra”, realizado por Sousa:

Para realizar este pedido, ao longo de vários meses percorri diversos sebos das cidades 
de Brasília, Porto Alegre, Juazeiro do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro. Adquiri 
alguns volumes antigos, separando-os não por temas, mas por cor e dimensão. Agru-
pei-os por pilhas, organizando os volumes por semelhança física. Depois fiz incisões 
nos livros, usando estilete. Feito isto, plan-
tei diversas plantas dentro dos livros sem 
miolo. A instalação dos volumes é feita na 
parede com o suporte fino, quase imper-
ceptível. Ao conjunto acrescentei fotogra-
fias compradas em feiras de antiguidade de 
Porto Alegre, que foram escaneadas e reve-
ladas em Brasília. Estas foram cortadas  em 
tamanho proporcional aos livros e emoldu-
radas em Juazeiro do Norte. Alguns itens 
são expostos sem moldura, para que se veja 
as marcas do tempo no papel.47

Estas citações foram expostas juntamente às obras de 

arte — a primeira em uma placa de vidro e a segunda de 

acordo com o padrão de uma folha de relatório — e a um 

certificado que comprova a veracidade da encomenda e da 

lembrança que dela deriva. É interessante notar, contudo, 

que no caso deste trabalho a memória tem a sua origem na 

experiência de alguém que se deparou com uma situação e 

desejou que algo acontecesse a partir daquilo, mas a recor-

dação criada pela artista não é a de sua cliente, mas a dos 

próprios livros: foram eles que, em um passado impreciso, 

existiram como árvores. A instalação deste pedido produz, 

portanto, uma realidade alternativa na qual é possível que 

esses livros retornem ao que um dia foram. As imagens emol-

duradas, por sua vez, remetem às lembranças dessas produ-

ções literárias em relação às fotografias que algumas pessoas 

guardam em seus interiores e que, com a ação do tempo, 

acabam por se deteriorar.

Neste sentido, Ruth Sousa constrói uma situação na 

qual o espectador, em frente à instalação, observa um con-

junto de livros e as lembranças que deles se projetam: sejam 

47 MADE-UP Memories Corp©. Disponível em: <http://www.ma 
deupmemoriescorp.com.br/>. Acesso em outubro de 2016.

75. Ruth Sousa (Brasília, 1982). Que 
os livros voltassem a ser árvores (deta-
lhe) (Made-Up Memories Corp©), 
2011. fonte: MADE-UP Memories 
Corp© – fabricando acontecimentos im-
possíveis (http://www.madeupmemories 
corp.com.br/).

 

76. Ruth Sousa (Brasília, 1982). Que 
os livros voltassem a ser árvores (deta-
lhe) (Made-Up Memories Corp©), 
2011. fonte: MADE-UP Memories 
Corp© – fabricando acontecimentos im-
possíveis (http://www.madeupmemories 
corp.com.br/).
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as fotografias que em algum momento protegeram entre suas páginas ou as plantas que um dia 

foram e que se projetam para além dos limites das encadernações. Através das exposições da Ma-

de-Up Memories Corp©, portanto, ocorre o encontro das fronteiras que separam o nosso mundo 

real dos possíveis de Sousa — em relação a esta obra específica, uma realidade na qual a lógica 

existencial é bastante distinta da que conhecemos: uma em que os livros podem verdadeiramente 

retornar às suas origens florestais.

78. Ruth Sousa (Brasília, 1982). Que os livros 
voltassem a ser árvores (detalhe) (Made-Up 
Memories Corp©), 2011. fonte: MADE-UP 
Memories Corp© – fabricando acontecimentos 
impossíveis (http://www.madeupmemoriescorp.
com.br/).

80. Ruth Sousa (Brasília, 1982). Que os livros voltassem a ser árvo-
res (detalhe) (Made-Up Memories Corp©), 2011. fonte: MADE-UP 
Memories Corp© – fabricando acontecimentos impossíveis (http://www.
madeupmemoriescorp.com.br/).

79. Ruth Sousa (Brasília, 1982). Que os livros voltassem a ser árvo-
res (detalhe) (Made-Up Memories Corp©), 2011. fonte: MADE-UP 
Memories Corp© – fabricando acontecimentos impossíveis (http://www.
madeupmemoriescorp.com.br/).

77. Ruth Sousa (Brasília, 1982). Que os livros voltassem a ser árvo-
res (detalhe) (Made-Up Memories Corp©), 2011. fonte: REGIANI, 
2013, vol. 1, p. 24.



71

3.2  “TER SIDO UM MILITAR”

Também realizado durante o ano de 2011, Ter sido um militar é proveniente do seguinte 

pedido:

Acho nobre quem é militar. Mas a vida me fez seguir outro rumo. Meu filho sabe, 
sempre fui fascinado por tudo o que lembra exército. Um dia ganhei de presente um 
chapéu. Não queria mais tirar da cabeça. Hoje é do meu filho. Tem um mapa do Brasil 
colado no fundo dele. Queria percorrer este país todinho, um dia talvez ele consiga 
isso, eu tenho outras coisas para cuidar. Tenho que trabalhar. Mas se você fizer uma 
fotografia minha já fico feliz.48

E, segundo o “diário de obra”:

Para fabricar esta lembrança inventada, montei um pequeno cenário no fundo da casa 
da pessoa, com um fundo preto. Ele usou um uniforme e o chapéu que já tinha. A 
fotografia, depois de ampliada, foi enviada para a casa dele em uma caixa junto com o 

48 MADE-UP Memories Corp©. Disponível em: <http://www.madeupmemoriescorp.com.br/>. Acesso em ou-
tubro de 2016.

81. Ruth Sousa (Brasília, 1982). Ter sido um militar (Made-Up Memories Corp©), 2011. fonte: MADE-UP Me-
mories Corp© – fabricando acontecimentos impossíveis (http://www.madeupmemoriescorp.com.br/).
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chapéu e o certificado, pelo qual ficou ex-
tremamente grato.49

A partir destes trechos, expostos juntamente aos ob-

jetos artísticos, podemos imaginar quem é esta pessoa que 

protagoniza a obra de Sousa — por meio das imagens, sabe-

mos tratar de um homem que, por algum motivo, não pôde 

realizar o seu sonho de se tornar uma militar. Ao se postar 

perante a instalação, porém, o espectador se depara com a 

materialidade que comprova um acontecimento inventado 

— a participação dessa personagem no Exército, percebida 

pelas fotografias na parede.

Neste sentido, a legitimação proposta pela artista apro-

xima as noções conhecidas sobre realidade e ficção a ponto de 

provocar uma intersecção — ainda que a atuação desse clien-

te como um militar exista apenas em uma narrativa ficcional, 

derivada de uma lembrança modificada, o trabalho artístico 

de Sousa transporta para o nosso mundo os objetos perten-

centes a essa realidade alternativa. Desta forma, o ambiente 

expositivo pode ser visto, portanto, como um local onde es-

sas dimensões se transpõem a fim de constituírem, neste caso, novos mundos cujas existências 

são possibilitadas pela manipulação artística da memória.

49 MADE-UP Memories Corp©. Disponível em: <http://www.ma deupmemoriescorp.com.br/>. Acesso em ou-
tubro de 2016.

84. Ruth Sousa (Brasília, 1982). Ter sido um militar 
(detalhe) (Made-Up Memories Corp©), 2011. fon-
te: MADE-UP Memories Corp© – fabricando aconteci-
mentos impossíveis (http://www.madeupmemoriescorp.
com.br/).

83. Ruth Sousa (Brasília, 1982). Ter 
sido um militar (detalhe) (Made-Up 
Memories Corp©), 2011. fonte: MA-
DE-UP Memories Corp© – fabrican-
do acontecimentos impossíveis (http://
www.madeupmemoriescorp.com.br/).

 

82. Ruth Sousa (Brasília, 1982). Ter 
sido um militar (detalhe) (Made-Up 
Memories Corp©), 2011. fonte: MA-
DE-UP Memories Corp© – fabrican-
do acontecimentos impossíveis (http://
www.madeupmemoriescorp.com.br/).
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85. Ruth Sousa (Brasília, 1982). Ter sido um militar (detalhe) (Made-Up Memories Corp©), 
2011. fonte: MADE-UP Memories Corp© – fabricando acontecimentos impossíveis (http://www.ma 
deupmemoriescorp.com.br/).



C I Ê N C I A

“FLUXORAMA”,
DE MICHEL ZÓZIMO

Em processo desde 200950, FluxOrAmA é um projeto no qual Michel Zózimo (Santa Ma    - 

ria, 1977) continua trabalhando e ampliando. Constituído por séries, esta obra foi concebida a 

partir da ideia de uma personagem central: um cientista que, através de seus experimentos, busca 

calcular o infinito. É interessante notar, contudo, que essas séries, embora sejam apresentadas 

em narrativas e ambientes montados, não possuem uma temporalidade definida — um passado 

recente ou um futuro distante —, e este é, sem dúvida, um dos motivos que tornam este trabalho 

tão fascinante. Para a realização de seus trabalhos, Zózimo parte de ilustrações de enciclopédias 

e publicações de viés científico datados entre 1920 e 1970 — segundo o artista51, este período 

se deve não somente às características físicas das imagens, mas também, e principalmente, “à 

estética da imagem relacionada ao período de sua realização”52 —, as quais remetem a referências 

ao campo da arte por meio da articulação com outras áreas do conhecimento. O próprio título 

do projeto remete à sua origem: a junção do prefixo “flux” — aquilo que está em constante mo-

vimento — com o sufixo “orama” — de etimologia grega, é referente ao ato de expor alguma 

50 ROCHA, Michel Zózimo da. Fluxorama: a edição de materiais de divulgação científica em outros fluxos. 2014. 
368 p. Tese (Doutorado em Artes Visuais) – Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2014, p. 16.

51 Em entrevista realizada por e-mail através de um questionário. As perguntas e as respostas podem ser lidas no 
anexo 4 desta monografia, na página 138.

52 Anexo 4, p. 140.
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coisa, colocando-a em evidência. Deste modo, Fluxorama é 

apresentado como um trabalho em contínuo desenvolvimen-

to e que visa a sua exposição, esta realizada de maneira que 

se assemelhe às encontradas em museus de ciências naturais.

Constituído por mais de vinte séries, embora nem to-

das estejam finalizadas53, Fluxorama apresenta uma grande 

diversidade de técnicas e meios, como colagens, impressões, 

instalações… Esta variedade, por sua vez, contribui para as 

montagens de ambientes propostas pelo artista. Para esta pes-

quisa, essas composições serão chamadas de criações de mun-

dos ou, ainda, realidades alternativas — isto se deve, princi-

palmente, por demonstrarem situações que não são comuns 

ou que não aconteceram verdadeiramente no mundo em que 

vivemos. É claro que, como obra de arte, o projeto como um 

todo é fictício, uma criação proveniente da imaginação do 

artista; ainda assim, o termo por mim adotado é referente 

ao fato de que as ficções propostas por Zózimo constituem 

narrativas mais amplas que culminam no desenvolvimento 

de um mundo próprio e alternativo ao que conhecemos e 

habitamos. É importante destacar, contudo, que nem todas 

as séries de Fluxorama apresentam essas narrativas ficcionais, 

como no caso de Formações ou em algumas obras integrantes 

da série Demonstração — nesses trabalhos, o artista se propôs 

a discutir questões próprias das imagens ilustrativas, e não da 

elaboração de ambientes ou situções.

Deste modo, a análise de Fluxorama será representada, 

53 ROCHA, 2014, p. 16-17.

86. Michel Zózimo (Santa Maria, 
1977). Sem título (Formações – Fluxo-
rama), 2012. Impressão sobre papel 
algodão, 50 x 80 cm. fonte: MICHEL 
Zózimo (http://michelzozimo.com/).

 

87. Michel Zózimo (Santa Maria, 
1977). Sem título (Formações – Fluxo-
rama), 2012. Impressão sobre papel 
algodão, 50 x 80 cm. fonte: MICHEL 
Zózimo (http://michelzozimo.com/).

 

88. Michel Zózimo (Santa Maria, 1977). Mãos (Demonstração – Flu-
xorama), 2012. Colagem sobre display de madeira, 40 x 80 cm. fonte: 
MICHEL Zózimo (http://michelzozimo.com/).
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nesta monografia, a partir das obras Meteorito e cadeira (2012) e Plano energético causal (2012-

2013). Embora ambas tenham sido escolhidas para a abordagem de Zózimo em sua tese de 

doutorado e, portanto, abrangentemente dissecadas pelo artista, aqui serão abordadas de uma 

maneira distinta: ainda que algumas informações e peculiaridades sejam retomadas, a ênfase do 

olhar proposto estará na maneira com que, a partir do viés científico — às vezes mesclado ao 

sobrenatural —, constituem mundos possíveis.

4.1  “METEORITO E CADEIRA”

Atualmente integrante do acervo da Fundação Vera Chaves Barcellos (FVCB), na cidade 

de Viamão (RS), Meteorito e cadeira (2012) foi apresentada no Itaú Cultural de São Paulo, no 

Paço Imperial do Rio de Janeiro, em uma mostra em Recife e na própria FVCB. Derivada de 

uma imagem que o artista havia perdido — de uma enciclopédia que apenas reencontrou em 

2011 —, a composição da obra é o fruto de uma lembrança acerca da disposição da forma ro-

89. Michel Zózimo (Santa Maria, 1977). Meteorito e cadeira (em exposição no Itaú Cultural, São Paulo), 2012. 
Instalação, 280 x 420 x 180 cm. Fundação Vera Chaves Barcellos, Viamão – Brasil. fonte: MICHEL Zózimo 
(http://michelzozimo.com/).
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chosa sobre um tablado, uma cadeira ao seu lado e um conjunto de pistonetes circundando a 

plataforma. Ainda assim, não se trata da representação física de uma imagem, mas da criação de 

uma narrativa a partir dela — em uma situação comum, a cadeira ao lado de um meteorito ser-

viria simplesmente como meio de comparação do tamanho deste em relação àquela; no contexto 

proposto por Zózimo, os dois objetos coexistem em um mesmo habitat54, como sugere a placa 

de bronze fixada na superfície de madeira.

Este enunciado faz com que o espectador considere dois fatos: o primeiro, que instâncias 

distintas são essas; e o segundo, de que maneira podem se relacionar num mesmo plano e, a 

partir disto, imaginar e elaborar a narrativa ficcional. Quanto a isto, o artista apenas sugere — 

nesta obra os elementos estão dispostos à mercê do olhar e da criatividade de seu observador. 

Consideremos, então, os protagonistas desta ficção.

O meteorito é um corpo celeste que, desde tempos muito remotos, tem fascinado a huma-

nidade. Sob nomenclaturas diversas — como “pedra de fogo” e “pedra da lua” —, cada cultura 

54 Termo utilizado segundo sua definição científica e ecológica, que faz referência a uma região específica que 
oferece as condições climáticas, físicas e alimentares necessárias para o desenvolvimento organizado de uma 
determinada espécie.

90. Michel Zózimo (Santa Maria, 1977). Meteorito e cadeira (detalhe), 2012. Placa de bronze com texto em 
relevo, 30 x 40 cm. fonte: ROCHA, 2014, p. 57.
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tem atribuído significados próprios a essas estruturas rochosas — enquanto para alguns pode 

simbolizar sorte, para outros pode se referir à destruição. Não se pode esquecer, também, o seu 

valor místico e religioso, como a figura da Pedra Negra55 para os árabes. Cientificamente, porém, 

os meteoritos só foram reconhecidos como objetos de estudo no início do século XIX, e sua 

definição, assim marcada:

Meteoritos são rochas que se chocam contra a Terra após sobreviver à passagem atra-
vés da atmosfera que a protege. Seus trânsitos pela atmosfera são espetaculares pois, 
na maioria dos casos, são acompanhados de estrelas de luz, também denominadas de 
“bolas de fogo” e de fortes abalos e estrondos. Porém, de onde provêm esses materiais? 
Em geral, os cientistas têm respondido essa pergunta ao reconstruir as órbitas origi-
nais dos meteoritos e comparar as suas composições com as informações obtidas em 
missões espaciais. Enquanto que uns 200 de 39.000 meteoritos conhecidos provêm 
da Lua e de Marte, em sua grande maioria trata-se de fragmentos de asteroides. Os 
asteroides são restos da formação do Sistema Solar. Ocupam o Cinturão de Asteoides, 
uma zona entre Júpiter e Marte, de onde milhões de corpos, cujas dimensões oscilam 
entre alguns metros e vários quilômetros de diâmetro, orbitam ao redor do Sol. As 
colisões entre eles produzem as suas fraturas e a expulsão de alguns fragmentos até 
as órbitas que cruzam a Terra. Alguns desses fragmentos podem terminar caindo no 
nosso planeta.56

A cadeira, por sua vez, é um objeto mobiliário cuja função específica é o repouso. Embora 

a sua origem não seja datada, durante a Idade Média serviu como símbolo de luxo e riqueza 

através de modelos e estofamentos refinados. Mais recentemente, porém, diversos designers têm 

produzido cadeiras de diferentes formas, de maneira que a sua funcionalidade também se modi-

ficou: não se trata mais de uma peça simplesmente para descanso, mas também para decoração.

A partir disto, a relação entre esses dois elementos — o meteorito e a cadeira — pode ser 

vista em sua condição comum e formal, como na ilustração de uma enciclopédia editada por 

Fritz Kahn (1888–1968) — em que a forma rochosa foi posicionada sobre um tablado e ao 

lado de uma cadeira por questões de escala — ou, como induzido por Zózimo em sua obra e, 

portanto, através do pensamento de uma realidade alterna-

tiva… de um mundo possível. Neste sentido, é importante 

notar, contudo, a semelhança existente entre o estilo formal 

da cadeira presente em Meteorito e cadeira e a que compõe 

uma das disposições de Uma e três cadeiras (1965), de Joseph 

Kosuth (Toledo, 1945) — embora os objetos sejam pareci-

dos fisicamente, há, na construção ficcional da primeira, uma 

referência ao conceito da segunda: assim como a fotografia 

55 Embora a sua consideração como um meteorito ainda não tenha sido definida pelos cientistas, trata-se de um 
objeto derivado dos céus, cuja existência e culto antecede a criação do islamismo.

56 Jutta Zipfel apud ROCHA, 2014, p. 38.

91. Ilustração retirada da publica-
ção de 1956 da enciclopédia O livro 
da natureza, editado por Fritz Kahn 
(1888–1968). fonte: ROCHA, 2014, 
p. 45.
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da cadeira de Kosuth não representa o mesmo que a peça de 

madeira ao seu lado ou sua descrição no painel, a cadeira de 

Zózimo não está figurando meramente como um utensílio 

mobiliário, mas como um instrumento para a imaginação 

do espectador que, através das instruções na placa de bron-

ze, pode criar uma situação em que o meteorito e a cadeira 

pertençam a uma mesma categoria ou a um mesmo plano 

dimensional.

Meteorito e cadeira, enquanto projeto, foi selecionado 

para participar do mapeamento Rumos Artes Visuais (2011-

2013) – Itaú Cultural e apresentado na mostra Convite à Via-

gem (2012), sob a curadoria de Aguinaldo Farias. A intenção 

do artista, então, foi exibir a sua produção artística em um 

formato científico, como ocorre em exposições de ciências 

naturais:

[…] pareceu-me interessante imaginar o tablado, a base onde um meteorito e uma 
cadeira estariam dispostos lado a lado, como um espaço de circunscrição ou como um 
espaço denso, no qual possíveis distinções ou ruídos entre esses elementos seriam des-
cartados. Por consequência, o deslocamento de uma imagem que ilustra um ambiente 
de museu de ciências naturais para uma instalação em um contexto de arte também 
confluiu para pensar a construção desse espaço como sendo um lugar que, metafo-
ricamente, pudesse abrigar uma mesma energia com diferentes formas e funções. O 
que há de comum em uma cadeira e em um meteorito, quando ignoramos as suas 
naturezas antagônicas? Há uma linha invisível que os aproxima, se esquecermos as 
suas distintas formas? Seriam eles formados pela mesma matéria?57

Desta maneira, o viés científico encontra-se tanto na disposição da obra de arte — o mete-

orito e a cadeira centralizados sobre um tablado de madeira e rodeados por pistonetes e cordas — 

quanto em seu conteúdo — a forma rochosa proveniente do espaço. Neste sentido, o espectador 

observa, inicialmente, a produção artística sob o olhar da ciência, como se o meteorito estivesse 

ali exposto como uma relíquia do fenômeno de sua queda — a partir disto, este observador po-

deria imaginar a história desse corpo celeste, o misticismo que o envolve e, talvez, a destruição 

que poderia ter causado e de que forma teria chegado àquela mostra; a cadeira, neste caso, ainda 

conservaria a sua função tradicional de escala —, mas ao se deparar com a placa de bronze fixada à 

plataforma, sua opinião seria modificada — o caráter científico ainda permanece no título do enun-

ciado: espaço denso, referindo-se a uma situação ideal, um local onde as características ambientais

57 ROCHA, 2014, p. 63-64.

92. Joseph Kosuth (Toledo, 1945). 
Uma e três cadeiras, 1965. fonte: 
PHASMAPHILIA (http://phasmaphilia.
blogspot.com.br/).

 

93. Michel Zózimo (Santa Maria, 
1977). Desenho realizado para o 
projeto Meteorito e Cadeira [2011-
2012]. fonte: ROCHA, 2014, p. 53.
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são consideradas perfeitas, ou seja, um espaço no qual as distinções entre os elementos em seu 

interior seriam ignorados.

É deste modo, portanto, que a obra de Zózimo cria uma realidade alternativa — o próprio 

arranjo dos elementos separa o mundo real que conhecemos do proposto pelo artista: o tablado, 

os pistonetes e as cordas atuam como uma barreira divisória entre a nossa existência concreta e 

a imaginária, proposta pela ficcionalização artística. Ficção esta que incluiu, ainda, a criação de 

uma publicação intitulada LACUNA58 — apresentada como uma página avulsa, resultou em 

cem exemplares cuja temática estava centrada na queda ficcional de um meteoro no bairro Poble-

nou, na cidade de Barcelona. Como um desdobramento de Meteorito e cadeira59, o periódico 

representa um outro modo de olhar a produção artística de Zózimo, ainda que pela mesma abor-

dagem dos mundos possíveis — enquanto a visão da obra em um museu remete à imaginação de 

um espaço alternativo no interior da própria arte, com seus limites exercendo uma barreira entre 

esses mundos, LACUNA realiza uma ficcionalização da realidade, ao abordar o objeto artístico 

como um meteorito real e conceder-lhe uma história. Neste caso, existe a criação de uma reali-

dade alternativa semelhante à que habitamos, na qual a queda de um meteorito em Barcelona 

ocorreu e, de alguma forma, foi exposto em um museu de arte — algo que complementou esta 

ficção foi uma carta escrita por Zózimo60 e endereçada ao diretor do museu Reina Sofia, localiza-

do em Madri, na qual o artista oferecia a obra como se fosse um meteorito verdadeiro e, segundo 

LACUNA, pertencente ao governo espanhol.

58 O título LACUNA já havia aparecido nos trabalhos de Michel Zózimo através de um ensaio visual realizado 
para a Revista Valise, denominado LACUNA Edições. A nomenclatura faz referência à empresa LACUNA, que 
aparece no filme Brilho eterno de uma mente sem lembranças (2004), dirigido por Michel Gondry (Versalhes, 
1963), e que é responsável por apagar a memória de seus clientes.

59 ROCHA, 2014, p. 81.
60 ROCHA, 2014, p. 91.

94. Michel Zózimo (Santa Maria, 1977). LA-
CUNA, 2012. Impressão em offset, 42 x 30 cm. 
fonte: MICHEL Zózimo (http://michelzozimo.
com/).
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4.2  “PLANO ENERGÉTICO CAUSAL”

Apresentada na 9ª Bienal do Mercosul, entre os meses de setembro e novembro de 2013, 

Plano energético causal é uma instalação que demorou dezesseis meses para ser produzida. Nesta 

obra, que simula o laboratório de um cientista, somos apresentados a essa personagem fictícia 

— aquela que permeou os primeiros pensamentos do artista sobre a idealização do projeto Flu-

xorama —, identificada sob o nome de Augusto Mayer e de origem judaica alemã:

A invenção dessa figura, através do sobrenome Mayer, partiu de uma citação extraída 
do conto de [Jorge Luis] Borges, Emma Zuns; e de uma pesquisa acerca de sobreno-
mes alemães no Rio Grande do Sul, decorrentes de emigrações que ocorreram entre 

95. Michel Zózimo (Santa Maria, 1977). Plano energético causal, 2012-2013. Instalação no se-
gundo pavimento do Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, durante a 9ª Bienal do 
Mercosul. fotografia: Letícia Ramos. fonte: ROCHA, 2014, p. 97.
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os séculos XIX e XX. Deve-se ressaltar que a grafia desse nome pode ser encontrada 
com diversas formas de escrita: Maier, Meier, Mayer e Meyer. A grafia escolhida para 
essa personagem, por mim criado, não é a mesma que aparece no conto de Borges. 
No conto Emma Zuns, integrando o livro O Aleph, tal sobrenome possui a vogal “i” 
no lugar da letra “y”, em referência à personagem Manuel Maier.61

Esse ambiente de pesquisa, semelhante aos encontra-

dos durante as décadas de 1960 e 1970, é constituído por 

quinze ampliações fotográficas dispostas em grupos, um qua-

dro de estudos de geometria, quatro vitrines expondo mate-

riais de pesquisa, alguns objetos particulares, como livros e 

cartas, uma mesa e uma cadeira antigas e um projetor com 

oitenta slides em repetição. Também derivada de uma ilus-

tração enciclopédica — uma imagem em preto-e-branco de 

um homem, identificado como o escritor norte-americano 

Mark Twain (1835–1910), produzindo entre suas mãos uma 

energia de luz em forma de esfera no laboratório do cientista 

austríaco Nikola Tesla (1856–1943) —, Plano energético cau-

sal é uma obra que dialoga com as energias místicas prove-

nientes das mãos de cada indivíduo. Embora o experimento 

ilustrado na enciclopédia seja o resultado de um equipamen-

to eletromagnético de Tesla, a visualidade da esfera luminosa 

faz referência a um imaginário mais amplo.

Apesar de ainda permear em uma condição limítrofe 

entre a ciência e o sobrenatural — sendo aceita mais aberta-

mente pelo segundo —, essa energia produzida pelas mãos é 

bastante comum em diversas culturas e recorrentemente li-

gada à crença religiosa — como pode ser observado em ima-

gens da deusa egípcia Ísis, nas práticas da doutrina espírita, 

os chamados passes, no Reiki, no budismo e mesmo em pas-

sagens bíblicas acerca dos milagres de Cristo —, ainda que 

não seja a ela restrita: sua presença é fundamental em algu-

mas artes marciais e a base de diversos golpes de luta em animês japoneses, como o Kamehameha 

da série Dragon Ball ou a manifestação do cosmos em Os Cavaleiros do Zodíaco, transformado em 

energia expelida pelas mãos. Na obra de Zózimo, no entanto, essa força mística está fortemente 

61 ROCHA, 2014, p. 109.

96. Michel Zózimo (Santa Maria, 
1977). Plano energético causal (de-
talhe), 2012-2013. fonte: ROCHA, 
2014, p. 98.

 

97. Ilustração que mostra o escritor 
Mark Twain (1835–1910) no labora-
tório de Nikola Tesla (1856–1943), 
por volta de 1890. fonte: ROCHA, 
2014, p. 111.
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associada ao ilusionismo:

A forma habilidosa da elaboração de um 
truque é aquilo que o torna mágico. E 
quanto mais nos esforçamos para enten-
dê-lo, maior será o nosso espanto. Ligado 
à visualidade, o truque é um artifício que 
nos dá a impressão de que algo impossível 
aconteceu bem diante de nossos olhos.62

Nesta perspectiva, Plano energético causal, como um 

ambiente criado que simula um laboratório ou uma sala de 

estudos, apresenta-se, também, como um mundo possível — 

os elementos da obra, dispostos em uma sala do Memorial do 

Rio Grande do Sul, durante a 9ª Bienal do Mercosul, contri-

buíram para a criação de uma realidade alternativa ancorada 

em uma narrativa ficcional pré-existente: antes mesmo desta 

mostra, a figura de Augusto Mayer já estava presente como 

personagem do projeto Fluxorama e já havia protagonizado 

62 ROCHA, 2014, p. 115.

98. Imagem da execução do golpe 
Kamehameha por uma das perso-
nagens da série Dragon Ball. fonte: 
LEGIÃO dos Heróis (http://legiaodoshe 
rois.uol.com.br/).

 

99. Cena da animação Os Cavalei-
ros do Zodíaco, em que o espectro 
de Camus de Aquário utiliza um de 
seus ataques. fonte: SAINT Seiya Fan 
(http://saintseiyafan.com/).

 

100. Michel Zózimo (Santa Maria, 1977). Plano energético causal (detalhe), 2012-2013. fonte: 
ROCHA, 2014, p. 108.
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outras séries — de modo que o espectador, ao entrar naquele recinto, era transportado da rea-

lidade como a conhecemos, para perambular em um espaço alternativo, uma lembrança desse 

cientista fictício: os slides no projetor repetiam a sua última aula, ministrada ainda na Alemanha, 

antes de buscar asilo no sul do Brasil, fugido das perseguições nazistas63; entre as suas pesquisas, 

expostas ao longo da sala, os registros dos experimentos acerca de uma energia mística, sobrena-

tural. Inserido naquele ambiente, o observador então se deparava com um mundo no qual essas 

forças luminosas eram vistas como verdadeiras e passíveis de um estudo científico, ou, ainda, 

tratadas como tal através de um truque realizado por meio da ciência e de seus equipamentos.

É interessante notar, contudo, que ao mesmo tempo em que o ambiente criado por Zó-

zimo atua como uma realidade alternativa à que habitamos, a construção fictícia de Augusto 

Mayer interlaça esses dois conceitos — ficção e realidade —, uma vez que a sua biografia o insere 

em um contexto histórico, social e político que conhecemos, assim como os lugares onde mora 

— a Alemanha e o estado do Rio Grande do Sul — e as pessoas com quem interage, como o 

escritor argentino Jorge Luis Borges. Ainda assim, esse contato não torna a nossa realidade mais 

fictícia ou a ficção mais real — ele cria, no entanto, um outro mundo que, embora semelhante 

63 ROCHA, 2014, p. 136.

101. Algumas das imagens que compuseram os slides da projeção em Plano energético causal. 
fonte: ROCHA, 2014, p. 145.
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ao nosso, possui suas próprias características e fatos — como a carta que Borges encaminhou a 

Augusto Mayer.

102. Michel Zózimo (Santa Maria, 1977). Plano energético causal (detalhe), 2012-2013. fonte: ROCHA, 2014, p. 
151.



P A R T E  I I

MUNDOS POSSÍVEIS

A construção artística de realidades ficcionais



A L É M  D O  B R A S I L

OS MUNDOS POSSÍVEIS NA
ARTE CONTEMPORÂNEA INTERNACIONAL

Como visto nos capítulos anteriores desta monografia, existe uma ampla produção 

artística que, nos anos mais recentes da contemporaneidade, tem apresentado incorporações da 

teoria dos mundos possíveis em relação à criação de realidades alternativas por meio de narrativas 

ficcionais. Entretanto, é importante destacar que isto não se trata de um fenômeno — ou uma 

tendência — especificamente brasileiro: mas algo que permeia o campo das artes visuais em uma 

escala internacional. Exemplos disto podem ser vistos nas já mencionadas cartografias de Qiu 

Zhijie, como também em produções como o Musée d'Art Moderne, XIX siecle. Département des 

Aigles (1987-1972), de Marcel Broodthaers (1924–1976) — um museu fictício que foi apre-

sentado em onze locais diferentes; o artista propôs um questionamento em relação a esse tipo 

de instância artística e, em 1970, tentou vendê-lo alegando a “falência bancária” da instituição 

—, o medicamento fictício de Justine Cooper (Sydney, 1968), HAVIDOL (2007) — criado 

especificamente para tratar de uma doença psicológica inventada —, ou, ainda, o Museum of 

Jurassic Technology (1988), de David Hildebrand Wilson e Diana Drake Wilson — localizado 

em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, o museu recebe visitas e funciona como uma 

instituição tradicional, embora misture características de diversos campos do conhecimento e 

suas exposições sejam acompanhadas por narrativas fictícias em áudio.

Neste sentido, destaquei três trabalhos artísticos que, além de utilizarem-se das narrativas 

5
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ficcionais para desenvolver os seus discursos, também incorporaram o pensamento leibniziano 

na constituição de seus mundos imaginários: Codex Seraphinianus (1981), de Luigi Serafini; Ci-

clo Cremaster, de Matthew Barney; e Reclaiming the lost kingdom of Laird (2010-2011), de Duke 

Riley.

5.1  “CODEX SERAPHINIANUS”, DE LUIGI SERAFINI

Produzido originalmente em 1981, Codex Seraphinianus é uma obra de arte que se apre-

senta como uma enciclopédia — assim como foi visto anteriormente no segundo capítulo, sobre 

o ART BOOK de Bruno Moreschi. No entanto, 

não se trata de um compêndio sistemático de 

informações da maneira como estamos acostu-

mados a encontrar nas bibliotecas — embora o 

trabalho de Serafini encerre em suas páginas esse 

tipo de abordagem, o seu conteúdo ainda hoje 

permanece desconhecido: o assunto deste livro é 

um mundo fictício, escrito em um idioma tam-

bém fictício e sem correspondências a nenhuma 

outra linguagem conhecida, ainda que possua 

103. Qiu Zhijie (Zhangzhou, 1969). Mapa do terceiro mundo (projeto Mapeando o mundo), 2015. fonte: QIU 
Zhijie (http://www.qiuzhijie.com/).

104. Capas dos dois volumes da edição original 
do Codex Seraphinianus, de Luigi Serafini (Roma, 
1949). Publicado em 1981 pela Franco Maria Ricci. 
fonte: PARIGI Books (http://www.parigibooks.com/).
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semelhanças visuais com a escrita árabe. Esta peculiaridade, contudo, não impossibilita a com-

preensão da enciclopédia — ricamente ilustrada, permite que o leitor identifique as diferentes 

espécies de fauna e flora que compõem esse mundo fantástico criado por Serafini e ao qual ape-

nas adquirimos acesso por meio dessas imagens.

105. Trecho escrito em uma das páginas iniciais do Codex Seraphinianus. fonte: SERAFINI, 2005.

106. Luigi Serafini (Roma, 1949). Codex Seraphinianus (detalhe), 1981. fon-
te: SERAFINI, 2005.
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107. Luigi Serafini (Roma, 1949). Codex Seraphinianus (detalhe), 1981. fon-
te: SERAFINI, 2005.
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5.2  “CICLO CREMASTER”, DE MATTHEW BARNEY

Produzido ao longo de oito anos, Ciclo Cremaster 

(1994-2002) é uma série artística composta por cinco filmes 

e um conjunto de esculturas, fotografias, desenhos, livros de 

artista, instalações e outros produtos. Idealizada pelo esta-

dunidense Matthew Barney, a obra encontra-se atualmente 

no acervo do Solomon R. Guggenheim Museum, em Nova 

Iorque. Concebido em torno do músculo masculino que no-

meia o ciclo proposto pelo artista, o trabalho é permeado por 

alusões anatômicas referentes ao processo embrionático de 

diferenciação sexual. Entretanto, a obra não está limitada a 

essas questões — o conjunto artístico em sua totalidade apre-

senta uma complexa organização elementar à constituição de 

mundos alternos: a construção de narrativas, personagens, 

cenários e uma lógica que torna possível a existência desses 

elementos em uma dimensão na qual o espectador é imerso 

durante as mostras desta obra de arte.

108. Mathew Barney (São Francisco, 
1967). Goodyear (Cremaster 1), 1996. 
The Solomon R. Guggenheim Mu-
seum, Nova Iorque – Estados Unidos 
da América. fonte: CREMASTER 
(http://www.cremaster.net/).

 

109. Mathew Barney (São Francisco, 
1967). Johnny Cash (Cremaster 2), 
1999. The Solomon R. Guggenheim 
Museum, Nova Iorque – Estados 
Unidos da América. fonte: CRE-
MASTER (http://www.cremaster.net/).

110. Mathew Barney (São Francisco, 
1967). The Rocky Mountains (Cremaster 
2), 1999. The Solomon R. Guggenheim 
Museum, Nova Iorque – Estados Unidos 
da América. fonte: CREMASTER (http://
www.cremaster.net/).
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111. Mathew Barney (São Francisco, 1967). The Cloud Club (Cremaster 
3), 2002. The Solomon R. Guggenheim Museum, Nova Iorque – Esta-
dos Unidos da América. fonte: CREMASTER (http://www.cremaster.net/). 112. Mathew Barney (São Francisco, 

1967). The Grand Masters (Cremaster 
3), 2002. The Solomon R. Gugge-
nheim Museum, Nova Iorque – Esta-
dos Unidos da América. fonte: CRE-
MASTER (http://www.cremaster.net/).

113. Mathew Barney (São Francisco, 
1967). Loughton Ram (Cremaster 4), 
1994. The Solomon R. Guggenheim 
Museum, Nova Iorque – Estados 
Unidos da América. fonte: CRE-
MASTER (http://www.cremaster.net/).

114. Mathew Barney (São Francisco, 1967). Füdór Sprites (Cremaster 5), 
1994. The Solomon R. Guggenheim Museum, Nova Iorque – Estados 
Unidos da América. fonte: CREMASTER (http://www.cremaster.net/).
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5.3  “RECLAIMING THE LOST KINGDOM OF LAIRD”, DE DUKE RILEY

Apresentada na 8ª Bienal do Mercosul, em 2011, Reclaiming the lost kingdom of Laird é 

uma obra produzida no ano de 2010 e que se constitui vi-

sualmente como uma instalação, mas que concentra em seu 

conteúdo uma questão política muito intensa. A partir de 

uma situação real — em uma pequena ilha chamada Petty's 

Island, situada ao centro do Rio Delaware e próxima à cidade 

de Filadélfia, nos Estados Unidos da América, Ralston Laird 

estabeleceu sua residência por volta do ano de 1850; neste lo-

cal casou, teve filhos e, inclusive, nomeou-se Rei —, o artista 

Duke Riley elaborou uma proposta cujo intuito visava tanto 

a denúncia da destruição daquele reino por conta da ganân-

cia tecnológica — a família de Laird, bem como a de outros 

imigrantes que ali residiam, foi obrigada a abandonar a ilha 

devido a um incêndio — quanto a devolução desse território 

a quem de fato pertence, já que atualmente a região está sob 

os cuidados de uma empresa de óleo vinculada à Venezuela. 

Para a realização de seu trabalho, Riley contatou todos os 

descendentes dessa família e, deste modo, iniciou um proces-

so de legitimação de sua realeza.

Deste projeto resultou um conjunto de pratos come-

morativos, com imagens dos integrantes da família Laird, 

115. Terminal que identifica a Pet-
ty's Island como uma propriedade 
privada. fonte: DUKE Riley (http://
www.dukeriley.info/).

 

116. Duke Riley (Massachusetts, 
1972). Plot number K-2-129, Knights 
of Pythias (Reclaiming the lost king-
dom of Laird), 2010. fonte: DUKE 
Riley (http://www.dukeriley.info/).

117. Área onde a mostra Reclaiming the 
lost kingdom of Laird ficou exposta du-
rante a 8ª Bienal do Mercosul em Por-
to Alegre, 2011. fonte: CENTRE for the 
Aesthetic Revolution (http://centrefortheaes 
theticrevolution.blogspot.com.br/).
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bem como diversos outros objetos que compro-

vam sua descendência real. Uma das interven-

ções realizada pelo artista inclui a transformação 

de uma das estruturas da empresa CITGO em 

um monumento ao Rei Laird. Neste sentido, o 

artista apropriou-se de um acontecimento ver-

dadeiro em nosso mundo para criar um ambien-

te — e, portanto, uma realidade alterna — no 

qual os descendentes de Laird são reconhecidos 

e, consequentemente, retomam sua posição en-

tre a nobreza internacional.

118. Duke Riley (Massachusetts, 1972). Documen-
tação aérea do território ocupado pelo LKLA na Petty's 
Island (Reclaiming the lost kingdom of Laird), 2010. 
fonte: DUKE Riley (http://www.dukeri ley.info/).

 

119. Duke Riley (Massachusetts, 1972). Pratos comemorativos (Reclaiming the lost kingdom of Laird), 2010. fon-
te: DUKE Riley (http://www.dukeriley.info/).

120. Duke Riley (Massachusetts, 1972). Give 
me Monarchy or give me death (Reclaiming the 
lost kingdom of Laird), 2011. fonte: DUKE Riley 
(http://www.dukeriley.info/).
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121. Duke Riley (Massachusetts, 1972). Carta a Hugo Chávez (Reclaiming the lost kingdom of Laird), 2010. fonte: 
DUKE Riley (http://www.dukeriley.info/).



96

12
2.

 D
uk

e 
R

ile
y 

(M
as

sa
ch

us
et

ts,
 1

97
2)

. L
in

ha
 d

o 
te

m
po

 h
ist

ór
ica

 so
br

e t
rê

s i
m

pé
rio

s c
on

he
cid

os
, 1

80
0-

20
50

 (R
ec

la
im

in
g t

he
 lo

st 
ki

ng
do

m
 o

f L
ai

rd
), 

20
10

. f
on

te
: D

U
K

E 
R

ile
y 

(h
ttp

://
w

w
w.

du
ke

ril
ey

.in
fo

/)
.



O I K O U M É N E

DO MUNDO CONHECIDO
AOS MUNDOS POSSÍVEIS

De origem grega, a palavra OikOuménē — em português, ecumene — refere-se ao mundo 

conhecido, podendo servir também para designar o mundo habitado ou, ainda, o mundo ha-

bitável. Esta noção, herdada da tradição clássica da cultura ocidental, é bastante perceptível em 

textos como Ilíada e Odisseia — ambos atribuídos a Homero, 

em meados do século V a.C. —, cujas histórias da chamada 

mitologia greco-romana descrevem uma realidade na qual 

personagens divinas e imortais dividem o mesmo espaço das 

humanas e mortais. Este espaço, repartido em quatro grandes 

domínios — o terrestre, destinado à humanidade; o divino, 

situado ao alto do Monte Olimpo e restrito aos deuses; o ma-

rinho, sob a guarda de Poseidon; e o submundo, destinado às 

almas e reinado pelo sombrio Hades —, não impedia o livre 

trânsito das divindades — embora os humanos jamais pudes-

sem adentrar o território divino —, o que pode ser percebido 

claramente nos textos acima mencionados, nos quais as des-

venturas humanas — a Guerra de Troia e o turbulento retor-

no de Odisseu à sua casa — foram conduzidas de acordo com 

6
–

123. Capa da 2ª edição do box dos 
livros Ilíada e Odisseia, de Homero 
(séc. V a.C.). Edição de 2009, pela 
Ediouro. fonte: RECANTO das Letras 
(http://www.recantodasletras.com.br/).



98

a vontade e os caprichos dos deuses. Esta visão de mundo ser-

viu, contudo, para que Dante Alighieri (1265–1321) cons-

truísse sua trilogia A divina comédia (1304–1321) — embora 

baseada em preceitos cristãos, não se pode negar a grande 

influência do pensamento greco-romano, especialmente na 

constituição do primeiro livro, intitulado Inferno, no qual 

figuram diversas personagens mitológicas e que, séculos mais 

tarde, constituiu a base para a formação do Inferno de Hades 

no mangá japonês Os Cavaleiros do Zodíaco (1986–1990).

Embora a ideia de mundo na Antiguidade greco-

romana esteja ancorada em suas histórias mitológicas, pen-

sadores como Aristóteles (384–322 a.C.), Platão (428–348 

a.C.), Cícero (106–43 a.C.), entre outros, se posicionaram 

quanto à existência de realidades alternativas à que conhe-

ciam: enquanto Platão defendia a unicidade por uma questão 

de simplicidade64, Cícero propunha uma pluralidade sucessi-

va, na qual ao término do chamado “Grande Ano”, calculado 

em 12.954 anos, uma grande explosão apocalíptica poria fim 

ao mundo e um novo teria início. Segundo a pesquisadora 

Anne Cauquelin, esta pluralidade — também teorizada por 

outros filósofos da Antiguidade — possui duas hipóteses:

– O mundo que renasce após a explosão é 
idêntico, em tudo semelhante àquele que 
acaba de morrer, e os vivos são iguais em cada detalhe. Trata-se da repetição do mes-
mo.
– O mundo renovado produz as mesmas situações, as mesmas disposições entre os 
seres que ele sustenta, mas os seres deste mundo diferem de seus antigos duplos em 
alguns aspectos; ainda há um Sócrates, mas não é exatamente o primeiro Sócrates: 
ele apresenta uma leve diferença, um atributo extrínseco (uma verruga no nariz, por 
exemplo).65

Aristóteles, no entanto, defendeu a unicidade, assim como Platão: em seu Tratado sobre 

o céu (350 a.C.) — em que a Terra encontra-se imóvel sob dois céus concêntricos, situados na 

parte mais alta do nosso mundo sublunar —, o posicionamento central da Terra exclui a pos-

sibilidade de haver outros mundos espalhados pelo universo, já que tudo o que existe deveria 

64 CAUQUELIN, Anne. No ângulo dos mundos possíveis. Tradução de Dorothée de Bruchard. São Paulo: Martins 
Fontes, 2011, p. 9. (Coleção Todas as Artes).

65 CAUQUELIN, 2011, p. 11-12.

124. Capa do box da trilogia A di-
vina comédia, de Dante Alighieri 
(1304–1321). Edição bilingue de 
1998, pela 34. fonte: SARAIVA 
(http://www.saraiva.com.br/).

 

125. Cena do animê Os Cavaleiros 
do Zodíaco, em que mostra o Inferno 
de Hades. Produzido pela Toei Ani-
mation e lançado em 2005. fonte: 
SAINT Seiya Wiki (http://pt-br.saint 
seiya.wikia.com/).
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se dirigir à região central, ou seja, à Terra. Este pensamento 

geocêntrico permeou o imaginário comum por muitos sécu-

los, sendo recusado apenas durante o século XV por Nicolau 

Copérnico (1473–1543), que resgatou a teoria heliocêntrica 

de Aristarco de Samos (310–230 a.C.)66, e, durante o século 

XVI, por Giordano Bruno (1548–1600). Este último, con-

denado à morte pela Inquisição romana, defendeu não so-

mente a teoria copérnica como também a existência de mun-

dos infinitos, como destacou Cauquelin:

Com efeito, o universo é o Todo, mas não encerra um conjunto como fazia o Oura-
nos aristotélico; é uma totalidade infinita, da mesma natureza do vácuo externo dos 
estoicos, ou seja, não limitado, indiferente ao que possa ou não conter, sem nenhum 
centro ou hierarquização (alto/baixo ou leve/pesado). Neste espaço infinito e neutro, 
nosso mundo finito e muitos outros mundos podem conviver qual pequenas esferas 
girando em torno dos planetas, como a Terra em torno do Sol. Se ali se aloja o nosso 
mundo, por que não haveria outros? Se está bom para nós, por que não seria bom 
para outros mundos?67

6.1  A TEORIA DOS MUNDOS POSSÍVEIS

As teorias de Copérnico e Bruno foram retomadas em um cenário europeu e medieval no 

qual o imaginário estava, ainda, ancorado nos preceitos religiosos do geocentrismo aristotélico e 

da visão de mundo representada pelo mapa T.O. — repartido em três continentes, Ásia, Europa 

e África, cujos territórios foram destinados biblicamente aos 

filhos de Noé, e circundados pelos mares e oceanos. Deste 

pensamento também são decorrentes as produções de besti-

ários e histórias de viagens, sendo uma das mais populares a 

intitulada The travels of Sir John Mandeville, lançada durante 

o século XIV — ainda que suas narrativas fossem pouco con-

fiáveis ou demasiadamente fantásticas, tiveram uma grande 

influência na constituição do imaginário não apenas de seu 

tempo, mas também de todo o período medieval, como pode 

ser observado nas cartografias da época do descobrimento da 

66 Esta teoria foi referenciada no Arenarius (O contador de areia, em português) de Arquimedes (287–212 a.C.).
67 CAUQUELIN, 2011, p. 47.

126. Os cálculos de Aristarco de Sa-
mos (310–230 a.C.) sobre os tama-
nhos relativos entre o Sol, a Terra e 
a Lua, desafiando as teorias geocên-
tricas. fonte: FILOSOFIA em Vídeo 
(http://filosofiaemvideo.com.br/).

127. Isidoro de Sevilha (560–636). 
Mapa T.O. (Etimologia de Isidoro), 
1472. fonte: DECOLONIALITY 
(http://decoloniality.wordpress.com/).
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América. Um exemplo muito característico destas imagens 

é o Mapa do mundo, contido no Itinerarium Sacrae Scriptu-

rae (1581), de Heinrich Bünting (1545–1606), no qual o 

mundo conhecido ainda se encontra dividido em três partes, 

mas centrado na cidade de Jerusalém e, além desses limites, o 

desconhecido é demonstrado de forma pitoresca e fantástica, 

como se não fizessem parte das criações abençoadas por Deus.

Foi neste contexto fortemente religioso, porém, que a 

figura de Gottfried Leibniz se destacou: filósofo e matemáti-

co alemão, trabalhou por cinco anos como servidor público 

da cidade de Mainz, antes de assumir o cargo de bibliotecário do Duque de Brunswick, em 

Hanover — foi durante este período que Leibniz publicou os seus trabalhos mais importantes: 

Discurso de metafísica (1685), Monadologia (1714) e Princípios da natureza e da graça (1714). O 

conjunto desses textos descreve a totalidade do pensamento filosófico leibniziano e, portanto, a 

sua teoria dos mundos possíveis — ancorado a um otimismo demasiado, as ideias de Leibniz de-

fenderam os preceitos da religiosidade cristã ao mesmo tempo em que propuseram a existência 

de outras realidades, ou seja, os mundos infinitos que haviam sido, anteriormente, propostos 

por Bruno. É importante destacar, contudo, que enquanto este desafiou os preceitos da Igreja, 

Leibniz procurou conciliá-los à sua proposta.

128. Ilustrações da primeira edição 
do livro The travels of Sir John Man-
deville, publicado entre os anos de 
1357 e 1371. fonte: MUSEUM of 
Hoaxes. (http://hoaxes.org/).

 

129. Heinrich Bünting (1545–1606). Mapa do mundo (Itinerarium Sa-
crae Sripturae, p. 4-5), 1581. fonte: BIG Think (http://bigthink.com/).

130. Christoph Bernhard Francke 
(1660–1729). Retrato de Gottfried 
Leibniz, c. 1700. Óleo sobre tela, 81 
x 66 cm. Herzog Anton Ulrich Mu-
seum, Braunschweig – Alemanha. 
fonte: LEIBNITIANA (http://www.
gwleibniz.com/).
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6.1.1  “DISCURSO DE METAFÍSICA”

Publicado em 1685 e constituído por trinta e sete tópicos, Discurso de metafísica apresen-

tou a primeira sistematização dos pensamentos filosóficos de Leibniz, especialmente quanto à 

sua visão de mundo e plenitude divina. Para o estudioso alemão, Deus encerra toda a excelência, 

sendo ele onipotente e onisciente; no entanto, afirmou existir na natureza outras perfeições — 

embora distintas —, como o poder e a ciência68.

Assim, afasto-me muito da opinião dos que sustentam que não há quaisquer regras 
de bondade e de perfeição na natureza das coisas ou nas ideias que Deus tem delas, e 
que as obras divinas são boas apenas pela razão formal que Deus as fez. Se assim fosse, 
Deus, que bem sabe ser o seu autor, não precisaria contemplá-las depois e achá-las 
boas, como testemunha a Sagrada Escritura, que parece ter recorrido a esta antropolo-
gia apenas para nos mostrar que se conhece sua excelência olhando-as nelas mesmas, 
mesmo quando não se faça reflexão alguma sobre essa pura denominação extrínseca 
que as refere à sua causa. […] Ademais, parece que toda vontade supõe alguma razão 
de querer, razão esta naturalmente anterior à vontade. Eis porque me parece inteira-
mente estranha a expressão de alguns outros filósofos que consideram simples efeitos 
da vontade de Deus as verdades eternas da metafísica e da geometria e, por conseguin-
te, também as regras da bondade, da justiça e da perfeição. A mim, pelo contrário, 
me parece tão somente consequências de seu entendimento, o qual seguramente em 
nada depende da sua vontade, assim como a sua essência também dela não depende.69

E, no tópico seguinte:

De forma alguma poderei também aprovar a opinião de alguns modernos que ou-
sadamente sustentam que aquilo que Deus faz não possui toda perfeição possível e 
que Deus poderia ter agido muito melhor. Pois parece-me que as consequências dessa 
opinião são inteiramente contrárias à glória de Deus […]. É agir imperfeitamente agir 
com menos perfeição do que se teria podido. É desdizer a obra de um arquiteto mos-
trar que poderia fazê-la melhor. Ataca-se, ainda, a Sagrada Escritura, que nos garante a 
bondade das obras de Deus. Porque, se isto fosse suficiente, descendo às imperfeições 
do infinito, de qualquer modo que Deus tivesse feito a sua obra, esta teria sido sempre 
boa, comparada às menos perfeitas.70

A partir dessas citações são perceptíveis duas características básicas da teoria leibniziana: 

a ideia de que Deus é perfeito e, portanto, de todas as suas criações possíveis, o mundo em que 

vivemos é o melhor de todos, já que nada pode ser tão magistral quanto o próprio ser divino. Foi 

neste texto, também, que Leibniz iniciou as suas considerações sobre as mônadas — que foram 

abordadas com maior detalhamento em Monadologia71 —, substâncias singulares que possuem 

68 LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Discurso de metafísica e outros textos. Apresentação e notas de Tessa Moura 
Lacerda. Tradução de Marilena Chaui e Alexandre da Cruz Bonilha. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 3. 
(Coleção Clássicos).

69 LEIBNIZ, 2004, p. 4-5.
70 LEIBNIZ, 2004, p. 6.
71 Ver o tópico 6.1.2, na página seguinte.
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características próprias e, de maneiras distintas, são “como um mundo completo e como um 

espelho de Deus, ou melhor, de todo o universo”72. Em seus tópicos específicos, Discurso de meta-

física apresentou, também, uma retomada do pensamento dos filósofos e teólogos escolásticos e a 

síntese de sua ideia sobre as verdades contingentes e necessárias, nas quais explicou a posição do 

livre-arbítrio humano em relação à onisciência divina: embora possamos decidir nossos próprios 

caminhos, Deus já sabe de tudo o que acontecerá e, portanto, de nossas escolhas.

6.1.2  “MONADOLOGIA”

Publicado em 1714 e constituído por noventa itens, Monadologia — também chamado 

de Princípios da filosofia — sintetizou em pequenos parágrafos o entendimento de Leibniz sobre 

as mônadas. Definidas como substâncias simples, unificam-se para formar as compostas: “são os 

verdadeiros Átomos da Natureza e, em suma, os Elementos das coisas”73.

8. Entretanto, é preciso que as Mônadas tenham algumas qualidades, caso contrário 
nem sequer seriam Seres. E, se as substâncias simples não diferissem por suas qua-
lidades, não haveria meio de perceber qualquer mudança nas coisas, já que o que 
está no composto só pode provir dos ingredientes simples; e fossem as Mônadas sem 
qualidades, seriam indiscerníveis umas das outras, posto que também não diferem 
em qualidade. E, por conseguinte, o pleno sendo suposto, cada lugar só continuaria 
a receber no movimento o equivalente do que tivera, e um estado de coisas seria in-
discernível do outro.
9. É preciso mesmo que cada Mônada seja diferente de cada uma das outras. Pois nun-
ca há na natureza dois Seres que sejam perfeitamente iguais um ao outro e nos quais 
não seja possível encontrar uma diferença interna ou fundada em uma denominação 
intrínseca.
10. Dou também por aceito que todo ser criado está sujeito à mudança, e por conse-
guinte a Mônada criada também, e mesmo que esta mudança seja contínua em cada 
uma.74

Estes três itens descrevem as principais características das mônadas e, a partir disto, o filó-

sofo explicou de que maneira os seres são constituídos e de que forma suas qualidades interferem 

em suas percepções sobre o mundo:

28. Os homens agem como os animais quando as consecuções de suas percepções 
só se efetuam pelo princípio da memória, à semelhança dos médicos empíricos, que 
possuem simplesmente a prática sem a teoria; e somos meramente empíricos em três 
quartos de nossas ações. Por exemplo, quando se espera que amanhã raie o dia, pro-
cede-se como um empirista, porque sempre foi assim até hoje. Só o astrônomo julga, 

72 LEIBNIZ, 2004, p. 18.
73 LEIBNIZ, 2004, p. 131.
74 LEIBNIZ, 2004, p. 132.
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nesse caso, segundo a razão.75

Essa razão aparece na teoria leibniziana segundo duas verdades: as de raciocínio e as de fato, 

explicadas da seguinte forma: “as verdades de razão são necessárias e seu oposto é impossível; e 

as de fato são contingentes e seu oposto é possível. Quando uma verdade é necessária pode-se 

encontrar sua razão pela análise, resolvendo-a em ideias e em verdades mais simples até se chegar 

às primitivas”76. Esta noção é bem ilustrada no esquema abaixo:

Segundo esta ideia, Leibniz apresentou, portanto, a figura de Deus como sendo uma ver-

dade necessária e, mais especificamente, “a unidade primitiva […] da qual todas as Mônadas 

75 LEIBNIZ, 2004, p. 136.
76 LEIBNIZ, 2004, p. 137.

131. Diagrama representativo das definições de Gottfried Leibniz (1646–1716) para as verdades 
de razão e para as verdades de fato. fonte: O livro da filosofia, 2011, p. 135.
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criadas ou derivativas são produções, e nascem, por assim 

dizer, por Fulgurações contínuas da Divindade”77. A partir 

disto, o filósofo seguiu a sua explicação sobre a existência 

de infinitos mundos possíveis, embora Deus possuísse uma 

razão para que vivêssemos neste, considerado como o melhor 

de todos. Foi neste segmento, inclusive, que os artistas cubis-

tas encontraram a base do pensamento que os levaram a ide-

alizar uma quarta dimensão através da perspectiva infinita:

56. Ora, esta ligação ou acomodação de 
todas as coisas criadas a cada uma e de 
cada uma a todas as outras faz com que 
cada substância simples tenha relações que 
expressem todas as outras, e que seja, por 
conseguinte, um espelho vivoperpétuo do 
universo.
57. E assim como uma mesma cidade contemplada de diversos lados parece totalmen-
te outra, e sendo como que multiplicada perspectivamente, o mesmo ocorre quando, 
devido à multiplicidade infinita de substâncias simples, parece haver outros tantos 
universos diferentes que, entretanto, nada mais são do que as perspectivas de um só, 
segundo os diferentes pontos de vista de cada Mônada.78

6.1.3  “PRINCÍPIOS DA NATUREZA E DA GRAÇA”

Também publicado em 1714, Princípios da natureza e da graça foi constituído por 18 itens 

que retomam as ideias apresentadas nos textos anteriores. Apesar de mais sucinto, o pensamento 

leibniziano foi bem explicado e a escrita, inclusive, se mostrou complementar, como no seguinte 

trecho sobre as mônadas:

2. As Mônadas, não tendo partes, não podem ser formadas nem destruídas. Não 
podem começar nem terminar naturalmente e duram, por conseguinte, tanto quanto 
o universo, que será mudado mas não será destruído. Não podem ter figuras, caso 
contrário teriam partes; e, por conseguinte, uma Mônada em si mesma, e em um 
momento dado, não poderia distinguir-se de outra a não ser pelas qualidades e ações 
internas, que não podem ser outra coisa senão duas percepções (isto é, as representações 
do composto ou do que é externo, no simples) e suas apetições (isto é, suas passagens 
ou tendências de uma percepção a outra), que são os princípios da mudança. Pois a 
simplicidade da substância não impede a multiplicidade das modificações, que devem 
ocorrer simultaneamente nesta mesma substância simples, e devem consistir na varie-
dade das relações com as coisas que estão fora. É como um centro ou ponto no qual, 
por mais simples que seja, existem uma infinidade de ângulos formados pelas linhas 

77 LEIBNIZ, 2004, p. 139.
78 LEIBNIZ, 2004, p. 141.

132. Georges Braque (1882–1963). 
O violão, 1909-1910. Óleo sobre 
tela, 71,1 x 55,9 cm. Tate Modern, 
Londres – Inglaterra. fonte: TATE 
(http://www.tate.org.uk/).
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que para ele convergem.79

Além disto, foi nesta publicação que Leibniz expôs mais diretamente a sua concepção so-

bre o melhor dos mundos possíveis:

7. […] a primeira pergunta que temos direito de formular será: por que existe alguma 
coisa e não o nada? Pois o nada é mais simples e mais fácil do que alguma coisa. Ade-
mais, supondo-se que devam existir coisas, é preciso que se possa dar a razão de por 
que devem existir assim e não de outro modo.
[…]
10. Da perfeição suprema de Deus segue-se que, ao produzir o universo, Ele elegeu 
o melhor Plano possível, no qual existe a maior variedade possível associada à maior 
ordem possível; o terreno, o lugar, o tempo mais bem dispostos, o máximo efeito pro-
duzido pelas vias mais simples; e o máximo de potência, o máximo de conhecimento, 
o máximo de felicidade e de bondade que o universo pudesse admitir nas criaturas. 
Pois como todos os Possíveis pretendem à existência no entendimento de Deus na 
proporção de suas perfeições, o resultado de todas essas pretenções deve ser o Mundo 
Atual o mais perfeito possível. E sem isto não seria possível dar a razão de por que as 
coisas ocorreram antes assim do que de outro modo.80

Nesta perspectiva, Deus criou o mundo de maneira que, a partir de infinitas possibili-

dades, este em que vivemos possuísse as melhores condições, ou seja, a maior quantidade de 

bondade juntamente à menor maldade aceitável. Embora esta fosse uma ideia compartilhada 

por pensadores como Alexander Pope (1688–1744)81, não se tratava de uma visão unânime: 

Voltaire, por exemplo, se posicionou fortemente contrário a Leibniz por meio da publicação de 

Cândido ou o Otimismo82. Outros estudiosos, ainda, propuseram uma visão mais analítica — 

Edgar Sheffield Brightman, em um texto da primeira metade do século XX, destacou que tornar 

a nossa realidade na melhor de todas é um trabalho árduo, porém possível, que depende apenas 

de estarmos “dispostos a pagar o preço da justiça, do sacrifício e da cooperação”83, já que razão e 

sensibilidade são necessários a este fim; John E. Nolt84, entretanto, propôs a diferenciação entre 

mundos existentes (sendo este em que vivemos o único real) e possíveis (situações em que são 

consideradas as dimensões espaço-temporais em que as pessoas vivem, o tempo passa e eventos 

ocorrem), considerando que estes sejam logicamente viáveis, ainda que não sigam as regras físicas 

a que estamos acostumados.

79 LEIBNIZ, 2004, p. 153-154.
80 LEIBNIZ, 2004, p. 158-159.
81 WARBURTON, Nigel. Uma breve história da filosofia. Tradução de Rogério Bettoni. Porto Alegre: L&PM, 

2014, p. 104. (Coleção L&PM POCKET, v. 1086).
82 O texto foi mencionado e brevemente apresentado no primeiro capítulo desta monografia.
83 BRIGHTMAN, Edgar Sheffield. The best possible world. Journal of Bible and religion, Oxford: Oxford Uni-

versity Press, v. 11, n. 1, p. 72, fev. 1943. Disponível em: <http://www.jstor.org/>. Acesso em março de 2015. 
Tradução livre por Camille Silva.

84 NOLT, John E. What arte possible worlds? Mind, Oxford: Oxford University Press, v. 95, n. 380, p. 432-433, 
New Series, out. 1986. Disponível em: <http://www.jstor.org/>. Acesso em abril de 2016.
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6.2  A CONSTRUÇÃO DE MUNDOS ARTÍSTICOS

O imaginário contemporâneo, especificamente o do 

século XXI, está repleto por figuras e histórias derivadas da 

ficção — sejam estas fantásticas, científicas, de terror… — 

ou daquilo que, em épocas passadas, foi considerado uma 

verdade mística — ou sobrenatural — devido à falta de uma 

justificativa racional, como os mitos e os folclores locais. Nes-

te sentido, as produções artísticas serviram triunfantemente 

para a perpetuação dessas ideias, como em O rapto de Prosér-

pina (1621-1622), de Gian Lorenzo Bernini (1598–1680). 

Nas últimas décadas, porém, a difusão do acesso à Internet 

e a rapidez na transmissão de informações têm contribuído 

fortemente na ampliação desse acervo imagético. 

No campo artístico, a ideia de mundos possíveis é bas-

tante semelhante à da literatura — ainda que dialogue com 

a vida cotidiana, as obras de arte são criações provenientes do pensamento e da imaginação do 

artista e, portanto, essencialmente fictícias. Ainda assim, nem toda produção artística constitui 

um mundo próprio: é necessário que a obra sugira uma narrativa, seja em si mesma, em con-

junto com outras obras ou, ainda, na tênue linha que a separa da realidade como a conhecemos. 

Para a explicação de como esses mundos artísticos são construídos, destaquei três pesquisadores 

essenciais — embora não únicos — neste assunto: Anne Cauquelin, Lubomír Doležel e Nelson 

Goodman.

6.2.1  ANNE CAUQUELIN

No livro No ângulo dos mundos possíveis, já mencionado anteriormente nesta monografia, 

Cauquelin retomou a teoria leibniziana e, em uma análise própria, determinou que não se trata 

de uma ideia do passado, de que Deus teria escolhido o melhor entre infinitos mundos e deixado 

que os eventos ocorressem a partir disto. Para a pesquisadora, o pensamento dos mundos

é eternamente presente, pesa e compara ao infinito os sistemas universais dentro do 
tempo. Esse tempo infinito não tem passado nem futuro, é um eterno presente que, 
segundo a definição sugerida por Leibniz, é concebido enquanto intensivo, e não 

133. Gian Lorenzo Bernini (1598–
1680). O rapto de Prosérpina, (1621-
1622). Mármore, 225 cm (altura). 
Galleria Borghese, Roma – Itália. 
fonte: SABER Cultural (http://www.
sabercultural.com/).
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extensivo. A todo momento — momentos que, para nós, são contados e medidos —, 
dá-se a escolha divina entre os mundos, como uma reflexão sempre em movimento, 
um filtro que retém o melhor e deixa de lado os mundos menos perfeitos. A sequência 
de reflexão e comparação é crucial: permite separar os mundos possíveis do mundo 
real, este no qual vivemos.85

A partir disto, Cauquelin propôs o pensamento sobre mundos possíveis por meio da fic-

ção, uma via de escape da realidade existente para a imaginação de situações paralelas. Neste 

sentido, a arte possui um papel fundamental em tornar essas possibilidades perceptíveis à nossa 

situação real. Abandonando ideia fenomenológica de Maurice Marleau-Ponty (1908–1961) — 

em que o mundo é tido como uma crença e nossa posição na Terra um ponto de partida e de 

vista —, a pesquisadora se aproximou do realismo modal de David Kellogg Lewis (1941–2001), 

que “oferece uma base consistente à intuição de que existem mundos plurais e de que a arte, 

de certa forma, convive com esses mundos”86. Deste modo, os espectadores podem, através das 

produções artísticas,

viver suas aventuras em reinos imaginários […]. A partir de um núcleo estável em que 
nos reconhecemos enquanto “um-o-mesmo”, tentamos uma abertura para fora, para o 
exterior, onde nos projetamos como “se-nós”; depois, uma vez saídos do universo fic-
cional — fechado o livro, terminado o filme —, voltamos ao nosso ponto de partida: 
nós-um-o-mesmo. Essas habitações são efêmeras, a porta se fecha tão logo é concluída 
a ação. Nossos “nós-mesmos” nos aguardavam lá fora, e os reintegramos sem nenhum 
problema. O teatro, para aquele que faz um papel, apresenta a mesma espécie de fuga, 
com mais intensidade; o mesmo se dá com o jogador que optou por “jogos de inter-
pretação”, quer numa playstation, quer em rede.

Nos dois casos, a trama e o cenário, ou ambiente e estrutura do jogo, são constru-
ídos e definidos. Os “se-nós” são forçados a permanecer dentro dos limites de mundos 
artificialmente produzidos fora deles. Sua liberdade, bastante limitada, vai de uma 
certa autonomia de interpretação, no teatro, à escolha de ações possíveis, no âmbito 
de um jogo de interpretação. Em todos os casos, trata-se do assim chamado “círculo 
mágico” […].87

Embora o trecho acima faça referência diretamente à literatura, ao cinema e aos jogos 

de interpretação, seu conteúdo também pode ser direcionado ao campo das artes visuais; isto 

porque, ao nos posicionarmos diante a uma obra, somos impulsionados a imaginar as situações 

por ela propostas — considerando que a dita obra sugira uma narrativa, visto que é a este tipo 

de produção artística a que a temática dos mundos possíveis é perceptível. É importante notar, 

contudo, que não somente a narrativa é necessária para a construção artística de um mundo pos-

sível: ainda que Cauquelin tenha colocado em evidência o ciberespaço — proveniente do acesso 

à Internet e as oportunidades desta tecnologia —, o essencial para a formulação dessas realidades 

85 CAUQUELIN, 2011, p. 57-58.
86 CAUQUELIN, 2011, p. 125.
87 CAUQUELIN, 2011, p. 196-197.
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está nas regras e limitações que a constituem como uma situação espaço-temporal.

6.2.2  LUBOMÍR DOLEŽEL

A pesquisa de Doležel, ainda que voltada especialmente à teoria literária, possui uma gran-

de importância ao campo das artes visuais no que se refere à temática dos mundos possíveis. 

Em um artigo intitulado “Mimesis and possible worlds”, o estudioso partiu da ideia comum de 

mimesis como uma ficção derivada da realidade, isto é, uma imitação ou representação de algo 

existente, para propor a pseudomimesis — uma variante baseada no “pressuposto de que os reinos 

ficcionais em geral e as mentes ficcionais em particular existem independentemente do ato da 

representação, aguardando por suas descobertas e descrições”88 — e, a partir disto, discutir de 

que maneira surgem os mundos ficcionais, o que o levou, portanto, à consideração da teoria 

leibniziana. Neste contexto, Doležel supôs três princípios lógicos:

1. Mundos ficcionais são conjuntos de circunstâncias possíveis. A característica 
mais importante do modelo de mundos possíveis é a legitimação de que não há va-
riedades reais (indivíduos, atributos, acontecimentos, circunstâncias, etc.) […]. A se-
mântica ficcional derivada deste modelo aceitará o conceito do indivíduo ficcional 
sem dificuldades […], descritos e especificados em seus diversos aspectos e proprie-
dades.
[…]
2. O conjunto de mundos possíveis é ilimitado e variado ao máximo. Se os mun-
dos ficcionais são interpretados como mundos possíveis, a literatura não está restrita 
às imitações do mundo real. […] Certamente, a semântica dos mundos possíveis não 
exclui de seu escopo ficcional os mundos similares ou análogos ao verdadeiro; ao mes-
mo tempo, não há problema em incluir os mais fantásticos dos mundos, tão distantes 
da, ou contraditórios à, “realidade”.
[…]
3. Os mundos ficcionais são acessíveis pelo mundo real. A semântica dos mundos 
possíveis legitima a soberania dos mundos ficcionais em relação ao mundo real; ao 
mesmo tempo, no entanto, a sua noção de acessibilidade demonstra um esclarecimen-
to do nosso contato com os mundos ficcionais. Um acesso que requer a travessia dos 
limites entre os mundos; o trânsito de um reino de existência verdadeira a um reino 
de possibilidades ficcionais […].89

Estes três preceitos determinam, portanto, a maneira com que as realidades ficcionais 

podem ser percebidas: como um conjunto de circunstâncias possíveis, permitem alguma seme-

lhança com o mundo que conhecemos, ainda que não se trate de um reflexo da realidade; ou 

seja, William Shakespeare que apareça como personagem em um mundo ficcional jamais deverá 

88 DOLEŽEL, Lubomír. Mimesis and possible worlds. Poetics today, Carolina do Norte: Duke University Press, 
v. 9, n. 3, p. 480, Aspects of literary theory, 1988. Disponível em: <http://www.jstor.org/>. Acesso em março 
de 2015. Tradução livre por Camille Silva.

89 DOLEŽEL, 1988, p. 482-485. Tradução livre por Camille Silva.
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ser considerado como o poeta inglês da nossa realidade, mas um indivíduo completamente di-

ferente. O mesmo critério é válido ao considerarmos os mundos possíveis como um todo: ao 

assumirmos que pode existir um conjunto ilimitado dessas realidades ficcionais, reconhecemos, 

também, que há uma infinidade de versões para cada mundo; ou seja, ainda que parecidos à rea-

lidade em que vivemos, ou a uma inventada, não existem limites de variações para os “mesmos” 

acontecimentos. Contudo, o fato de a acessibilidade desses mundos ficcionais depender do real 

se deve à sua condição de ficção: é necessário um meio que ligue essas realidades — no caso da 

literatura, os livros; nas artes visuais, as obras.

Em outro texto, “Possible worlds of fiction and history”, Deoležel expôs que os mundos 

possíveis não poderiam ser descobertos, mas estipulados; ou, ainda, que são coisas sobre as quais 

podemos falar, imaginar, acreditar ou mesmo desejar. Neste sentido, o pesquisador impôs aos 

mundos possíveis um caráter totalmente fictício:

O texto ficcional inclui enunciados que trazem consigo uma retórica especial deno-
minada autenticação. Quando autenticado por uma sentença oportuna, o possível 
se torna uma existência ficcional (“deixe ser”). São como possíveis autenticados que 
os unicórnios e as fadas, Odysseu e Raskolnikov, Brobdingnag e Čevengur existem 
objetivamente e seus leitores a eles têm acesso, temem ou se apiedam, falam e discu-
tem a qualquer momento. É deste modo que a semântica paga a sua dívida à filosofia 
dos mundos possíveis, sugerindo uma resposta parcial às questões “o que significa a 
existência nos mundos possíveis e o que significa a existência dos mundos possíveis”.90

E, em outra publicação, destacou:

Para criar uma história, deve-se primeiramente construir um mundo, o mais para-
mentado possível, até os mínimos detalhes. Se eu fosse construir um rio, precisaria 
de duas margens; e se na margem esquerda eu pusesse um pescador, e se desse a este 
pescador uma personalidade colérica e uma passagem pela polícia, somente então eu 
poderia começar a escrever, transmitindo em palavras tudo o que viria a acontecer.91

6.2.3  NELSON GOODMAN

Em seu livro, intitulado Ways of worldmaking, Goodman apresentou sete lições específicas 

sobre as maneiras de se construir mundos. Uma vez que o propósito desta monografia é abordar 

a construção artística de mundos possíveis, esse trabalho possui uma influência bastante impor-

90 DOLEŽEL, Lubomír. Possible worlds of fiction and history. New literary history, Baltimore: The John Hopkins 
University Press, v. 29, n. 4, p. 790, Critics without schools?, outono, 1998. Disponível em: <http://www.jstor.
org/>. Acesso em março de 2015. Tradução livre por Camille Silva.

91 Umberto Eco apud DOLEŽEL, Lubomír. Possible worlds of fiction and history: the postmodern stage. Baltimo-
re: The Johns Hopkins University Press, 2010, p.31-32. Tradução livre por Camille Silva.
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tante. Acerca dessas maneiras, o pesquisador destacou cinco processos essenciais92:

– Composição e Decomposição: os mundos são construídos a partir da separação de 

elementos e, posteriormente, sua reorganização em algo distinto.

– Ponderação: algumas espécies não se mostram relevantes em todos os mundos possíveis, 

de maneira que se mostram ou ausentes ou simplesmente escondidas. O propósito de 

suas existências variam de uma realidade a outra.

– Hierarquia: mundos que não se diferenciam em constituição podem diferir quanto à 

hierarquia ou ao seu sistema de derivação.

– Eliminação e Suplementação: a criação de um mundo a partir de outro geralmente 

ocasiona a troca de algo defasado por uma versão melhorada.

– Deformação: algumas estruturas devem ser remodeladas e algumas deformações — de 

acordo com um ou outro ponto de vista — corrigidas.

A partir desses preceitos, Goodman também enfatizou a questão da verdade — cada rea-

lidade possui as suas próprias regras e limitações e é necessário que, ao construí-las, essas carac-

terísticas sejam mantidas e respeitadas; de outra maneira, os mundos perderiam seus referenciais 

e condições existenciais. Ainda assim, o pesquisador apontou o dilema de a verdade ser um 

conceito relativo e, portanto, a validade de uma realidade deveria partir de outros critérios, como 

sua utilidade, plausibilidade e coerência — características que, em conjunto, contribuem para o 

desenvolvimento dos mundos possíveis.

92 GOODMAN, Nelson. Ways of worldmaking. Indiana: Hackett Publishing Company, 1978, p. 7-16.



C O N C L U S Ã O

UMA TENDÊNCIA DA CULTURA
CONTEMPORÂNEA

A noção de mundos possíveis — tanto a sua ideia comum quanto a sua teoria filosófica 

—, entendida como construção de realidades alternativas e ficcionais está, como visto nos capí-

tulos anteriores, muito presente no campo das artes visuais. 

Entretanto, é importante ressaltar o fato de que não é a ele 

restrita: o pensamento leibniziano foi incorporado a diver-

sas outras áreas do conhecimento e, da maneira como foi 

apresentado nesta monografia, esferas culturais. Exemplos 

disto podem ser observados em produções literárias como 

As crônicas vampirescas, de Anne Rice (Nova Orleans, 1941) 

— série constituída atualmente de doze volumes nos quais 

acompanhamos o desenrolar da existência de personagens 

vampirescas, mortos-vivos que sobrevivem alimentando-se 

de sangue, em uma ambientação semelhante ao mundo que 

conhecemos —, em filmes como Edward mãos de tesoura 

(1990), dirigido por Tim Burton (Burbank, 1958) — seme-

lhante à ideia proposta por Mary Shelley (1797–1851) em 

Frankenstein ou o Prometeu moderno (Nova Fronteira, 2014), 

134. Capa do primeiro livro da série 
As crônicas vampirescas, de Anne Rice 
(Nova Orleans, 1941), intitulado 
Entrevista com o vampiro. Edição bra-
sileira de 1991, pela Rocco. fonte: 
MANIA de leitura (http://www.mania 
deleitura.com/).
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apresentou uma personagem criada por meio de experimentos científicos que, ao se expor para 

além do seu meio isolado, foi vista como pitoresca e perigosa, resultando em uma inevitável 

incompreensão acerca de sua existência e, consequentemente, em seu afastamento da sociedade 

—, ou mesmo em videogames como a já mencionada série The legend of Zelda — produzida pela 

Nintendo desde 1986, é uma história em RPG93 ambientada no reino fantástico de Hyrule e tem 

como protagonista o jovem Link, cuja missão é proteger o seu mundo; uma das características 

mais peculiares deste jogo é, contudo, o fato de que ao longo da série cada lançamento apresenta 

uma encarnação diferente desta personagem que, em alguns de seus subtítulos, como A link to 

the past (1991) e Ocarina of time (1998), transita entre realidades e temporalidades distintas.

Além destes exemplos pontuais, o meio cultural está repleto de produções que abordam a 

temática dos mundos possíveis por meio da criação de realidades alternativas e ficcionais, embora 

eu tenha optado por manter o foco desta monografia voltado mais especificamente ao campo 

artístico, apenas destacando algumas características tangentes a outras áreas.

Neste sentido, o estudo aqui apresentado partiu do fato de que o pensamento teórico sobre 

arte contemporânea ainda permanece demasiadamente ancorado a uma visão sólida de que atua 

como um reflexo da vida, ou seja, de tudo aquilo que nos cerca em nosso cotidiano. E, embora 

esta pesquisa tenha se voltado a uma análise da produção brasileira, esse olhar comum não é 

restrito ao nosso país, mas uma condição internacional. Ainda assim, os artistas têm constante-

93 Existe uma grande polêmica entre os jogadores quanto ao fato da série ser considerada um RPG ou apenas um 
jogo de aventura. Para os fins desta monografia, optei por classificá-lo segundo os conceitos básicos desse tipo 
de jogo: a possível interpretação de uma personagem e a sua interação com o mundo imaginário em que está 
inserida — ainda que de modo limitado.

135. Capa do jogo The legend of Zelda: Ocarina of time 3D, produzido pela Nintendo para o portátil Nintendo 
3DS, em 2011. fonte: GAMETDB (http://www.gametdb.com/).



mente buscado novas questões a serem contempladas em seus trabalhos e, por algum motivo, a 

história da arte não os tem acompanhado — este aparente “atraso” nos estudos é passível de uma 

análise mais profunda: utilizo a palavra “aparente” porque, como já mencionado, a incorporação 

das ideias de Leibniz na arte não é um fenômeno recente, ainda que tenha sido mais perceptível 

durante esta última década. A presença da ficção em produções artísticas foi, contudo, desenvol-

vida em inúmeras pesquisas; entretanto, a sua especificidade quanto à constituição de realidades 

alternativas e a sua relação com a teoria dos mundos possíveis ainda permanece como uma no-

vidade.

A partir disto, este trabalho se propôs a realizar a análise de quatro obras de arte que, de 

maneiras distintas, apresentaram questões importantes sobre este assunto, como as relações exis-

tentes entre a realidade e a ficção e de que maneira isto pode ser trabalhado e discutido artistica-

mente — embora aqui isto tenha sido desenvolvido a partir das ideias de fantasia, documento, 

memória e ciência, as possibilidades são muito diversas e não caberiam nas limitações de uma 

pesquisa monográfica. Neste sentido, o principal objetivo deste estudo foi direcionado a trazer ao 

meio acadêmico um novo modo de olhar as produções artísticas, concedendo maior visibilidade 

a um pensamento até então severamente negligenciado. No entanto, é importante destacar que 

este trabalho representa um esforço inicial e, portanto, ainda bastante superficial quanto a um 

assunto que clama por mais pesquisas e por sua difusão.

Em vista disto, não se pode esquecer o fato de que a temática dos mundos possíveis está 

ligada a um meio cultural bastante amplo — existe uma tendência muito perceptível nos últimos 

anos quanto à produção de obras focadas na criação de realidades alternas derivadas de catástro-

fes naturais ou políticas: as chamadas distopias — presentes especialmente na literatura voltada 

aos jovens adultos e no cinema —, nas quais está embutido um forte sentimento de devastação 

e descrença em relação ao mundo. Esta tendência seria um reflexo da nossa própria realidade? 

Das inacabáveis guerras que consomem a região do Oriente-Médio, os desmatamentos e as 

pescas e caças irresponsáveis que destroem os recursos naturais do nosso planeta, as mudanças 

térmicas que afetam a geografia e a consequente resposta da natureza na forma de avassaladores 

desastres ambientais? Estes são apenas alguns exemplos das situações por que passa o mundo que 

habitamos, assim como as decepcionantes experiências políticas que acabam por influenciar as 

produções artísticas de cada época — seja através de questionamentos diretos acerca do nosso 

cotidiano real, seja por meio da criação de mundos alternativos e ficcionais.
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POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA

O ambiente virtual derivado da ampliação do acesso à Internet e da rápida difusão de 

informação propiciou o surgimento da chamada arte digital — trabalhos realizados no meio 

cibernético que produzem plataformas para a ambientação de novas realidades ou simplesmente 

que se utilizam das novas tecnologias para a constituição de seus mundos artísticos. É precisso 

ressaltar, porém, que as obras de arte digitais não são restritas à criação de espaços alternos, 

embora seja a esta área que interessa e se refere o estudo acadêmico por mim destacado. Neste 

sentido, existem diversos artistas contemporâneos que se propõem a desenvolver trabalhos sobre 

a temática dos mundos possíveis — ainda que nem sempre de maneira explícita — através des-

ses novos meios tecnológicos, entre os quais cito como exemplo a gaúcha Regina Silveira (Porto 

Alegre, 1939) — releitura de um trabalho anterior, Descendo a escada (2002) se constitui como 

uma projeção digital que permite ao espectador visualizar um ambiente imaginário que se esten-

de para o interior das paredes — e o paulista Fábio FON (São Paulo, 1979) — em 1999, propôs 

em Casa escura uma página da Internet cuja tela escura ocultava uma série de botões; quando o 

usuário passava o cursor do mouse sobre esses links, sons do cotidiano doméstico eram dispara-

dos, proporcionando a imersão do usuário em um ambiente virtual, invisível e experimentado 

apenas pelo meio digital.

Enquanto o ambiente virtual e as novas tecnologias aparecem como um caminho sólido 

para futuras pesquisas no âmbito da criação de mundos possíveis, existem outras trajetórias tam-

bém muito interessantes e necessárias, como a questão sistêmica — por que, ainda hoje, as pro-

duções teóricas e mesmo os livros de arte continuam negligenciando esta temática quando uma 

136. Regina Silveira (Porto Alegre, 1939). Descendo 
a escada, 2002. Projeção digital. fonte: G1 – Pop & 
Arte (http://g1.globo.com/).

137. Fábio FON (São Paulo, 1979). Casa 
escura (evento de 2004), 1999. Webarte re-
alizado em uma versão “quiosque”. fonte: 
FABIOFON (http://www.fabiofon.com/).
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quantidade cada vez maior de obras discutem justamente isto? Esta indagação surge, portanto, 

como um ponto inicial a muitas outras que dela podem — e devem — aflorar, de modo que 

novos trabalhos comecem a preencher as grandes lacunas que ainda permeiam a nossa História 

da Arte e, consequentemente, provoquem novos e sucessivos debates sobre a produção artística 

não apenas nacional, como mundial. Desta pesquisa, o que absorvi foi a certeza de que o estudo 

no campo artístico — assim como deve ser em qualquer área do conhecimento — é sempre 

fluido; jamais estático: há sempre alguma maneira diferente de se olhar para as obras e para as 

ideias que delas emergem. O objeto de estudo aqui proposto, por sua vez, está instaurado como 

uma evidente tendência contemporânea no que concerne a prática artística — o que ainda falta, 

ressalto, é que o olhar teórico se volte às narrativas ficcionais por meio de uma abordagem mais 

ampla: a da constituição de realidades alternativas e possíveis.
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A N E X O S

1  ENTREVISTA COM NARA AMELIA

O presente questionário, enviado por e-mail à artista em 25 de outubro de 2016 e recebi-

do de volta, respondido, em 28 de novembro de 2016, tem por finalidade a pesquisa de informa-

ções a respeito de sua produção artística, com foco específico na exposição O melhor dos mundos 

possíveis. As perguntas foram grafadas em negrito e as respostas em fonte regular.

A mostra O melhor dos mundos possíveis foi exposta em 2013 em Recife, sendo uma das 

selecionadas no Prêmio Funarte de Arte Contemporânea 2012 — do qual resultou inclusi‑

ve um catálogo. Além de Recife, a exposição ocorreu previamente em Caxias do Sul, Porto 

Alegre e, posteriormente, em São Paulo, João Pessoa e Natal. Houve outros locais em que a 

mostra foi exposta?

“O melhor dos mundos possíveis” é um título que usei em diversas exposições, sem que os 

trabalhos expostos fossem necessariamente os mesmos. No caso do Prêmio Funarte, a mostra 

aconteceu primeiro em Recife e depois foi realizada a itinerância da exposição em João Pessoa e 

Natal. Neste caso, os trabalhos expostos foram exatamente os mesmos.
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E quanto ao projeto curatorial, houve modificações entre as suas montagens? Tanto ante‑

rior quanto posteriormente à exposição de Recife?

Não houve um projeto curatorial especial. Eu mesma escolhi os trabalhos que seriam expostos e 

orientei a montagem.

Em uma entrevista anterior1, tu comentaste que o título foi dado à exposição devido a um 

texto de Voltaire, Cândido ou o Otimismo. De que maneira este texto influenciou a tua 

produção artística?

Na verdade, o texto não foi uma influência direta. Acontece muitas vezes de minhas leituras 

sugerirem afinidades com minhas imagens, então me aproprio de alguns termos para me referir 

a ideias presentes também no meu trabalho.

Trecho que escrevi para o catálogo da exposição Paisagem moralizada, em 2016, na Bolsa 

de Arte, em Porto Alegre:

INTUIÇÃO DE UMA IMAGEM
Em meu processo criativo, a primeira coisa que surge é uma imagem: eu visualizo 
uma situação, uma composição, uma cena. E essa imagem é a expressão de um senti-
mento. É uma “ideia clichê”, mas é isso: a imagem é a expressão de um sentimento, 
de uma impressão acerca do mundo, de uma compreensão das coisas. Nesse sentido, 
a literatura fornece subsídios importantes. Eu preciso estar sempre lendo. A literatura, 
porém, não é uma fonte direta para as minhas imagens; ou seja, eu não faço ilustra-
ção. A definição mais próxima que cheguei sobre como a literatura me influencia é a 
seguinte: da leitura surge uma impressão, ou um sentimento, e, do sentimento, surge 
uma imagem. E aí vou desenvolver a imagem para expressar aquela ideia, com um 
processo de significação essencialmente intuitivo, que é algo que não se consegue ex-
plicar. E então preciso articular os elementos para que não fiquem vagos, para que não 
fiquem gratuitos, ou apenas interessantes formalmente. Por isso, entendo que articulo 
os elementos que compõem as imagens, alegoricamente.

Embora a gravura seja predominante em tuas obras, tu utilizas vários meios e técnicas. 

Como é, para ti, trabalhar com essa diversidade?

Todos os processos que utilizo me interessam por sua relação com o desenho, com o livro, com 

o trabalho “desinteressado” e doméstico do bordado, com a memória da gravura como matriz 

para a ilustração e como meio de difusão e de multiplicação de imagens, com o trabalho manual 

e relacionado a técnicas, estéticas e sentidos antigos, do passado. Não como uma resistência às 

novas tecnologias, mas por gosto, mesmo. Apesar de eu ter passado por vários ateliês na Gradu-

ação em Desenho e Plástica na UFSM, sempre tive uma tendência para o desenho; mas foi no 

ateliê de gravura que descobri o que eu queria fazer, descobri os artistas que são minhas grandes 

1 Realizada através da rede social Facebook, em 2014, para a disciplina Laboratório de Pesquisa em História da Arte 
III, ministrada pelos professores Eduardo Veras e Joana Bosak.
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referências: Dürer, Rembrandt, Goya… a imagem impressa e sua relação com a literatura…

Trecho que escrevi para o catálogo da exposição Paisagem moralizada, em 2016, na Bolsa 

de Arte, em Porto Alegre:

A GRAVURA COMO PRÁTICA MEMORIAL – A MEMÓRIA DA IMAGEM 
IMPRESSA
O meu processo de trabalho envolve a criação de imagens através da gravura em me-
tal, especialmente das técnicas da água-forte, ponta-seca e buril. A gravura em metal é 
um processo de criação de uma matriz de imagem em uma placa de cobre. A imagem 
é gravada na placa através de procedimentos químicos e com o uso de ferramentas de 
corte específicas, como o buril e a ponta-seca. Esta placa trabalhada, gravada, torna-se 
uma matriz de imagem: a matriz será entintada e polida, fazendo com que a tinta per-
maneça somente nos sulcos e texturas gravados na placa, e a imagem gravada na placa 
será, então, impressa em papel, utilizando uma prensa de cilindros, específica para esta 
técnica. Para cada nova impressão, o processo de entintamento e polimento se repete.

No meu trabalho, a imagem impressa, como resultado de uma série de procedimentos 

técnicos, parece coadunar a memória do seu processo de criação, e a memória do seu desen-

volvimento como linguagem, sua história e seu papel como formadora do imginário cultural 

propagado através da imagem impressa.

A percepção de uma imgem evoca as especificidades da linguagem, do processo através 

do qual ela foi criada, a memória da matriz na qual a imagem foi gravada, a tinta e o papel que 

veiculam a imagem gravada na matriz. Esse reconhecimento é possível através das marcas que a 

impressão deixa no papel — as marcas da borda da matriz que registram a sua pressão contra o 

papel, as marcas do relevo da tinta transportada do sulco para o papel e, no caso do meu traba-

lho, as marcas originais da placa de metal não previamente polida, anteriores à gravação.

Essas qualidades formais evocam outras, de sentido poético, ou simbólico, relativas tam-

bém ao tema do meu trabalho: a memória coletiva em torno do imaginário difundido pela lite-

ratura ilustrada, a memória das fábulas e bestiários, dos mitos, das tradições narrativas, de todas 

as formas para as quais a gravura foi o meio técnico primordial de reprodução e divulgação.

EDIÇÃO E OBRA ÚNICA
A gravura nasceu com um fim muito próximo ao do livro e esteve ligada a todo pro-
cesso histórico e evolutivo das técnicas de reprodução e difusão do conhecimento. 
Hoje, a reprodutibilidade da gravura não se evidencia mais como causa ou função, 
mas como efeito, e as suas qualidades particulares são tomadas como valores estéticos, 
simbólicos e éticos. A minha opção pela gravura não é justificada apenas pela pos-
sibilidade de multiplicação da imagem, mas pela exploração da gravura como uma 
linguagem com possibilidades formais e significativas singulares, que nenhum outro 
meio poderia oferecer.

Já que a multiplicação da imagem através da gravura, no sentido tradicional, não me in-

teressa, não faço edições ou tiragens fechadas, enumeradas e assinadas de acordo com o padrão, 
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como é estabelecido pelas convenções originais da gravura. Entendo que essas convenções foram 

estabelecidas originalmente por uma necessidade de regularização do comércio da gravura, e 

depois (ou ainda hoje), como forma de controlar ou restringir o número de impressões de uma 

matriz, a fim de suprir uma necessidade de valorização da gravura, de acordo com o número de 

impressões existentes.

Por outro lado, a qualidade multiplicável da gravura me permite experimentar a impressão 

em suportes diferentes, com cores diferentes, e o trabalho posterior à impressão. A qualidade de 

múltiplo da gravura me interessa a partir da possibilidade de imprimir a mesma matriz sobre 

diferentes suportes, o que me possibilita também a inserção de cor através de aquarela ou lápis 

de cor, a inserção de desenhos, bordados, costuras, colagens e a experimentação desses elementos 

em montagens, em associações diferentes. A qualidade do múltiplo amplia as possibilidades do 

meu trabalho, proporciona diferentes tratamentos e associações, instaurando também a possibi-

lidade de cada impressão ser um dos elementos significantes em um sistema simbólico, articula-

do de diferentes modos, em diferentes combinações.

Eu dificilmente fico satisfeita com as montagens que faço com cada impressão; é uma coisa 

meio obsessiva: tenho que refazer, tenho que remontar, tenho que reaproximar. Então, acontece 

de gravuras serem impressas em diferentes papéis ou suportes, recebendo diferentes tratamentos 

posteriores à impressão, articuladas a novas montagens, como trabalhos únicos.

GRAVURA E DESENHO
A imagem gravada sempre parte de um desenho prévio, e se assemelha ao desenho 
do ponto de vista gráfico, linear, do procedimento de desenhar sobre a superfície da 
matriz, e da consideração do papel como suporte, também característico do desenho. 
No entanto, apesar dessas semelhanças, para mim está claro que a gravura não repre-
senta apenas uma forma de multiplicar um desenho, ou uma imagem. Um desenho, 
quando gravado e impresso, transforma-se em outra coisa, suscita outras formas de 
percepção e de significação, próprias da gravura.

BORDADOS
Os bordados resultam, primeiramente, da curiosidade de experimentar as imagens 
desenhando com linha no tecido e, em segundo ponto, do meu gosto pela arte artesa-
nal, de caráter decorativo, popular. Acredito que os bordados acrescentam um caráter 
memorialista e também autobiográfico. Como objetos criados em um contexto mais 
íntimo, parecem evidenciar valores simbólicos que evocam o seu contxto de origem 
e sua tradição como atividade característica do ambiente doméstico e do universo 
feminino. Bordar é uma atividade que me remete ao passado, a um tempo em que 
tínhamos mais tempo para as atividades demoradas e introspectivas.

As imagens bordadas são também, quase sempre, gravadas e impressas, assim como faço 

com os desenhos, e essas diferenças — ou semelhanças marcadas por diferenças —, que resultam 

da repetição de imagens através de meios diferentes, têm o potencial de promover aproximações; 

são diálogos que me interessam.



124

DOURAÇÃO – O QUE BRILHA É OURO, OU NÃO É?
A douração é um processo em que aplico uma folha de ouro muito fina sobre alguns 
elementos dos trabalhos, especialmente nos textos, mas também nas páginas de fundo 
das montagens e, inclusive, em papéis para impressão. Tradicionalmente, a douração 
está relacionada à iluminura, como um elemento moralizante, um meio de orna-
mentar e de significar os manuscritos, e depois os livros impressos, que continham 
um texto valioso (a palavra de Deus) ou um conteúdo especial. Acreditava-se que a 
abundância de materiais preciosos ornando o livro era indício de que ele sustentava 
ou ocultava em seu interior forças benéficas, ou forças maléficas.

No meu trabalho, a folha de ouro — em alguns momentos, ouro verdadeiro, em outros, 

falso — é aplicada com a intenção de remeter ou significar valor, preciosidade, mas também de 

questionar a forma sensorial, ingênua ou supersticiosa como, muitas vezes, julgamos as coisas.

Em tua dissertação de mestrado, tu comentastes sobre a recorrência de elementos (persona‑

gens) em tuas obras. De que maneira isto interfere na tua produção artística?

Isto não é uma interferência, é um procedimento, uma característica do meu processo, da cons-

tituição do meu imaginário.

Tu poderias falar um pouco de como essas personagens foram criadas?

É difícil precisar. É um processo bastante intuitivo. Surgem ideias que são elaboradas num pro-

cesso em que procuro criar imagens que signifiquem concepções ou ideias, ou mesmo sentimen-

tos.

Na introdução da tua dissertação, tu comentaste que o teu interesse é "de contar histó‑

rias independentes de temáticas ou da linearidade narrativa, assim como o de tempo e se‑

quência"2. Como tu vês essa relação ficcional entre as obras de uma mesma série? Existe 

uma sequência narrativa entre elas?

Não proponho uma sequência a priori, mas a sequência é inevitável à medida que os trabalhos 

são expostos e lidos em uma disposição que envolve tempo e espaço. Mas as narrativas não são 

claras, com início, meio e fim. Talvez sejam mais alegorias, símbolos articulados como em um 

texto, do que narrativas ou ficções… Precisamos considerar também que minha dissertação 

abordou séries feitas entre 2008 e 2009. Meu discurso, minha forma de pensar meu trabalho, 

mudou bastante. Meu trabalho mudou, também.

2 SILVA, Nara Amelia Melo da. Sobre um céu feito de abismo: narrativas em poéticas visuais. 2009. 134 f. Disserta-
ção (Mestrado em Artes Visuais) – Centro de Artes e Letras, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 
2009, p. 13.
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E quanto às séries distintas? Existe uma continuidade narrativa entre elas?

Há uma proposta de disposição das imagens, mas não é restritiva. Elas “funcionam” de modo 

independente.

Em tuas obras, a recorrência de personagens, bem como a elaboração dos ambientes em que 

elas se encontram, acabam por dar origem a um mundo próprio, fantástico. A partir disto, 

como tu vês a relação entre ficção e realidade?

Nunca pensei especialmente sobre isto. Penso em toda obra de arte como ficção, como símbolo 

ou alegoria. Pode referir ou ter elementos da realidade, mas é sempre uma construção simbólica.

Algumas de tuas personagens, bem como suas disposições nos ambientes criados pelas nar‑

rativas ficcionais, apresentam características semelhantes às das imagens surrealistas. Como 

tu vês a relação entre fantasia e surrealismo na tua produção artística?

Não vejo relação com o surrealismo. Vejo relação com o fantástico, com o mitológico, com o 

fabuloso. Como mencionei, é um trabalho alegórico, articulado, onde cada elemento remete a 

um significado, ou a um símbolo existente na cultura de um modo geral.

O caráter híbrido das personagens em teus trabalhos acaba provocando a sensação de ma‑

ravilha em seus espectadores. Como tu vês a relação entre admiração e assombro na tua 

produção artística?

Acho que o assombro e o maravilhoso são efeitos que podem ser relacionados ao estranhamento, 

ao familiar.

Trecho que escrevi para o catálogo da exposição Paisagem moralizada, em 2016, na Bolsa 

de Arte, em Porto Alegre:

O ESTRANHAMENTE FAMILIAR
A minha poética coaduna um imaginário composto por seres humanos, animais, ve-
getais e híbridos, em relações que evocam familiaridade e estranhamento, e remontam 
a um universo iconográfico e mitológico “há muito tempo conhecido”, relativo às 
concepções do “estranhamente familiar” e “inquietante”, desenvolvidas por Sigmund 
Freud, para se referir ao sentimento de familiaridade e estrahamento que certas ima-
gens — que transitam entre memória individual e coletiva — provocam.

Meu interesse é, também, discutir como minha poética se apropria e ressignifica 
elementos iconográficos e simbólicos “tomados” da história da arte, da literatura e 
da cultura, de modo geral. Trata-se de um trabalho que procura evidenciar a “sobre-
vivência” das imagens no imaginário coletivo, para pensarmos a nossa relação com a 
memória cultural, as relações do presente com o passado, da cultura popular com a 
erudita, do particular com o coletivo…
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Em tua tese, tu falaste sobre o fato de tuas imagens evocarem memórias relacionadas à natu‑

reza e à cultura — partindo das figuras de animais, homens e da hibridização que sintetiza 

essas duas formas numa só. Como tu vês essa relação na construção das ficções e do mundo 

fantástico proposto pelas tuas obras?

Trecho que escrevi para o catálogo da exposição Paisagem moralizada, em 2016, na Bolsa de Arte, 

em Porto Alegre:

SÉRIE "PAISAGEM MORALIZADA"
A natureza é frequentemente moralizada pelo homem. Um exemplo é a mandrágora, 
a “planta-humana” que, quando colhida, emite um grito fatal para quem ouvi-lo. 
Há fontes que informam que a palavra mandrágora seria uma corruptela de main de 
garre, ou main de gloire — um fragmento de cadáver, uma “mão humana seca”, usada 
como amuleto. A mandrágora também teria poderes mágicos, afrodisíacos e poderia 
ser referenciada como uma planta do amor ou como uma planta do diabo. Do mesmo 
modo, há plantas com nomes populares como “saco de Adão”, ou “garra do diabo”: 
os nomes, por si, já denotam um processo de significação e de moralização. O joio é 
familiar em nossa cultura através da sua moralização cristã: o joio é uma erva daninha 
muito parecida com o trigo e, na Bíblia, ele aparece como “a semente do diabo”, “o 
falso alimento”…

Essencialmente, meu trabalho em artes visuais perscruta estas relações entre natureza e 

cultura. Penso nos meus personagens animais e vegetais como portadores de significados, de 

atributos morais ou psicológicos, como “sofredores” de sentimentos talvez identificáveis, como 

portadores de mensagens para o homem, ou acerca dele.

Na série Paisagem moralizada, tomei como suporte um livro antigo sobre El Greco, artista 

que tinha a arte religiosa como sua principal expressão — e a arte religiosa nos remete, natural-

mente, à Igreja Católica, grande moralizadora da natureza. Então, esse livro tinha uma caracte-

rística importante: ele trazia imagens na página da direita e textos na página da esquerda. Peguei 

as páginas da esquerda e separei as que tinham fragmentos de textos “especiais”, mantendo as 

frases que me instigaram, mas apagando o restante. E, com isso, fui construindo as conexões. 

Tenho esse método de apagar algumas partes do livro usando fita adesiva, e deixar visíveis só os 

fragmentos mais significativos, que podem ampliar interpretações, em diálogo com as imagens. 

Nesse contexto, em especial, qualquer elemento se torna signo, qualquer elemento se torna mais 

uma chave para a interpretação da imagem.

Muitas obras tuas se assemelham visualmente às páginas de livros ilustrados. Tu vês isto 

como um resgate dessas publicações em um cenário cada vez mais voltado aos livros digitais 

e às facilidades derivadas do acesso à Internet?

A minha produção tem caráter interdisciplinar e se desenvolve no espaço entre imagem e palavra 
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— artes visuais e literatura —, arte erudita e popular, tradição e tecnologia, e propõe experiências 

relativas ao tempo, à memória individual e coletiva, à leitura e ao universo fabuloso veiculado 

pelas narrativas e mitologias tradicionais que habitam o imaginário coletivo.

A visualidade da página de livro ilustrado me parece um meio privilegiado para evocar este 

tipo de conhecimento nostálgico, para evocar a memória do livro e da imagem impressa como 

formadores do imaginário coletivo, e para pensar as formas como o homem concebe a si mesmo, 

a sua humanidade, em relação à animalidade, ou à natureza.

Como tu vês a criação de realidades alternativas na arte contemporânea em meio ao con‑

texto histórico, social e político do século XXI? De que modo isto se relaciona com a tua 

poética?

Acho que toda arte é, essencialmente, uma realidade alternativa. Propõe novas formas e experiên-

cias, que são reais. Acredito que meu trabalho propõe uma forma de significar o mundo a partir 

da valorização de experiências transmitidas por tradições “antigas e esquecidas”, que reportam a 

uma visão do mundo na qual a relação do homem com a natureza é afetiva, simbólica, de certo 

pertencimento e estranhamento, que parecem perdidos nos dias de hoje. O pensamento da arte 

como possibilidade de experiência e conhecimento é proposto por Walter Benjamin, que cons-

tata em nosso tempo o empobrecimento da experiência como valor e conhecimento, e identifica 

na arte uma forma “sintética” de experiência compartilhada através de uma memória particular, 

que evoca uma memória universal, garantindo a existência de uma experiência e de um tempo 

coletivos.

2  ENTREVISTA COM BRUNO MORESCHI

O presente questionário, enviado por e-mail ao artista em 21 de outubro de 2016 e re-

cebido de volta, respondido, em 22 de novembro de 2016, tem por finalidade a pesquisa de 

informações a respeito de sua produção artística, com foco específico na obra ART BOOK. As 

perguntas foram grafadas em negrito e as respostas em fonte regular.

Em tua dissertação de mestrado, tu comentaste o fato de ART BOOK ser o teu primeiro 

trabalho artístico. Poderias falar um pouco sobre a tua trajetória e o interesse pelo campo 

artístico?
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Sim. Considero o ART BOOK como meu primeiro trabalho artístico, mesmo tendo realizado 

uma ou duas exposições anteriores em um contexto não tão profissional. Eu me formei em Co-

municação pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e, em seguida, me mudei para 

São Paulo, onde comecei a escrever sobre cultura — muitas vezes sobre artes visuais. Nesse perío-

do como um jornalista especializado nessa área, fiquei bastante interessado no funcionamento do 

sistema da arte contemporânea, seus elementos, seus sujeitos e as diversas contradições presentes 

nesse espaço. Pensei em como seria interessante um artista que atuasse nesse sistema no sentido 

de problematizá-lo, como já é feito por muitos outros artistas. Foi a partir disto que surgiu a ideia 

de ART BOOK: criar uma espécie de microespaço para justamente discutir esse funcionamento 

de legitimação dos artistas visuais dentro do universo da arte contemporânea, com destaque 

especial ao papel do mercado da arte. Na minha dissertação, sobre o fato do ART BOOK ser o 

meu primeiro trabalho, escrevo o seguinte: “Vale ressaltar que ART BOOK foi conscientemente 

escolhido para ser meu primeiro trabalho artístico oficial, ou seja, feito para ser exibido, alvo do 

crivo da crítica e do público. A ideia de produzi-lo é resultado de um conjunto de experiências, 

grande parte delas ocorrida nos últimos anos. A feitura da publicação dificilmente seria possível 

se não fossem quatro anos de pura observação. Nesse período, como jornalista especializado em 

artes visuais, minha rotina profissional incluía visitar assiduamente museus, galerias, conversar 

com artistas, curadores, críticos e galeristas. Tão logo, uma percepção pareceu-me intrigante e 

convidativa: no âmbito das artes visuais, havia um sistema complexo regido não só pela ação 

do artista — e isso, desde o início, interessou-me mais que as obras de arte de fato. Mas como 

atuar de forma mais direta nesse sistema, ou seja, como um artista, revelando justamente seu 

funcionamento? A resposta veio naturalmente da própria experimentação artística inicial. Ainda 

bastante livre da obrigação de exibir minhas experiências, comecei a pintar, desenhar, esculpir e, 

visto que já atuava no sistema de arte em uma postura de observador e comentarista (um Charles 

Kinbote?), a identificar como esses resultados práticos poderiam ser facilmente categorizados 

em estilos, procedimentos e pensamentos já consolidados pelo que chamamos de História da 

Arte. Esse foi o estopim: com esses padrões identificados seria possível parodiar e assim revelar os 

modos de operações de algo (no caso, uma enciclopédia) que cataloga e legitima obras de arte”.

Eu acrescento algo a mais: nesse período como jornalista, entrevistei artistas visuais e per-

cebi a preocupação de muitos em formatar um discurso sobre seus trabalhos, um cuidado exces-

sivo da parte deles em estabelecer uma espécie de autoformatação. Esse processo me interessava 

como procedimento e basicamente foi isto que repliquei em ART BOOK.
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Na introdução da tua dissertação, tu falaste sobre a oportunidade que o ART BOOK, como 

uma enciclopédia, te proporcionou em experimentar materiais e práticas. Poderias comen‑

tar sobre essa experiência, as facilidades e as dificuldades encontradas ao trabalhar com 

meios e linguagens tão diversas?

Não considero a experiência do ART BOOK como um período em que me especializei em 

técnicas artísticas como pintura, escultura, desenho, etc. Minha intenção não foi encarar essa 

experiência como uma oportunidade para trabalhar esse lado manual. Nunca achei que precisa-

va dominar alguma técnica para necessariamente me colocar no mundo como artista. De todo 

modo, a experiência me deu uma oportunidade para que eu experimentasse diversos tipos de 

materiais e técnicas, não no sentido de me tornar um especialista, mas apenas para identificar e 

tentar replicar alguns clichês e padrões recorrentes em cada uma das técnicas. O que de fato eu 

acredito que treinei nesse período não foi, por exemplo, o ato de pintar, mas de identificar alguns 

modos recorrentes que ocorrem dentro de um universo específico de pintores inseridos na arte 

contemporânea e que são eleitos para estarem nos livros que parodiei. O exercício prático foi, 

acima de tudo, treinar o olhar, não as técnicas específicas.

E de que maneira essa experiência se refletiu em tua produção artística?

Como já escrevi, o que ficou dessa experiência não foi a maestria de determinadas técnicas, mas 

um olhar mais agudo para identificar alguns modos de funcionamento no sistema da arte con-

temporânea.

Ainda na introdução, tu falaste sobre a obra proporcionar o pensamento sobre o artista 

inserido no meio acadêmico. Como tu vês essa relação e a influência que exerce no sistema 

das artes?

Pesquisa e arte para mim nunca estiveram separadas. Certos discursos funcionam mais dentro 

da estrutura de linguagem do mundo acadêmico, outros mais na estrutura expositiva. Mas esses 

campos podem se cruzar. Hoje, cada vez mais, tento misturá-los, em especial criando projetos 

que interfiram na maneira que se estuda as artes visuais. Em alguns lugares há a ideia de que o 

artista que está na academia e se torna professor é uma espécie de “artista aposentado”. Acho 

uma pena quem se coloca nesse lugar. Os espaços da sala de aula e da pesquisa especializada são 

campos que podem ser problematizados, inclusive sob um ponto de vista experimental/artístico.

Falando nisso, a realização de ART BOOK te inseriu no sistema das artes enquanto artista 
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ao mesmo tempo em que a tua obra critica esse mesmo sistema ao apresentar uma cataloga‑

ção de artistas fictícios. Poderias falar um pouco sobre isto?

Isto foi pensado desde o início. O que me interessa no trabalho é justamente isto: uma obra que 

discute a legitimação de artistas e, ao mesmo tempo, como meu primeiro trabalho, me legitima 

também. É, de certa maneira, jogar a questão para mim mesmo: seria eu e minhas práticas ar-

tísticas um clichê? Não à toa o subtítulo do ART BOOK é Ele pode zombar de suas ilusões, mas 

reproduz sua lógica.

ART BOOK é apresentado como uma enciclopédia de artistas, um livro de caráter docu‑

mental e sistêmico. No entanto, é também — e principalmente — uma obra de arte, um 

livro de artista. Como tu vês a relação entre essas duas categorias?

Acredito que esses dois lados possam conviver. Mesmo considerando que todos os artistas são 

inventados, suas “obras” foram criadas a partir de uma pesquisa aprofundada sobre os procedi-

mentos recorrentes de artistas existentes e que figuram em enciclopédias. Por isso, ficcionais ou 

não, os artistas e suas “obras” podem ser utilizados para discutir alguns elementos do sistema da 

arte contemporânea. Pouco importa se eles de fato existem.

Como uma enciclopédia, ART BOOK proporciona a legitimação de artistas fictícios em um 

sistema real. Considerando o fato de que este projeto artístico foi exposto em uma mostra 

juntamente às obras de alguns dos artistas contidos em suas páginas e ao lado de outros 

trabalhos de artistas reais, como tu vês a relação entre ficção e realidade neste contexto?

Eu não considero que haja de fato um limite estabelecido entre realidade e ficção. A realidade é 

construída a partir de narrativas, com procedimentos que podem ser encontrados na ficção. A 

ficção também utiliza elementos da realidade para se legitimar como narrativa. Para além disso, 

em uma postura mais filosófica: o que é, de fato, a realidade?

E como tu vês essas mesmas relações — documento e obra de arte, ficção e realidade — con‑

siderando o fato do ART BOOK encontrar‑se em bibliotecas, como tu falaste na conclusão 

da tua dissertação, entre outros livros referenciais para o estudo artístico, e não como um 

trabalho artístico da fato?

Relações complexas, contraditórias. Em alguns momentos, assertivas. Em outros, relutantes. 

Não é nem uma coisa, nem outra. Não é só realidade, porque é arte. Não é só arte, porque pode 

ser entendida como documento. Isso não precisa ser de fato delimitado e resolvido. Não é sequer 
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um problema.

No primeiro capítulo da tua dissertação, tu comentaste que os registros das performances 

foram realizados por atores. Os cinquenta artistas fictícios e catalogados no ART BOOK são 

todos representados por atores?

Não. Um dos artistas de performances foi um ator chamado William Amaral. Os outros artistas 

que mostram seus corpos são amigos, conhecidos, enfim, pessoas que foram fundamentais no 

processo de trabalho — entre eles, Camila Regis, Giovana Sanches, Julia Neves, etc. Cerca de 

60% das fotos pequenas dos artistas são de pessoas que me ajudaram, uma maneira de agradecê-

las. O resto foram pessoas que eu e a Lilian Fontenla (minha assistente na época) encontramos 

em estações do metrô de São Paulo.

No primeiro anexo da tua dissertação, tu apontaste três listas. Sobre a terceira: tu citaste 

alguns locais possíveis para a realização das fotografias de ART BOOK. As obras foram, 

de fato, fotografadas nesses locais? E esta escolha, em vez da alienação da obra em relação 

espaço — como aparece nas fotografias específicas do terceiro anexo — foi realizada como 

forma de legitimação desses artistas e obras ficcionais?

Sim, a grande maioria das obras que aparecem em espaços expositivos foram de fato montadas 

em locais de arte. Há uma questão fundamental que tento discutir no ART BOOK e que muitas 

vezes as pessoas não percebem, pois se interessam muito no fato de que eu produzi as obras. Ter 

realizado as obras não foi o ponto determinante para tornar o ART BOOK uma enciclopédia se-

melhante às demais. O fundamental foi perceber como as obras de arte são fotografadas (isoladas 

ou num contexto expositivo) e replicar esses procedimentos, inclusive sua ideologia de neutra-

lidade encenada. A meu ver, o ART BOOK é essencialmente um trabalho sobre a fotografia da 

obra de arte — algo que considero fundamental para entender o sistema das artes visuais e suas 

estratégias de convencimento.

Sobre as duas primeiras listas do anexo 1, em que tu destacaste exemplos de artistas e obras: 

tanto os artistas quanto as obras fictícias de ART BOOK foram elaboradas a partir desses 

exemplos? Pode‑se dizer que são versões imaginárias dos apontados nas listas?

Não são versões de artistas existentes. São personagens que replicam algumas práticas artísticas 

que outros artistas realizam. Não se trata de uma versão de um artista específico, não se trata de 

artistas, se trata de padrões.
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Ainda sobre os artistas fictícios, como se deu a criação dessas personagens? A escolha de 

seus nomes, suas origens, suas biografias?

Da maneira mais objetiva possível: qual a média de artistas alemães que aparecem nessa enciclo-

pédia? Qual a porcentagem de homens brancos? E de mulheres? As respostas dessas e de outras 

perguntas básicas guiaram a criação das personagens.

A própria criação da enciclopédia propõe a criação de narrativas: embora sejam apresenta‑

dos artistas e obras ficcionais, portanto com sua própria realidade também ficcional, essas 

personagens são inseridas no mundo que conhecemos e de algum modo interagem com 

nosso ambiente real. Nessas narrativas ficcionais, existem vínculos entre esses artistas? Eles 

participam — ainda que apenas em alguns momentos — dos mesmos círculos sociais?

Mas um romance de Balzac também não possui personagens que poderiam estar em um ambien-

te real? Qual é a diferença? Sobre os círculos sociais de que participam é simples: o universo das 

artes visuais, que é basicamente legitimado por homens brancos, europeus e norte-americanos 

que criam alguns espaços para que as mulheres, negros e artistas de outros contextos geográficos 

estejam ali inseridos, mas quase sempre em uma posição que não desestabiliza fortemente a nor-

matividade do sistema.

Embora criados especificamente para o ART BOOK, esses artistas ficcionais figuram em 

outros trabalhos artísticos?

Quem sabe…

Em tua dissertação, tu comentaste sobre ter pedido que outras pessoas escrevessem criti‑

camente sobre os artistas e as obras de ART BOOK, da mesma forma que havia feito em 

relação às fotografias das pedras no anexo 3. Esses textos foram incluídos na enciclopédia? 

Ou tu criaste críticos também fictícios?

Sim, estão no final do livro e são textos de curadores, professores e críticos de arte que acompa-

nharam o processo do trabalho. É uma espécie de convite para eles participarem do jogo.

De caráter internacional — tanto por sua elaboração trilingue quanto pela origem das per‑

sonagens que a constituem —, ART BOOK apresenta artistas de diversos locais do mundo, 

embora sejam majoritariamente homens, brancos, norte‑americanos e europeus. Por que 

esta escolha? Trata‑se da perpetuação de um modelo tradicional deste tipo de publicação?
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Sim, é simplesmente a perpetuação de um modelo tradicional que ainda hoje caracteriza o cam-

po das artes visuais.

Ainda que sejam criações tuas, os artistas de ART BOOK possuem personalidades e estilos 

próprios. Existem semelhanças entre as produções dessas personagens fictícias com os tra‑

balhos que levam tua própria autoria?

Os artistas inventados não possuem personalidades. Ou, se tiverem, eu não tenho capacidade 

para discutir isso. Talvez eles mesmos devessem responder a esta pergunta. E, no momento, não 

tenho mais contato com a grande maioria deles.

Como tu vês a criação de realidades alternativas na arte contemporânea em meio ao con‑

texto histórico, social e político do século XXI? De que modo isto se relaciona com a tua 

poética?

ART BOOK está inserido em um contexto de crise do autor, inclusive numa tentativa de tentar 

entender se isto é, de fato, uma crise ou apenas uma estratégia para reforçar ainda mais a ideia 

do autor, utilizando para isto a estratégia de criar uma crise para legitimar ainda mais seu autor.

3  ENTREVISTA COM RUTH SOUSA

O presente questionário, enviado por e-mail à artista em 25 de outubro de 2016 e recebido 

de volta, respondido, em 20 de novembro de 2016, tem por finalidade a pesquisa de informações 

a respeito de sua produção artística, com foco específico na obra Made-Up Memories Corp©. As 

perguntas foram grafadas em negrito e as respostas em fonte regular.

Em tua dissertação de mestrado, tu comentaste que Variações em azul se tratava de uma 

série integrante do projeto Memórias impossíveis. Na tese de doutorado, tu falaste que 

Made-Up Memories Corp© é apresentada como uma continuação das questões abordadas 

durante o mestrado, embora esteja em desenvolvimento desde 2002. Made-Up Memories 

Corp© faz parte desse mesmo projeto artístico?

Made-Up Memories Corp© surgiu depois de Memórias impossíveis. Ambas são derivadas das mes-

mas questões conceituais e poéticas que me intrigam há alguns anos, mas não são o mesmo 

projeto.
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Existem outras obras/séries/projetos constituindo Memórias impossíveis?

Sim, existem outras séries, como a série fotográfica Pique-esconde. A personagem é a mesma que 

aparece em Variações em azul, mas em uma cena de jogo infantil, em que ela se desdobra em 

várias personagens em um pique-esconde perverso. Esta série foi pensada com vários desfechos 

narrativos possíveis. Em um destes desfechos, uma personagem corta o cabelo da outra, que 

estava escondida em uma caixa preta. Em outro desfecho, ela arrasta a caixa até sair fora do qua-

dro, puxando-a pelo cabelo. A série Pique-esconde foi apresentada na exposição Play Replay, que 

ocorreu no Espaço Cultural Marcantonio Villaça, em Brasília. Nesta exposição, diversas obras 

se alternavam ao longo da mostra, trazendo o espectador de volta para a galeria. No projeto de 

“replay” de Pique-esconde, os últimos quadros da série se modificavam e assim os desfechos desta 

história se alteravam ao longo da mostra. Outras obras também integram Memórias impossíveis, 

mas nunca foram expostas.

Como já mencionado, Made-Up Memories Corp© teve o seu início em 2002. A tua tese foi 

defendida em 2013 e o site desta empresa fictícia ainda encontra‑se acessível na Internet — 

página esta que foi, inclusive, reformulada este ano. Nestes últimos três anos, o trabalho foi 

ampliado? Made-Up Memories Corp© ainda é um projeto ativo?

Sim, o projeto ainda está ativo e a página passou por uma reformulação recente, com o intuito de 

se adaptar mais facilmente à visualização por smartphones, tablets, etc. Para facilitar o acesso por 

meio de redes sociais, também criei uma página de Facebook, onde se podem ver algumas versões 

ampliadas dos trabalhos e imagens das exposições recentes do projeto: <https://www.facebook.

com/lembrancasinventadas/>.

Made-Up Memories Corp© é uma empresa fictícia, proposta a criar lembranças inventadas 

a partir de pedidos enviados por um site na Internet. Por que a escolha do meio digital 

como veículo de comunicação para a constituição da obra?

O formato digital foi escolhido por me permitir uma abrangência maior. Antes disso, o recebi-

mento de pedidos estava restrito à entrega física do formulário, geralmente durante as exposições 

das quais o projeto participava. Fora estas situações, eu também recebia pessoalmente alguns 

pedidos, mas a abrangência era sempre muito local. Outra mudança importante é o fato de que 

a pessoa interessada passa a ter um prazo determinado exclusivamente por ela para escrever seu 

texto e enviar, sem precisar se reportar a um indivíduo específico. Ela controla completamente 

seu tempo e a entrega não é pessoal. Isto agrega certa imagem de profissionalismo a que o projeto 
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procura atingir. O site atende à intenção expansiva do projeto, que poderia idealmente atingir 

pessoas de qualquer lugar. Foi a forma que encontrei de fazer o projeto de fato funcionar como 

uma empresa, com todas as etapas de trabalho bem delimitadas e setorizadas, sem a necessidade 

de uma existência física e de contratação de diversos profissionais.

Em Variações em azul tu trabalhaste a ideia da memória fictícia a partir de um registro 

fotográfico próprio. Uma lembrança tua. Como surgiu o interesse por trabalhar com as 

memórias de outras pessoas?

Acredito que as exposições de Variações em azul tenham instigado no público esta possibilidade 

de também modificarem suas próprias memórias. Depois destas exposições eu passei a pensar 

que o processo de construção desta obra poderia ser entendido como um método a ser aplicado 

em várias situações em que eu desejasse acessar uma memória e modificá-la. Isso foi importante 

para uma percepção maior do que de fato me fascinava como questão, que não era exclusiva-

mente a questão autobiográfica, mas esta mutabilidade da memória e os efeitos que esta imagem, 

ainda que ficcional, era capaz de produzir. Eu acreditava que este método funcionava e queria 

testar este método com outras pessoas. A Made-Up Memories Corp© não se trata de mim, das 

minhas lembranças, dos meus sonhos, dos meus desejos. Se trata de um princípio de funciona-

mento cuja aplicabilidade estava — e ainda está — em teste.

A produção de Variações em azul utilizou registros e meios fotográficos. Made-Up Memo-

ries Corp©, no entanto, envolve uma grande variedade de materiais e técnicas. Como é, 

para ti, trabalhar com essa diversidade de meios?

A Made-Up Memories Corp© tem me levado a lidar com materiais, técnicas e processos dos quais 

eu jamais me aproximaria se estivesse trabalhando exclusivamente com fotografia. Ela me fez 

encarar o espaço, a escala, a mutabilidade de elementos da natureza, a perecibilidade da vida, os 

cheiros, as texturas. Isto me fez ampliar até mesmo a minha percepção do que é fotografia. Este 

desafio tem sido muito estimulante.

Como uma empresa fictícia, Made-Up Memories Corp© apresenta características tipica‑

mente comerciais: o contato com os clientes através dos pedidos, a produção das encomen‑

das através da criação de objetos e documentos que certifiquem a veracidade da lembrança 

inventada. Como tu vês a relação desse caráter mercadológico — pedido–produção–entre‑

ga — na tua produção artística?
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O caráter mercadológico é um dos elementos que constituem o meu trabalho, é um aspecto da 

própria obra. Sem esse caráter mercadológico o trabalho não existiria. Não é um elemento exter-

no, ao qual eu deva me submeter ou que eu deva sobrepujar. Faz parte do método da Made-Up 

Memories Corp© e, portanto, me serve para atingir determinado objetivo na consolidação da 

empresa fictícia.

Dos pedidos enviados pelo site da Made-Up Memories Corp©, como tu escolhe os que se‑

rão realizados e expostos?

A primeira etapa é eliminar os pedidos que não de adequam à proposta do projeto. Muitos pe-

didos são simplesmente desejos, que inclusive a pessoa não precisaria recorrer ao projeto para 

realizar. O tempo verbal do pedido me ajuda a identificar quando há este tipo de problema, pois 

o projeto trata de modificação de lembranças, não de entregar para esta pessoa uma imagem 

do que ela quer ser ou quer ter no futuro. Depois desta primeira seleção, identifico os pedidos 

que acrescentam novidades ou desafios ao desenvolvimento poético do projeto. Alguns pedidos, 

todavia, necessitam de muito tempo de maturação da ideia para que eu possa chegar a alguma 

proposta que eu possa de fato executar.

Made-Up Memories Corp© proporciona a criação de memórias inventadas, a legitimação 

de narrativas ficcionais através de documentos e itens que comprovem uma veracidade ima‑

ginária. Como tu vês a relação entre realidade e ficção neste contexto?

Acredito que a relação entre realidade e ficção seja complexa e intermediada por uma série de 

sistemas, agentes e instrumentos. Um destes sistemas é o sistema de crenças. Este, por sua vez, 

é intermediado pelas instâncias legitimadoras que regulam a crença. As instâncias legitimado-

ras operam por vários instrumentos, como os documentos comprobatórios. Estes são emitidos 

por agentes. O sistema de crenças passa a ser institucionalizado e um fluxo burocrático passa a 

substituir a crença. Falei da crença, mas existem muitos outros sistemas que intermediam a re-

lação entre realidade e ficção, como o desejo, a experiência, o tempo. Se a regulagem funcional, 

burocrática e social destes sistemas é alterada, o resultado desta equação realidade x ficção muda 

completamente. Como artista, procuro pensar em formas de negociar os termos dessa equação e 

testar outras formas de funcionamento desses sistemas.

A elaboração de narrativas ficcionais a partir de memórias reais — a própria descrição do 

pedido e os registros documentais que comprovam a sua realização — cria, por sua vez, 
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realidades alternativas — embora semelhantes — àquelas conhecidas pelos clientes de Ma-

de-Up Memories Corp©. Como tu vês essa relação na na tua produção artística?

Percebo também no meu projeto o surgimento do que chamaste de “realidade alternativa”, ape-

sar de eu não usar este termo, pois me parece indicar que esta realidade que surge é colocada à 

margem de outra ou sempre em relação à outra — a oficial ou a real. Penso que esta nova rea-

lidade pode ter tanta potência e validade quanto a anterior. Entendo que essas novas realidades 

que surgem com a ficção podem ocupar um lugar real e ter repercussões reais na vida das pessoas. 

Vejo esta situação como uma casa em um jogo de tabuleiro que pode ser ocupada por diferentes 

peças. Uma substituição em que o mesmo lugar passa a ser ocupado por outro elemento. Made-

Up Memories Corp© é um mecanismo que procura manter o jogo em movimento.

Essas narrativas tornam, ainda, figuras reais em personagens fictícias em ambientes tam‑

bém fictícios. Nesta perspectiva, as lembranças inventadas pela Made-Up Memories Corp© 

são fechadas aos seus pedidos ou podem se relacionar umas com as outras?

Esta é uma questão interessante. De fato, percebo que o efeito real que atribuo à obra não me 

exime do efeito ficcionalizante que passa a ser atribuído ao real. Acredito que seja um caminho 

de mão dupla. Todavia, no meu projeto, tenho investido meus esforços no primeiro. Mas, para 

isto, costumo sacrificar o segundo. Quando a origem se afasta demais, o efeito ficcionalizante se 

torna incontornável, e algumas ressonâncias podem acontecer entre um pedido e outro, embora 

não seja um efeito desejável para o meu projeto.

E um pedido pode desdobrar‑se em narrativas múltiplas?

Sim, exatamente como os múltiplos desfechos que já aconteciam antes da Made-Up Memories 

Corp©, ainda em Pique-esconde. Todavia, o que busco é a substituição de uma peça por outra, 

e não a coexistência delas em um mesmo espaço-tempo (voltando ao exemplo de uma peça que 

ocupa o lugar de outra no tabuleiro). No caso do meu projeto, apresentar as múltiplas narrativas 

de um único pedido ao mesmo tempo, diminui o efeito real que preciso para que a substituição 

funcione e produza os efeitos que busco.

Os certificados emitidos pela empresa fictícia legitimam a lembrança inventada como sen‑

do verdadeira. De um mesmo modo, as exposições derivadas do projeto Made-Up Memo-

ries Corp© a legitimam como uma produção artística perante o sistema das artes. Como tu 

vês essa relação legitimadora?
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Como um constructo manipulável por meio de ferramentas simbólicas especializadas.

Como tu vês a criação de realidades alternativas na arte contemporânea em meio ao con‑

texto histórico, social e político do século XXI? De que modo isto se relaciona com a tua 

poética?

Vejo a criação de outras realidades como um vislumbre utópico de transformação do real aqui e 

agora. No meu projeto, existe um grande esforço para tentar desencadear no sujeito uma força 

transformadora por meio da imagem. Gosto de pensar que a criação poética é capaz de produzir 

alguma transformação no real, mesmo que mínima.

4  ENTREVISTA COM MICHEL ZÓZIMO

O presente questionário, enviado por e-mail ao artista em 20 de outubro de 2016 e recebi-

do de volta, respondido, em 03 de novembro de 2016, tem por finalidade a pesquisa de informa-

ções a respeito de sua produção artística, com foco específico na obra Fluxorama. As perguntas 

foram grafadas em negrito e as respostas em fonte regular.

Em tua dissertação de mestrado, tu trabalhaste com a ideia da ficção ao construir uma 

empresa farmacêutica, remédios e doenças. Tudo fictício. De que maneira essa proposta 

contribuiu para o projeto Fluxorama, também ancorado na ficção?

Sempre penso como um roteirista. Eu acho que, na verdade, gostaria de fazer cinema ou ser um 

escritor e fazer literatura. Na maioria das vezes, crio uma história e a partir dela vou atrás dos 

elementos visuais que possam dar conta dessa mentira. Tenho fascínio por histórias fantásticas 

que parecem ficção e por ficções que, com o tempo, tornam-se história. Quando iniciei o mes-

trado, já tinha uma ideia para começar a trabalhar com materiais que vinha coletando ao longo 

do tempo. Na época, eu colecionava revistas médicas, catálogos de doenças, periódicos antigos 

e materiais publicitários. Todos esses materiais datavam dos anos 1950. Ao mesmo tempo, por 

algum motivo, comecei a juntar bulas de medicamentos. A fonte reduzida, a diagramação, as 

informações, o discurso, os termos específicos… tinha ali um material potente para um futuro 

projeto que poderia surgir. Sempre li bulas médicas, até mesmo de medicamentos que não cos-

tumo usar. À medida que o curso avançava e eu cumpria as disciplinas, um livro em especial me 

chamava a atenção: Arte contemporânea, da Anne Cauquelin. Naquele ano ele havia sido editado 
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em português e rapidamente o seu conteúdo passou a fazer parte de textos, artigos, citações, 

rodas de conversas acadêmicas. No entanto, o que me chamava a atenção eram alguns termos 

usados por essa teórica — que mais pareciam pertencer à biologia —, como “embreantes”, entre 

outros. Tal livro, em uma leitura muito particular, assemelha-se a uma bula, contendo o que deve 

ser feito, o que não, como proceder, os efeitos colaterais das ações que são efetivadas no campo da 

arte. Na mesma época eu estava lendo a biografia de Piero Manzoni. Ainda admiro a sua figura 

e o que produziu nos anos 1960. Merda de artista foi o trabalho que serviu de paralelo para criar 

Droga de Artista. Acho que além da ficção, este trabalho tem em comum com Fluxorama o uso 

de materiais da ciência e, mais que isso, o “mode d’emploi”. No primeiro eu olhava para a bula, 

hoje olho para a enciclopédia — dois veículos que nos dizem o que fazer, como fazer…

Nas considerações finais da tua dissertação, tu questionaste a possibilidade do Notorium 

Magnificus 132mg – Droga de Artista e de outras drogas se tornarem um projeto ficcional 

mais amplo. Tu vês esta ideia como uma realidade em Fluxorama?

Lembro que escrevi isso pensando na ideia de dar sequência a outras drogas — Droga de Museu 

e Droga de Curador chegaram a existir em protótipo. Pensava em trabalhar com um laboratório 

ou em parceria com químicos para produzir drogas que os usuários pudessem consumir. Para 

Droga de Curador eu pensava em supositórios. No final do mestrado, o material de apoio tam-

bém começava a ser produzido com mais força — publicidade impressa e uma campanha em 

vídeo. Começava a escrever artigos científicos e a tentar submetê-los a revistas especializadas em 

produtos médicos e farmacêuticos. Havia entrado em contato para deixar Droga de Artista em 

farmácias de Porto Alegre, projetei uma campanha em outdoor, prospectei publicar anúncios em 

classificados. E, em certo momento, abandonei o projeto, pois ocorreu-me que o mais interes-

sante já havia sido produzido: a conexão entre um texto de arte e um texto de bula, no qual a pre-

sença prescritiva é um fato. Todo o resto imaginado deixou de ser importante. Em 2008, concebi 

Fluxorama com a ideia de que seria um cientista que estava tentando calcular o infinito. Não se 

sabe a época em que os trabalhos são produzidos — um passado recente ou um futuro remoto. 

A ciência ainda permanecia como assunto, mas de um modo mais poético. Vejo que Fluxorama 

tem relação com Droga de Artista, mais na direção de que os dois projetos nasceram da ciência do 

que serem sobre ficção, até mesmo porque penso que todo trabalho de arte é, em si, uma ficção.

Ainda sobre o trabalho abordado na dissertação, Notorium Magnificus 132mg – Droga de 

Artista foi concebido como uma obra de arte diretamente relacionada às questões sistêmi‑
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cas do campo artístico. De que maneira isto se reflete na tua produção artística?

Faço parte deste campo — inserido em um sistema, repito as operações, me relaciono com os 

outros agentes, produzo coisas que são colocadas no circuito e que nele circulam. Alimento uma 

cadeia e dela, parcialmente, me sustento. Dependo de outros agentes. Alguns dependem de 

mim. Não faço nada para mudar esta cadeia além de acreditar que aquilo que eu penso é muito 

mais importante do que aquilo que eu produzo. É deste modo que o trabalho se relaciona à 

minha produção artística: ele foi um reflexo do que eu começava a entender na teoria e hoje ele 

seria um produto real de minha inserção nesse campo. Uma droga laudativa e necessária para 

uma doença sem cura.

E em Fluxorama? Essa questão sistêmica permanece?

Diretamente, não.

Tu utilizas ilustrações de enciclopédias datadas entre os anos de 1920 e 1970. Por que a 

escolha deste período, especificamente?

O papel dos livros desta época, a qualidade de impressão, o fora de foco e o fora de registro, a 

retícula, as cores. Todas estas características físicas me interessam, mas o mais importante é a es-

tética da imagem relacionada ao período de sua realização. Existe um ruído nesse tipo de imagem 

que me chama a atenção. Como Fluxorama é um projeto perdido no tempo, no qual não se sabe 

precisamente a data em que os trabalhos são feitos, as imagens desse período colaboram em criar 

um estranhamento.

Em tua tese de doutorado, tu falaste sobre o projeto Fluxorama ser composto por mais de 

vinte séries, em processo desde 2009. O projeto é inteiramente composto por séries? Ou 

existem obras de caráter unitário, avulsas?

Somente séries. Não penso em um trabalho só. Surge uma ideia quando estou folheando as 

enciclopédias e encontro uma imagem que me parece estranha. Sem saber o que fazer com essa 

imagem, começo a procurar outras imagens semelhantes e logo percebo que tenho um conjunto. 

Disponho as páginas das enciclopédias sobre uma mesa, ou no chão, e começo a estabelecer co-

nexões entre as imagens. Certas vezes, em pouco tempo já tenho uma série nova. Outras vezes, 

levo muito tempo para conceber uma série que faça sentido dentro do Fluxorama.

A tua tese foi defendida em 2014. Nestes dois anos desde então, o trabalho foi ampliado? 
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Fluxorama ainda é um projeto ativo?

Sim, nunca parei. Entretanto, formalmente o trabalho mudou bastante.

Em tua tese, tu falaste sobre as séries criarem ficções que culminam na montagem de am‑

bientes ao serem expostas sob a tradição das mostras em museus científicos. Todas as obras 

são pensadas desta maneira, como uma criação de ambientes?

Sim. Como faço um pouco na minha casa, vou montando os trabalhos nas paredes e pensando 

em ambientes. As séries ajudam a pensar nisto, pois demandam espaço. Agora, sobre a estética 

de museus científicos, o meu interesse vai ao encontro do discurso científico ou de sua retórica 

justamente por terem relação com a fonte originária de onde partem as imagens que utilizo. 

Dentro do meu processo este parece ser o modo mais coerente de apresentar o que produzo. Do 

mesmo modo, ao apresentar os trabalhos em ambientes que conversam com displays de museus 

de ciências naturais e ciêntíficos, acredito que o círculo parece se fechar de forma que o ruído nas 

imagens originais ainda permaneça.

As séries que compõem Fluxorama possuem relações ficcionais entre si? Ou apenas dialo‑

gam pelo fato de compartilharem a mesma origem como ilustrações de enciclopédias?

Algumas possuem relação. Exemplificando: há a figura do explorador, que em uma série coletava 

imagens de montanhas; em outra, de fundo de mares; e, em outra, do espaço sideral. São três 

séries com a mesma figura como personagem, como se essas imagens fossem capturadas pela 

mesma personagem.

Para a realização da tua tese, tu escolheste as obras Meteorito e cadeira e Plano energético 

causal. O que influenciou a escolha destas obras específicas para a abordagem teórica?

São trabalhos que possuem um vulto maior, relacionado à complexidade de elementos que inte-

gram todo o processo de concepção, execução e apresentação, aos seus tamanhos e à exposição 

pública que tiveram ao longo de suas existências. Esses dois trabalhos receberam textos críticos 

de dois curadores, fato que, até certo ponto, também soma como material de apoio a quem qui-

ser pesquisar mais sobre tais produções.

Em tua tese, no subcapítulo referente à análise de Meteorito e cadeira, tu falaste da elabo‑

ração de uma publicação intitulada LACUNA, na qual escreveste uma notícia fictícia sobre 

a origem do meteorito presente na obra, e de uma carta endereçada ao museu Reina Sofia. 
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Como tu vês a relação sistêmica do campo artístico ao propor a doação de uma obra de arte 

como um meteorito real?

Este processo foi natural, não pensei nas relações que poderia suscitar quando produzi a carta e a 

publicação. Havia chegado à cidade de Barcelona, queria fazer uma publicação e precisava de um 

mote para isto. Então pareceu natural continuar com a ideia do meteorito, produzindo naquele 

lugar uma ficção sobre a sua queda. Já a carta, ela foi escrita e enviada sem nenhuma projeção 

de que o pedido — ou oferta — fosse aceito. A carta é uma brincadeira, um exercício de escrita 

e jogo lançado.

E quanto à importância dos meios de comunicação — no caso de Meteorito e cadeira, re‑

presentado pela publicação LACUNA — na constituição fictícia da obra de arte?

É mais um elemento que pode criar outras camadas de leitura.

Ainda durante a análise de Meteorito e cadeira, tu falaste sobre o desejo de que a obra ficas‑

se exposta em um museu de ciências naturais. Como tu vês a relação entre ficção e realidade 

neste contexto, em que um trabalho artístico e ficcional ocuparia o mesmo espaço de peças 

científicas e históricas?

Seria ideal se conseguisse isto, colocar a peça em um museu de ciências naturais. Fecharia o cír-

culo, já que a imagem — ilustração do Meteorito e cadeira — encontrada retratava a cena em um 

museu de ciências naturais. Construí a instalação da maneira mais fiel à imagem que tinha na 

lembrança, pois havia perdido a original nesse meio tempo. Após a exposição no Itaú (São Paulo) 

e outras duas no Rio de Janeiro e em Recife, esse trabalho voltou para mim na forma de um “ele-

fante branco”: era preciso encontrar um lugar para abrigar a peça. A FVCB3 recebeu este traba-

lho. É uma satisfação saber que ele faz parte de sua coleção, mas se ele estivesse instalado em um 

museu de ciências naturais seria muito interessante. Achar uma imagem que se parece com arte, 

torná-la arte e depois converter o seu status ao de um objeto que não teria mais a função de arte 

são os três movimetos desse trabalho. No entanto, ele foi somente até o segundo movimento.

Em tua tese, tu citaste o nome de Augusto Mayer, personagem fictício que aparece em algu‑

mas obras do Fluxorama. Poderias falar um pouco mais sobre esta figura? Sua origem e sua 

relação com os trabalhos do projeto?

3 Fundação Vera Chaves Barcellos, uma instituição cultural cuja missão é a preservação, a pesquisa e a difusão das 
obras da artista que nomeia o museu, assim como o incentivo à criação artística e à investigação da arte contem-
porânea. A sua sede encontra-se na cidade de Viamão/RS, a 22 Km de Porto Alegre.
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Explico isto bem no capítulo em que analiso o trabalho Plano energético causal. Toda a sua con-

cepção, como criei a sua história e o seu nome, está lá na minha tese. Ele surgiu de um conto 

do Borges sobre uma personagem com nome similar, que seria “do Sul do Brasil”. Eu lia outro 

conto do Borges, “Animais esféricos”, e realizava as coletas de imagens para fazer interferências de 

apagamento nas ilustrações, com formas de esferas. O fantástico estava presente neste processo. 

Tudo parecia estar conectado.

No subcapítulo referente à análise de Plano energético causal, é visto novamente uma clara 

relação entre ficção — a personagem Augusto Mayer — e realidade — a interação desta 

personagem com figuras reais, como o escritor Jorge Luis Borges. Esta é uma característica 

própria do projeto Fluxorama ou uma constante em tua produção artística como um todo?

Acredito ter respondido na questão anterior. Acho que constante não é, mas uma variável que se 

repete com certo padrão. Acho mais interessante as histórias reais que parecem ficção do que as 

ficções que se parecem com o real. Estas últimas, se tomadas com distanciamento, são na verdade 

uma história. Um emaranhado de versões de fatos que não se comprovam e que uma minoria 

conta. Quando busco referências reais para agregar às minhas ficções, não tenho a intenção de 

torná-las mais reais ou menos fictícias. Faço isso porque acho que quase todo fato ou momento 

histórico também o faz.

Ainda sobre Plano energético causal, tu poderias comentar um pouco sobre a relação entre 

a ciência e o sobrenatural, bastante perceptível nesta obra?

As duas coisas me interessam, principalmente quando elas encontram a mesma origem. Grossei-

ramente, é como se astronomia e astrologia fossem as mesmas coisas, mas com discursos distin-

tos. Ultimamente, tenho olhado mais para o sobrenatural do que para a ciência. Este parece ser 

o caminho que seguirei.

Fluxorama pode ser visto como um resgate das coleções enciclopédicas em um cenário em 

que a tecnologia e a rapidez na transmissão de informações tornou esses livros obsoletos?

Um pouco, mas não é a tecnologia que torna obsoletos esses materiais, e sim o próprio campo 

onde nasceram o seu discurso e retórica. Um campo que já tornava obsoletas as informações 

antes mesmo das novas tecnologias. O conhecimento científico é o seu próprio assassino.

Como tu vês a criação de realidades alternativas na arte contemporânea em meio ao con‑
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texto histórico, social e político do século XXI? De que modo isto se relaciona com a tua 

poética?

Percebo que essa prática artística é mais recorrente em projetos que acontecem a partir da se-

gunda metade do século XX. A lista é grande se falarmos em projetos que misturam o real e o 

ficcional. Marcel Broodthaers — com seu Museu d’Águias — é um exemplo; Robert Filliou — 

com O Aniversário da arte. Mais recentemente, lembro-me de alguns artistas que, para mim, são 

referência: Fontcuberta — com Cosmonauta fantasma, Fauna, e tantos outros —, Justine Cooper 

— com HAVIDOL, uma droga para um mal que ainda não existe. Esses trabalhos e tantos outros 

que operam no limite da ficção e da realidade tencionam muito mais à realidade do que à própria 

ficção, nos fazendo olhar para lugares que não olhamos muito. E é dessa forma que penso o que 

faço, encontrando meus pares.


