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fragmentado y diversificado. Los hay de todos los  

tamaños y especies, para todos los usos y para todas las
funciones. Vivir es pasar de un espacio a otro  
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Esta pesquisa é construída através de uma investigação poética sobre o processo de 
criação do Mapeamento Geoperceptivo de espaços experenciados, que reúne em inven-
tários coleções de imagens de espaços abandonados urbanos encontrados por meio de 
percursos realizados na cidade de Pelotas-RS. Revisita conceitos e noções de outras 
áreas, como a geografia, a história e a filosofia para definir os espaços experencia-
dos como o encontro do corpo no espaço e tempo, assim como refere-se a errância no 
contexto da arte para pensar os modos operatórios do trabalho. Procura uma compre-
ensão das linguagens, da fotografia, da impressão e do compartilhamento usadas em 
consonância com a poética e importante para a área. Os espaços experenciados estão 
reunidos em grupos de trabalhos organizados em dois inventários conforme o modo a 
linguagem utilizada. O Inventário UM reúne trabalhos sobre o uso da fotografia en-
quanto registro de um instante, referindo-se ao documento e ao colecionismo. São 
apresentados com diferentes dispositivos, como registro digital e por meio de re-
produção. O Inventário DOIS concentra os trabalhos que discutem a digitalização, o 
múltiplo e o compartilhamento. A digitalização dos desenhos é recorrente criando, 
a possibilidade de reproduzi-las e compartilha-las. As imagens possuem caracter 
de múltiplos e tem objetivo da circulação. Por fim os trabalhos expressam sobre a 
memória e o espaço, memorar através da reprodução de imagens, fazendo uma crítica 
sobre o mau uso do espaço coletivo. A tese refere-se aos trabalhos da poética que 
tem como resposta ativar a memória espacial trazendo uma leitura perspectiva que 
questiona o uso da cidade e como a percebemos.

Palavras-chave: Mapeamento, Espaço, Inventário, Impressões, Memória.

Resumo



This research is built through poetic research on the process of creating Geoper-
ceptive Mapping of Experienced Spaces. The research, which gathers in inventory 
collections of abandoned urban spaces, found through routes designed in the city 
of Pelotas-RS. It revisits concepts and notions of other areas such as geography, 
history and philosophy to define the experienced spaces as the encounter of the body 
in space-time, just as it refers to the wandering in the context of art to think 
about the operative modes of work. It seeks an understanding of the languages, pho-
tography, printing and sharing used in harmony with the poetic and important for the 
area. Experienced spaces are gathered in groups of works organized in two invento-
ries according to the language used. Inventory ONE brings together works on the use 
of photography as a record of an instant, referring to the document and to collec-
ting. Different dispositives are presented, like digital photography, and through  
reproduction. The Inventory TWO, concentrates the works that discuss digitaliza-
tion, the multiple and sharing. The digitalization of the drawings is recurrent, 
creating the possibility to reproduce and share it. Images are multi-character and 
have purpose of circulation. Finally the works express about memory and space, to 
memorize through the reproduction of images, making a critique about the misuse of 
collective space. The thesis refers to the works of poetics that have the answer 
activate spatial memory bringing a perspective that questions the use of the city 
and how we perceive it.

Keywords: Mapping, Space, Inventory, Impressions. Memory,
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Levantamento de dados: 
Introdução

Pequeno mapeamento de espaços experienciados é o termo que eu 
uso para nomear a reflexão relativa ao processo de criação que envol-
ve reunir inventário. Consiste na forma de mapear espaços de conví-
vio e afeto durante as errâncias que realizo desde 2012.

Inicialmente, há uma ação que implica em fazer um levantamento 
de espaços urbanos, construindo um inventário de espaços que car-
regam uma estranheza diante do contexto da cidade funcionalizada em 
prol de um crescimento urbano. Espaços em que permaneço por um perí-
odo não determinado produzindo um conhecimento sensível, percebendo 
sua espacialidade como um órgão do grande corpo, estabelecendo uma 
memória afetiva e me deixando cativar por suas particularidades. Como 
um observador romântico ou um empírico etnógrafo, vou ao encontro 
ocasional desses espaços em errâncias pela cidade. Busco por ambien-
tes descontextualizados, praças solitárias e abandonadas ou terrenos 
baldios. Minha ação para além da errância é de observar e registrar 
elementos relevantes, seja através de laços afetivos ou porque des-
pertam minha memória de outros lugares. Bem como muitas vezes des-
pertam uma memória coletiva. 

Procuro criar, a partir daí, registros documentados, mapas per-
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ceptivos desses espaços, possíveis de serem reproduzidos e multipli-
cados. Desta forma, dá-se mobilidade à  imagem em materiais de fácil 
compartilhamento através de diversos dispositivos que podem ser ma-
nuais ou tecnológicos. As minhas experiências artísticas têm origem 
no pensamento gráfico motivado pela sedução do poder da multiplicação, 
pelo gosto de reproduzir e pelo prazer do gesto repetitivo. Assim, 
nessa trajetória poética, o múltiplo em inventários faz-se presen-
te sob diferentes formas, inicialmente com técnicas tradicionais da 
gravura, posteriormente investindo na fotografia e impressão digital.

Uma particularidade deste meu trabalho é o de criar novas pala-
vras utilizando-me de outras verbalidades para identificar o proces-
so de inventariação. Através da união de duas expressões cria-se uma 
terceira, com novo sentido, que associa as palavras inventadas às 
ações praticadas. Agem como conceitos do processo criativo e ajudam 
a definir e entender as escolhas e o sentido que elas têm nos tra-
balhos, uma maneira lúdica de criar nomenclaturas, na tentativa de 
sistematizar as ações. 

Esse exercício ocasiona o estabelecimento do Cartografeto Poé-
tico, o qual já carrega a expressão de cartografar, usando o afeto 
como premissa, numa tentativa de organizar os inventários e levanta-
mentos dos espaços durante a caminhada sensível: errância inspira-
dora e precursora do processo criativo. Chamo de Geoperceptivo esse 
levantamento, por permitir que a geografia opere sobre a percepção do 
corpo nos espaços onde cultivei experiências de vivência, nomeadas 
Experienciados. Assim, o Mapeamento Geoperceptivo de Espaços Expe-
rienciados representa os instantes de percepção afetiva, gerando a 
permanência do espaço em mim, motivando a materialização pela apre-
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ensão afetiva, reproduzindo percepções espaciais e emocionais. 

A fotografia e os desenhos digitalizados são vistos por mim como 
técnicas de reprodução da imagem capazes de se multiplicarem com 
rapidez ao vincularem-se aos meios virtuais. Essa disponibilidade 
técnica serviu como um dos meios para a produção de meus trabalhos, 
que utiliza essa disponibilidade em diferentes modos de apresentação 
dos inventários. (Fig. 01)

O ato de fotografar e digitalizar imagens é um meio de produzir 
matriz, um documento da memória. Por medo de esquecer, não ter con-
dições de recordar ou reinventar a imagem, pode funcionar como um 
backup. O que cabe nos meus olhos passa a ser condicionado pelo en-
quadramento da imagem, gravado por meio de matriz numérica, como um 
rápido olhar que congela um instante e marca com uma presença, sua 
aparição. Assim se dá a ideia de revistar lugares através de imagens 
que recordam a experiência do corpo no espaço e na paisagem. 

O processo de inventariar e compartilhar imagens da cidade é 
atividade em que utilizo a fotografia e as melhores formas de mul-
tiplicá-la. Ademais, são assuntos atualmente presentes na arte con-
temporânea. A multiplicação é favorecida pela tecnologia dos meios 
através de recursos virtuais que hospedam imagens digitais em ende-
reços eletrônicos vinculados a links e QR- Codes.

Nos trabalhos que antecedem esta pesquisa também explora-se esses 
recursos. Produzidos durante mestrado em poéticas visuais1 através 

1  Programa em Pós Graduação em Artes Visuais, realizada na Universidade Federal de Santa 
Maria sob orientação do Professor Dr. Paulo Cesar Gomes.
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Figura 1: Kelly Wendt, O Redentor. fotografia digital impressa em 21 metros de papel e video, 
2010. Fonte: arquivo pessoal.
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Figura 2: Kelly Wendt, Panorâmicas: Estação Férrea. fotografia digital impressa em tecido polies-
ter, video e adesivos, 2011. Fonte: arquivo pessoal



31

da série De olhos cerrados Visões sem Lembranças, eles estão centra-
dos em um inventário de imagens das casas com as aberturas lacradas 
registradas por meio de caminhadas na cidade de Pelotas. As casas 
abandonadas, que já foram lugares aconchegantes, transformam-se em 
lugares de não estar Essa série expressava o esquecimento e o aban-
dono das casas “de olhos fechados”. Por meio de fotografias com câme-
rafone, reunia imagens as quais explorava com a finalidade da multi-
plicação e circulação por distintos suportes. Os trabalhos elucidam 
olhares para as casas. (Fig. 02)

Dentre os trabalhos, destaco O Redentor (2010) e Panorâmicas-Es-
tação Férrea (2011) que refletem a ideia de lugar descontextualizado 
em que o prédio abandonado se localiza. O primeiro espaço, uma gran-
de fábrica no porto, e o outro, a antiga estação férrea da cidade. A 
ideia do espaço experienciado já está sendo desenhada a partir des-
tes trabalhos.

Já os Cartões Postais de olhos cerrados (2009) e o Álbum Sato-
lepcromos (2011) trazem a ideia de coleção e ludicidade ao especta-
dor, reúne estampas em cartões para circularem e outro contendo ima-
gens de s48 casas lacradas em um álbum com figurinhas autocolantes. 
Os cartões mostram lugares pouco turísticos e o álbum, diferente dos 
outros, não tem numeração em suas figurinhas, para saber onde fixar 
deve-se encontrar o número no mapa da cidade disposto na contraca-
pa e colar a figurinha no lugar certo do álbum. Os trabalhos exploram 
o deslocamento e o inventário, fazendo com que as pessoas reconheçam 
as casas durante as caminhadas. O espectador, também participante, 
coleciona casas lacradas, construindo um pequeno inventário.
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Estes trabalhos iniciam a reflexão desenvolvida na atual pesquisa 
de doutorado ao dar continuidade ao meu apegamento com o espaço ur-
bano e a deambulação como processo artístico. Esta agora está dire-
cionada aos espaços pouco vistos, onde procuro pensar sobre os modos 
de apresentar experiências do corpo no espaço da cidade. A errância 
enquanto ação que funciona como movimento impulsor capaz de gerar ar-
gumentos para minhas fotografias e desenhos é objeto de mediação entre 
a cidade e o trabalho. O deslocamento do corpo pelo espaço constrói 
tramas, através de seus transeuntes e de suas forças motrizes lugares 
são fundados. Longe de fazer uma leitura da cidade, o trabalho trata 
das relações entre ser humano e paisagem. Trata da relação entre 
as imagens, os suportes e as intenções, o Pequeno Mapeamento e seus 
registros sensibilizam à reflexão dos espaços coletivos urbanos e os 
percursos pela cidade possibilitam aglutinar dados.

As experiências reunidas pela ação do caminhar estão organizadas 
em inventários de registros que podem ser usados no trabalho, como 
também, funcionam como documentos antecedentes à feitura do traba-
lho, que colaboram para pensar sua produção. (Fig. 03)

No livro Dispositivos de Registro na arte contemporânea, Hélio 
Fervenza2 problematiza o registro e seus modos de apresentação. De 
forma singular, aborda o significado de registro como “todo e qualquer 
conhecimento, indicação ou informação sobre uma obra.”3 Mesmo consi-

2  Artista  brasileiro, nascido em 1963 em Santana do Livramento - RS,  professor doutor 
em artes visuais do PPGAV/ UFRGS. 

3  FERVENZA, H. Dispositivos de Registro na Arte Contemporânea. 2009, p.47.
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Figura 3: Kelly Wendt, Cartões Postais deolhoscerrados. 9 cartões postais impressos em offset, 
tiragem 100 cópias, 2009. Fonte: arquivo pessoal
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derando as colocações do autor nesse processo, os registros funcionam 
como fonte primária da minha pesquisa, por meio dos quais é permiti-
do destacar a potencialidade dos espaços para produzir o mapeamento.

Os registros coletados pela prática do espaço definem outra 
forma de vivenciar o espaço. Para Michel de Certeau4 (2003), é isto 
que diferencia espaço de lugar: o espaço é produzido por meio da 
prática do lugar, ou seja, por meio de passagens e transformações na 
paisagem. Certeau destaca que um mapa, muitas vezes é feito por meio 
da oralidade, guiado por referências visuais produzidas por relatos 
cotidianos, uma memória construída. 

A prática do espaço através da ação errante permite que meu 
corpo fique submerso na paisagem ou camuflado na cidade, vivendo uma 
experiência física e sensível do lugar. Mapeio alguns espaços e a 
partir desse encontro construo o Pequeno Mapeamento, com imagens da 
paisagem, percepções orientadas de forma imaginativa. Um mapeamento 
pode ser um inventário de várias coisas, sendo compreendido de dife-
rentes maneiras explorando os recursos que possibilitam a percepção 
do espaço através da produção de imagens e os meios de sua apresen-
tação.

O inventário de espaços traz alguns questionamentos que 

4   Michel de Certeau é um pensador francês. Nasceu em Chambéry, em maio de 1925, possui 
formação em Filosofia, Letras Clássicas, Historia e Teologia, interessa-se em Antropologia 
e Linguística. Professor da Universidade da Califórnia, EUA, na área de Antropologia Histó-
rica das Crenças. No livro A invenção do cotidiano, de 1980, esboça uma teoria das práti-
cas cotidianas extraindo maneiras de fazer no desenvolvimento da produção sócio-cultural. 
Falece em 1986, em Paris.
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pretendem ser respondidos no decorrer da pesquisa: Como construir 
uma interlocução entre a experiência vivida no espaço e a experiên-
cia vivida no mapeamento? Como, através da minha proposição poética, 
cartografo espaços vivenciados? Como pensar a linguagem da impressão 
no meu fazer e no contexto da arte contemporânea?

O conjunto de registros que investigo são os espaços descontínuos 
do ambiente urbano, espaços descontextualizados ou abandonados. No 
primeiro conjunto tratarei de conceituar os espaços experiencia-
dos, conjuntamente com os apontamentos sobre a prática deambula-
tória para a experiência da paisagem, refletindo e norteando minhas 
escolhas e reflexões para pesquisa: discussão sobre o espaço urbano 
e a cidade, em específico Pelotas. Destaco a importância da memória 
como ferramenta para pensar o processo criativo e o espaço vivido. 
Justifico as linguagens escolhidas como extensão do pensamento, 
fazendo referência a alguns artistas, em especial, Gabriel Orozco  e 
Francis Alÿs , com uma leitura voltada a objetos de meu interesse. O 
primeiro artista com a proposta do encontro e o segundo com o uso da 
memória espacial.

No segundo conjunto, denominado Inventário UM, o uso da foto-
grafia, reúno um grupo de trabalhos que discute o uso da fotografia. A 
fotografia sempre foi alvo de interesse enquanto uma ferramenta que 
contempla todas as necessidades do meu trabalho. Pontuo a necessidade 
da criação de dispositivos para suporte, traçando iniciais perspec-
tivas que pontuam a exploração dos modos de apresentação. Há, neste 
momento, uma reflexão sobre elementos da história da fotografia e ar-
tistas que discutem a ideia da experiência com a paisagem por meio 
dessa linguagem.
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No terceiro conjunto denominado Inventário DOIS, o uso do múlti-
plo e do compartilhamento, apresento trabalhos que fazem uso de dis-
positivos e meios que possibilitam a multiplicação das imagens,seja 
de forma material, com as impressões digitais, ou com o compartilha-
mento virtual. Neste grupo os trabalhos estão presentes em disposi-
tivos para compartilhamento, por Qr-code ou em múltiplos impressos, 
como adesivos e volantes. Além de autores recorro a alguns artistas 
para nortear a discussão entre a materialidade da impressão e a ima-
terialidade do compartilhamento virtual. (Fig. 04)

Questionamentos importantes para mim e discussões pertinentes 
na arte contemporânea são apontadas nesta tese, que procura elucidar 
minha produção de cinco anos refletindo sobre pontos que envolvem os 
meios e a linguagem gráfica somados à forma de apresentação desses 
trabalhos.

Percebo, na forma com que opero os trabalhos, que este processo 
é fragmentado da mesma maneira que minhas reflexões e minha produção. 
Nesta tese, minha escrita é concebida da mesma maneira que elaboro 
os meus pensamentos e vivências com os espaços experienciados, in-
ventariando registros fragmentados.Primeiro Capítulo:
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Figura 4: Kelly Wendt, Albúm Satolepcromos. impressão digital em papel couchet e impressão em pa-
pel adesivo, 2011. Fonte arquivo pessoal
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Primeiro Capítulo: 
Produzir mapeamentos 

Absorver o espaço, obter impressões por meio de caminhadas é o 
início de minha jornada criativa. Recorrente na arte contemporânea, 
a errância é ponto de partida para a contextualização do meu traba-
lho, assim como para diversos artistas que carregam consigo a ne-
cessidade do deslocamento e a invenção do cotidiano urbano. As ca-
minhadas suscitam imagens de uma cidade presente em mim. 

O início da minha pesquisa é o percurso, que logo se transforma 
em coleção: um inventário de lugares percorridos mas que permane-
cem na memória. Pelotas é a cidade em que caminho, talvez seja isso 
que me faça reunir espaços que aqui encontro, e não de e não os de 
outra cidade. Faço percursos sem dificuldades, pois ela é propícia 

O espaço sempre é mais além, mas isso não quer dizer que seja 
alhures ou abstrato, uma vez que ele está, que nem permanece aí. 
Quer dizer simplesmente que ele é um trama de espaço e de tempo. 

(DIDI- HUBERMAM, 1998, p.164)
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para caminhadas. Sua área urbana possui morfologia plana, geome-
trizada em ruas paralelas e perpendiculares, em casas e calçadas 
alinhadas em sucessão. Caminhar pela cidade me permite observá-la 
e inventá-la é deparar-me com espaços desfuncionalizados do contex-
to da cidade, que carregam a experiência do estranho e do esqueci-
do: um espaço que absorve a condição de quase não existir, a não 
ser por sua fisicalidade. A observação leva a buscar a identidade de 
quem observa e é observado, nos lança a um exercício de alterida-
de. São percebidos traços talhados em sucessivas camadas do tempo. 
Ações políticas, sociais e econômicas acumuladas em tempos diferen-
tes, deixam evidente que a cidade está em permanente mudança, já 
que a cidade é fruto do desejo humano, é o objeto de ação e cons-
trução do homem. Neste sentido, ela está em contínua movimentação, 
sendo inventada constantemente por seus transeuntes. Uma invenção 
que pode acontecer em ações, mas pode se dar na imaginação. Ao ca-
minhar guardamos em nossa memória a cidade conforme nossos desejos 
e afetos, colecionando imagens elementares e recriando uma nova es-
tética. 

Michel de Certeau discorre em seu livro A invenção do Cotidia-
no: Artes de fazer, que caminhar pela cidade torna-se uma experi-
ência antropológica: uma poética do espaço opondo-se à “mobilida-
de opaca da cidade habitada” (CERTEAU, 2003, p.173). Neste sentido 
aproximamo-nos do conceito de cidade, lugar em que ocorrem opera-
ções combinadas, apropriações, transformações e intervenções; onde, 
de um lado há deslocamentos e acúmulos, e de outro a funcionalidade 
em prol do progresso e suas consequências. Assim, para o autor, ao 
privilegiar a funcionalidade da cidade esquecemos o próprio espaço 
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em que vamos viver. 

Este conceito de cidade é uma reflexão pertinente para discutir 
o espaço em que me movo através do trabalho do Mapeamento de Espa-
ços Experienciados. Na medida em que me desloco, é que conheço e 
reconheço da cidade, vislumbro a experiência do espaço como lugar 
poético. A necessidade de inventariar os espaços é uma decorrência 
de como me relaciono com a cidade. Trazendo a experiência dos espa-
ços que cativam por não atender à funcionalidade da cidade, mas por 
instaurar a ideia de experiência espacial do espaço em seu sentido 
antropológico como espaço vivido como contexto urbano.

Memorar é o primeiro passo para inventariar esses espaços, pois 
além do uso da fotografia também construo desenhos como forma de in-
ventário. Desenhos realizados por meio de minhas lembranças, exer-
cício que define a caminhada como experiência e que me motiva a co-
lecionar espaços ou impressões sobre ele.

A artista Helene Sacco em sua tese5 conceitua um inventário para 
refletir a série de trabalhos em que discute a criação de um lugar 
inventado por meio de inventários: coleções de registros fotográfi-

5  A Artista brasileira, nascida 1975 em Canguçu-RS, professora na UFPel, doutora em 
Poéticas Visuais pela PPGAV/UFRGS em 2014, em sua tese (Re)fábrica: um lugar inventado 
entre a objetualidade das coisas e a sutil materialidade do desenho e da palavra, tese 
de doutoramento, “Revisita noções e conceitos de materialidade associados a processos de 
criação e fabricação de objetos, entendendo que o campo da arte é também responsável por 
parte do pensamento sobre a materialidade do mundo, pois atuamos também como produtores 
de formas em processos de criação de objetos de pensamento, que também se constituem em 
invenções e proposições de modos de vida.” (SACCO, 2014, p.8)
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Figura 5: Helene Sacco, Gabinete de Inventário: Instalação com a mala-escrivaninha e série de de-
senhos-objetos, comação de envio de um desenho por dia durante 26 dias. 2011. 
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Figura 6: Helene Sacco. Gabinete de Inventário: Instalação com a mala-escrivaninha e série de de-
senhobjetos do interior da Mala-escrivaninha. 2011.
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cos, desenhos e textos ou por meio da apropriação de dicionários e 
enciclopédias. Com base nesse trabalho, busca refletir sobre a re-
lação do inventário com a memória, com o tempo e a invenção. Seu 
trabalho é construir e desconstruir lugares por meio de objetos e 
pequenos espaços. O processo criativo da artista é uma arqueologia 
dotada de diferentes coleções, onde constrói um espaço ficcional, 
por meio de objetos reais, carregados de fisicalidade e memória. A 
artista garimpa e coleciona objetos, livros e estórias, produz in-
ventários e conduz a imaginação ao inventar um lugar por meio de 
objetos que contam histórias e falam o que não podemos ver. 

Os trabalhos da artista Helene Sacco se relacionam com a inven-
ção da estética de um espaço por meio da imaginação, partindo da 
capacidade que temos de inventariar objetos por meio dos afetos que 
determinados espaços nos despertam. Seu trabalho denominado Gabi-
nete de Inventário em Desenhobjeto (Fig. 05;06), tem sua primeira 
ação realizada em 2011. Nela a artista propõe criar um inventário 
de objetos e utilitários compartilhados pelos funcionários do Museu 
de Arte Leopoldo Gotuzzo6, local em que foi proposta a ação. Assim, 
reuniu fotografias dos objetos após percurso pelo espaço desenhan-
do-os diariamente e posteriormente os encaminhou para o museu via 
email, entrando para o inventário de objetos presentes no espaço 
expositivo. Em sua tese descreve seu processo:

6  Museu de arte  pertencente à Universidade Federal de Pelotas, denominado Museu de Arte 
Leopoldo Gotuzzo (MALG). Leva esse nome em homenagem ao pintor pelotense Leopoldo Gotuzzo.
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Figura 7: Helene Sacco. Gabinete de inventário em Desenhobjeto. Múltiplo 20 exemplares. 2012.
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Fiz então um levantamento minucioso dos objetos do mu-
seu através de fotografia e depois, não estando na mesma 
cidade, pois estava em residência artística fora do es-
tado, passei a enviar por email um Desenhobjeto por dia, 
durante 26 dias, para uma pessoa que durante esse tempo 
ficou responsável por pregar o desenho na parede da ins-
talação exposta com a Mala-escrivaninha, instaurando na-
quele espaço uma atmosfera de trabalho.(SACCO, 2014,173)

A ação gerou um reconhecimento do lugar pelo público e funcio-
nários que ali trabalhavam. Através do inventário realizado no es-
paço surge um reconhecimento humanizado, quando os objetos dese-
nhados e inventariados carregam a memória do lugar e descrevem o 
espaço do qual fazem parte. O desdobramento do trabalho foi a re-
alização de uma publicação (Fig. 07) que organiza os desenhos que 
estiveram 26 dias em exposição, apresentados em folhas soltas, de 
forma cronológica correspondente ao dia que cada um foi realizado. 
Junto aos desenhos segue uma página com imagens da coleção de múl-
tiplos objetos com “Notas prescritivas”:

1. Inventariar é inventar.

2. Não existe objeto separado do sujeito e do espaço.

3. Os objetos são construtores de lugares.

4. Pelo uso, rotina e vínculo, criam os lugares.

5. Deflagram sentido de lugar, seu funcionamento, a forma de ha     
bitar, de ser e estar no mundo.
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6. Revelam que o mundo é construção complexa, uma minuciosa ar-
quitetura, realidade emaranhada e tecida de coisas cotidianas.

7. Não procure entender, tente experimentar.

8. Faça do tempo um aliado nessa experiência.

9. Esse lugar possui ritmo, lógica e construção singular, onde 
história, memória, objeto, sujeito e espaço compõem a trama de 
tudo que se mostra visível.

10. Trata-se de um inventário do lugar, portanto cada objeto  
listado assume um sentido que é único e só é valido dentro do 
sistema MALG.

11. Os mesmos objetos sob outra ordem ou num outro lugar as-
sumiriam um significado completamente diferente. (SACCO, 2014, 
173)

A artista, ao reunir imagens dos objetos do museu, explora a 
memória por meio da construção dos desenhos dos objetos, que tor-
nam-se representação desse lugar, da mesma forma como um mapa con-
firma a existência de um território. A sua ação traz um inventário 
de objetos que caracteriza o espaço. A apreensão do espaço está 
ligada ao  conjunto de objetos desenhados, na ação de registrar e 
reproduzir o lugar do cotidiano com o lugar da imaginação, surge o 
lugar inventado.

A ideia que inventariar possui a mesma origem etimológica de 
inventar, permitindo-me assim, dizer que ao colecionar espaços re-
crio imagens. Ao inventariar espaços coleciono percepções e memó-
rias que dão origem aos trabalhos do Pequeno Mapeamento de Espaços 
Experienciados. Ao recriar os espaços, reproduzo minhas impressões 
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sobre eles por meio de dispositivos que geram imagens por diferen-
tes tecnologias, dispositivos multiplicadores. Nos trabalhos que 
realizo, utilizo-me de tecnologia para copiar, aumentar, reproduzir 
e multiplicar a impressão dos espaços. 

O inventário que realizo é uma coleção de Espaços Experiencia-
dos que descrevem a cidade contemporânea reconhecendo Pelotas por 
meio de memórias. Os percursos dão origem ao Pequeno Mapeamento 
que descreve de maneiras diferentes as experiências vividas. Errar 
pela cidade à procura de encontros com espaços permite voltar-se 
ao ato de colecionar. Colecionar lembranças e afetos. Um colecio-
nador é aquele que reúne compulsivamente coisas, torna-se refém de 
seu desejo acumulador, busca relacionar-se com afeto com os obje-
tos, independente de sua função. Colecionar é ato pessoal e ima-
gético, associado aos afetos e às lembranças. Para mapear espaços 
experienciados é necessário colecionar encontros, logo, organizar 
um inventário da cidade. Como descreve Walter Benjamin em seu texto 
Desempacotando Minha Biblioteca, os objetos indicam lembranças de 
lugares:

Colecionadores são pessoas de instinto prático; quando 
conquistam uma cidade desconhecida, sua experiência lhes 
mostra que a menor loja de antiguidades pode significar uma 
fortaleza, a mais remota papelaria um ponto chave. Quantas 
cidades não se revelam para mim nas caminhadas que fiz na 
conquistas de livros!(…) Não são pensamentos; são imagens. 
Lembranças. Lembranças das cidades nas quais achei tanta 
coisa: Riga. Nápoles. Munique. Danzine. (…) lembranças dos 
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recintos onde esses livros ficavam, da minha toca de estu-
dante em Munique, do meus quarto em Berna, da solidão de 
Isetwald às margens do lago de Brienz, e por fim meu quarto 
de criança, donde se originaram apenas quatro ou cinco dos 
milhares de livros que começam a se empilhar ao meu redor. 
Bem aventurado o colecionador! (…) Pois dentro dele se do-
miciliaram espíritos ou geniozinhos que fazem com que para 
o colecionador (…) a posse seja a mais íntima relação que 
se pode ter com as coisas: não que elas estejam viva dentro 
dele; é ele que vive dentro delas. (BENJAMIN, 2011, p.218)

O ato de colecionar é um ato afetivo associado às experiências 
vividas, caminhadas que trazem conquistas, a busca pelo que me ca-
tiva e desejo acumular. Caminhar na cidade à procura de espaços é 
conhecer e reconhecer os lugares, mesmo depois quando não estou 
mais neles, o espaço estará em minhas lembranças. Uma relação ínti-
ma, sentimento de comunhão.

Um inventário é um meio de organização do colecionador que no 
contexto artístico pode apresentar-se de diversas maneiras. Em Pe-
queno Mapeamento de Espaços Experienciados investigo meios de apre-
sentação do inventário/coleção, evidenciando a experiência do en-
contro. Procuro produzir objetos, desenhos e impressões como meio 
de reunir relatos sobre as diferenciações dos encontros com espaços 
urbanos nos quais deambulo.

Produzir coleções de experiências é materializar minhas lem-
branças, significa também  reproduzir impressões. Imprimir impres-
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sões tem dois sentidos, a ideia de obter imagem por meio de ativi-
dade impressa, mas também o sentido da sensação, da impressão que o 
espaço me causa. Isso permite dizer que as impressões reproduzem, 
em suportes diferenciados, imagens relacionadas à percepção de quem 
observa. O mapeamento sinaliza a impressão gráfica como meio de re-
produzir impressões, buscando a ideia de disseminação e comparti-
lhamento de conteúdos por meio da impressão da experiência espa-
cial. 

Neste trabalho a impressão está como uma expressão chave para 
um entendimento das escolhas do processo criativo, no percurso dos 
meus pensamentos a impressão tem dois sentidos: o material e o da 
informação desse material. Didi-Huberman em seu texto A impressão 
como poder, na publicação L’empreinte (DIDI-HUBERMAN, 1997), dis-
serta sobre a impressão como representação e o processo como tes-
temunho de poder, pois centraliza e dissemina convicções. A trans-
missão da imagem da matriz, reproduzida e difundida, gerando poder 
à imagem através do contato com o único, produzindo ambiguidade no 
entendimento da palavra impressão.

A imagem ao ser multiplicada é difundida e interpretada ao in-
finito. O sentido dessa imagem vai além da própria imagem. Assim, 
existe a impressão sobre a semelhança por contato e sobre a seme-
lhança por vestígio (o que está para além do contato). Através do 
conceito de “aura” de Walter Benjamin, o autor retoma a ideia da 
relação entre o observador e o que é observado, estabelecendo que a 
trama do espaço-tempo é capaz de proporcionar poder devido ao con-
tato e ao espaçamento do que é observado. A aparição está para além 
da visualidade devido à sua repetição e à atenção de quem observa.
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Faço referência, por me aproximar dos interesses contidos no 
trabalho da artista espanhola Lara Almarcegue, Guia de terrenos 
baldios em São Paulo7 (Fig. 08), realizado em 2006 durante a Bienal 
Internacional de São Paulo. Seu trabalho me inspira diante da ideia 
de inventário de lugares. O guia, criado pela artista, é composto 
de um volume que contém a identificação de terrenos abandonados em 
São Paulo, com localização, fotografia e um breve relato descritivo. 
Desta forma, revela a ideia de caminhada, seja da artista que per-
correu a cidade para reunir imagens e relatos, seja do espectador 
motivado a ir ao encontro destes terrenos. A errância está implíci-
ta, mesmo que o guia fortaleça a busca da coleção de terrenos. Este 
trabalho traz a ideia de inventário e de múltiplo, como também de 
espaços urbanos e errância – assuntos os quais exploro e sobre os 
quais me dedico a refletir. 

A palavra impressão tem como natureza o culto, a imagem multi-
plicada porque é intensamente adorada. A distância legitima o con-
tato trazendo um diálogo com o que é distante, esta dialética é 
denominada por Didi-Huberman como “dupla distância”, a imagem e seu 
vestígio contendo o paradigma da impressão: duplicar, disseminar e 
reaproximar gerando prazer do toque e da troca.

Para isso, me interessa pensar dispositivos para compartilhar e 
apresentar este inventário, as reproduções para pensar a impressão 
e o processo criativo no contexto da arte, buscando o estranhamento 
ao espectador quanto ao objeto da arte. 

7  Artista espanhola nascida em 1972.
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Um manual, um guia, um álbum, vem de diferentes contextos que 
não o da arte, mas, seu uso na arte provoca a ação do espectador e 
desmistifica o objeto artístico, busca  pensar o espaço coletivo das 
cidades.

Este trabalho aponta estas questões e sinaliza o entendimento 
de meus interesses e escolhas para solucionar o contexto em que os 
trabalhos fecundam a definição de Espaços Experienciados.
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Figura 8: Lara Almarcegui, Guia de Terrenos Baldios de São Paulo: uma seleção dos lugares vazios 
mais interessantes da cidade. Impressão  em offset, 27.750 ex., 2006.
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Os Espaços Experienciados são definidos pela ação de caminhar. 
Momento de permanência e impermanência do corpo no espaço urbano. O 
espaço-tempo do encontro. Espaço para compor imagens, incorporan-
do sons e cheiros, colhendo experiências cativantes ao selecionar 
elementos que melhor  representam este espaço em mim. A percepção 
ao caminhar depende de condições externas, em disputas territoriais 
e edificações, bem como se dá a partir de uma impressão particular, 
própria da subjetividade humana. Esses fatores se aglutinam na per-
cepção da cidade e são absorvidos pelo caminhante.

Os espaços experienciados estão relacionados com a experiência 
do corpo e seu encontro com os ambientes urbanos. A experiência de 
percorrer a cidade gera impressões do espaço.

Para pensar o significado dos espaços experienciados é necessá-
rio ter a concepção do espaço em suas diferentes leituras. Estas 

O que são Espaços Experienciados?
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podem estar relacionadas com a experiência, construindo um conjun-
to de ideias sobre distintas percepções dos lugares que nos cercam, 
além do espaço urbano físico, assim como a lembrança do espaço que 
nos habita.

Inicialmente percebo que espaço geográfico deve ser compreendido 
porque sua configuração atua no cotidiano das cidades. O espaço ur-
bano é tecido das relações entre o homem e o meio, definindo o que 
o compõe e a sua forma: como se constrói e se reconstrói a partir 
das condições sociais, políticas, culturais em que está o sujeito. 
O espaço é o local em que a vida acontece, o seu desenho sofre as 
consequências da ação das relações entre os homens com o tempo, as 
técnicas e campo simbólico.

Milton Santos disserta de forma muito lúcida sobre a definição 
do espaço geográfico na contemporaneidade. Seu objeto de estudo é a 
relação entre o homem e a terra com uma leitura humana sobre a geo-
grafia, estabelecendo uma importante reflexão sobre o espaço no qual 
vivemos. Para ele, o espaço é o meio em que o homem produz objetos, 
age sobre a matéria e faz paisagens, um tecelão das técnicas que 
atuam no espaço, que constroem a historia da humanidade. O espaço 
contém forma física e conteúdo social que se apresentam em cons-
tante mutação com novas e velhas ações presentes numa  constante 
dialética. 

Segundo o referido autor “(…) tempo e espaço são uma coisa só, 
metamorfoseando-se um no outro, em todas as circunstâncias.” (SAN-
TOS, 2014, p.53). O tempo está representado no espaço por meio das 
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técnicas dos homens desenvolvidas em eventos8. Ao caminhar desen-
volvemos um percurso numa duração de tempo, isso implica no cruza-
mento constante entre o espaço e o tempo. Através da ação humana 
e suas técnicas é perceptível que o tempo opera no espaço, porque 
nele está contida a medida do tempo. Neste contexto também saliento 
a impermanência e a permanência do corpo no espaço e do espaço no 
corpo – no primeiro momento, o instante de vivência, e no segundo, 
quando o espaço já é memória.

Composto de fixos e fluxos, objetos estáticos e outros em cons-
tante movimento, o espaço é um conjunto de objetos sistematizados 
em inter-relações, com diversas categorias, naturais, técnicas, 
artificiais ou de arte, com ou sem funções, que expressam a reali-
dade geográfica de cada espaço. Essa produção de objetos pelo ho-
mem, através de técnicas, é uma ação corporal desempenhada no es-
paço-tempo, uma prática do espaço. Assim, o espaço é um híbrido de 
objetos e ações, local onde o homem se relaciona com objetos que 
carregam as ações do passado e, por isso, o espaço é a união de to-
dos os tempos. Essas questões reforçam a compreensão da concepção e 
percepção do espaço nos distintos períodos de tempo através da ação 
do homem. Como afirma Milton Santos, “As técnicas participam na pro-
dução da percepção do espaço, e também da percepção do tempo, tanto 
por sua existência física, que marca as sensações diante da veloci-
dade, como pelo seu imaginário”. (SANTOS, 2014, 55) Essa concepção 
traz a ideia do tempo indissociável ao espaço, devido à sucessão de 

8 “Os eventos são todos presentes, eles acontecem em um dado instante… uma matriz do tempo 
e espaço.” (SANTOS, 2014, p.145).
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instantes nos quais ocorrem os eventos e que passam a construir o 
espaço, por meio da transformação dos objetos que nele estão. Este 
aspecto é fundamental para pensar os espaços experienciados, a per-
cepção da forma e conteúdo do espaço geográfico e a imagem do espaço 
por meio da lembrança e do imaginário. 

O espaço é composto por história e estórias, constituído do 
acúmulo de tempo, de ações humanas que constroem a história, uma 
memória coletiva que cria e recria as mudanças no espaço, conforme 
afirma Simon Schama “uma tradição construída a partir de um rico de-
pósito de mitos, lembranças e obsessões.” (SCHAMA, 1996, p.04)

O mesmo autor ainda salienta a presença da tradição na constru-
ção da paisagem na vida contemporânea. Elementos que caracterizam 
o lugar estão materializados nele, participando de sua estética e 
incorporando sentidos. É o tempo materializando a ação dos homens 
na solidez do espaço, mas também trazendo a presença do espaço para 
junto do corpo.

“...quando um lugar, de repente, expõe suas relações com 
uma visão antiga e peculiar da floresta, da montanha ou 
do rio. Um escavador de tradições curioso esbarra numa 
saliência que se projeta sobre a superfície de luga-
res comuns na vida contemporânea.”  (SCHAMA, 1996, p.27)

Os espaços experienciados que procuro definir aqui, estão asso-
ciados com o poder do encontro que pode ser conferido num espaço-
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-tempo. As impressões emitidas num primeiro momento podem ser dife-
rentes num outro, fazendo das memórias uma fonte para criação.

Considerando-se o processo criativo, cabe destacar uma passagem 
do livro Atmosferas, de Peter Zumthor, que muito expressa a percep-
ção espacial do cotidiano urbano, sendo uma tradução da atmosfera 
do lugar por meio das palavras que descrevem a imagem do espaço e o 
sentimento adquirido pela experiência do corpo em seu encontro com 
o espaço da cidade:

“É quinta feira Santa de 2003. Sou eu. Estou ali sentado, 
uma praça ao sol. A praça - em frente casas, igrejas, 
monumentos -  como panorama a minha frente. A parede do 
café nas minhas costas. A densidade de certas pessoas. 
Um mercado de flores. Sol. Onze horas. A parede do outro 
lado da praça na sombra em tons agradavelmente azuis. Sons 
maravilhosos: conversas próximas, passos na praça, pe-
dra, pássaros, um leve murmúrio da multidão, sem carros, 
sem barulho de motores, de vez em quando ruídos de obra 
ao longe. Os feriados a começar já tornaram os passos das 
pessoas mais lentos, imagino. Duas freiras - isto é reali-
dade e não imaginação - duas freiras cruzam a praça, ges-
ticulando, de passos leves e toucas a agitar-se levemente 
ao vento, cada uma traz um saco de plástico. A tempera-
tura: agradavelmente fresco, com calor. Estou sentado na 
arcada, num sofá estofado de verde mate, a figura de bronze 
a minha frente no alto de um pedestal está de costas para 
mim e olha, como eu, para a igreja e duas torres. As duas 
torres de igrejas cúpulas diferentes...” Agora o que é 
que me tocou? Tudo. Tudo, as coisas, as pessoas, ruídos, 
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ar, sons, cores, presenças materiais, texturas e também 
formas. Formas que consigo compreender. Formas que posso 
tentar ler. Formas que acho belas (ZUMTHOR, 2006, p.07)            

   A atmosfera comunica com a nossa percepção emocional, isto é, 
a percepção que funciona de forma instintiva e que o ser humano pos-
sui para sobreviver. Há situações em que não podemos perder tempo a 
pensar se gostamos ou não de alguma coisa, se devemos ou não saltar 
ou fugir. Existe algo em nós que se comunica imediatamente conosco. 
Compreensão imediata, ligação emocional imediata, recusa imediata... 
Vou ler-vos a título de exemplo o que escrevi a este respeito no meu 
livro de apontamentos.

Zumthor contextualiza as formas que se referem ao espaço: são 
todas as coisas que a nossa percepção pode notar, afirmando que a 
atmosfera dos espaços se comunica com nossa emoção, com uma compre-
ensão imediata, sem precisar pensar, ela foi absorvida. Impossível 
não salientar que existe uma percepção particular, aquela atrelada 
à memória e ao prazer individual. As formas apreendidas por cada 
pessoa têm relação com escolhas individuais que são feitas a partir 
de experiências já vividas.

A apreensão que eu faço é um recorte que permite destacar o lu-
gar e as memórias, abrangendo também a compreensão de formas desse 
espaço. Sua atmosfera é representada não somente pela fisicalidade do 
espaço, mas também pela compreensão sentida pelo corpo no espaço. 
A produção desenvolvida nesta tese vem da apreensão desses espaços 
urbanos cativos, um recorte visual destacando os afetos, memórias 
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coletivas e individuais, abrangendo também a compreensão das formas 
representativas desse espaço. Esse conjunto de fatores e intenções 
desencadeia a materialização dos registros, formando um inventário 
de espaços experienciados para o seu futuro compartilhamento. Cada 
espaço vai consolidar uma vivência que acumula fragmentos, por meio 
de capturas e memórias, definindo o mapeamento.

A obra de Gabriel Orozco realizada na cidade de Salvador, na 
Bahia, durante sua viagem em 1991, intitulada Turista Maluco, cola-
bora para o entendimento da percepção espacial, compreensão do con-
ceito de espaços experienciados. O trabalho consiste em uma fotogra-
fia que retrata o mercado de frutas “vazio”, somente com as barracas 
do lugar onde o artista dispõe laranjas podres do fim da feira, uma 
em cada barraca. Esse elemento serve para a realização de uma inter-
venção sensível, que capta a atmosfera desse lugar registrado pela 
fotografia. Em conferência publicada no livro Textos sobre a obra de 
Gabriel Orozco, o artista argumenta: “A luz e o silêncio do momen-
to deram a atmosfera especial” (OROZCO, 2005, p.184). Elemento im-
portante para elaboração do trabalho e que define a sua proposta: 
as barracas do fim da feira já esvaziadas trazem a imagem cotidiana 
agindo sobre o artista que intervém no espaço, salientando a repeti-
ção de elementos corriqueiros, mas que carregam o estranhamento pela 
sua disposição no espaço. O título surge através do transeunte bêba-
do que assistia à cena e gritava “turista louco”, um dado que traz a 
compreensão do contexto do espaço. (Fig. 09)

Para dar continuidade às reflexões feitas sobre a obra do artis-
ta e pensar os espaços experienciados, procuro observar os traba-
lhos de outros períodos da sua carreira, principalmente seus primei-
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Figura 9: Gabriel Orozco, Turista Maluco. Fotografia Colorida, 40,6x50,8 cm, 1991.
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ros trabalhos, datados do final da década de 1980 e início dos anos 
1990. Esses que remetem a encontros fortuitos do artista com cenas 
descontinuadas na cidade, período em que começou a deambular com uma 
máquina fotográfica, registrando novas experiências espaciais. O ar-
tista representa um corpo sensível, capaz de aproveitar situações 
imediatas por meio de experiências do cotidiano da cidade, procuran-
do uma leitura contextual para o espectador. 

Orozco passa a evidenciar uma energia caótica, de decadência e 
de renovação da vida urbana cotidiana das cidades latino-americanas. 
Entre os anos de 1986 e 1989, concentra suas atividades se deslo-
cando pelas ruas aos arredores de sua casa: a deambulação produziu 
um afastamento de sua produção de estúdio. Utilizando a máquina fo-
tográfica para coletar e guardar situações e intervenções pela cida-
de, afirma sobre seu processo: “… me interessava registrar o tempo de 
meus encontros, e decidir transitar e intervir no mesmo lugar várias 
vezes e comprovar como era distinto no dia seguinte” (OROZCO, 2005, 
p.186). Desta forma, o meio encontrado pelo artista de capturar o 
espaço é com a máquina fotográfica, devido ao processo deambulatório 
que assumiu.

Destaco deste período os trabalhos do artista que possuem o viés 
do encontro com situações descontinuadas, que brotam dessa sensi-
bilidade, de um ponto de vista que se relaciona com o contexto es-
paço-tempo, trazendo a ideia de estranhamento do corpo em relação 
ao espaço: situações ligadas ao cotidiano urbano e a sua constan-
te transformação. Em River Trash de 1990 (Fig. 10), Orozco retrata 
a memória de um rio: repleto de lixo, suas águas são evidenciadas 
por seu percurso de inexistência. As águas passaram e o lixo deixado 
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pelo homem ficou como lembrança de uma paisagem modificada, deflagran-
do o contexto da cidade, a ação do homem sobre o espaço. O que vemos 
nessa imagem é o efeito perturbador de um corpo sensível aclamado 
por uma espécie de estranheza urbana cotidiana.

Outra característica do seu trabalho que compreendo como impor-
tante para pensar meus espaços experienciados é o modo de operar do 
artista, já que esses espaços são frutos de encontros realizados du-
rante percursos. Para Orozco, o trânsito é difusor de sua produção: 
o deslocamento é momento importante para o seu encontro com lugares 
distintos da cidade, suscitando as intervenções e a produção foto-
gráfica. Ao viajar por diversos países, colecionou imagens que de-
monstram uma visão do espaço praticado pelo homem, acumulando regis-
tros voltados à experiência. Da mesma maneira que suas intervenções 
exploram a relação com o espaço, elas produzem também uma condição 
específica causada pelo encontro com os lugares.

Orozco declara: “Nesses espaços de fricção entre o campo e a ci-
dade, entre o orgânico e o inorgânico, entre o artificial e o natu-
ral, é onde gera grande parte de meu trabalho e é o que eu como ca-
minhante encontro” (OROZCO, 2005, p.189). Através destas palavras, o 
artista destaca a ideia de deambulação como um meio de encontrar si-
tuações de relações antagônicas, em um primeiro momento, a importân-
cia da errância para seu trabalho é a possibilidade mais pertinente 
de se deparar com o descontínuo, pois as relações aparecem eviden-
temente por meio dos encontros entre o corpo sensível e os lugares 
visitados.

A fotografia é meio de materializar suas ações. Suas intervenções 
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Figura 10: Gabriel Orozco, River of Trash. fotografia analógica produzida com prata e banho de co-
rantes, 40,6x50,8 cm, 1990



64

têm relação com os lugares abandonados e os transeuntes, corpos em 
movimento, trazendo uma leitura geográfica e histórica, o que evoca 
a cultura desse cotidiano banal. Traz, em seus trabalhos, ações na 
paisagem evidenciadas nas finas camadas do tempo, por meio da cultu-
ra presente nos espaços. Para Orozco, a reflexão sobre esses luga-
res está em torno da banalidade, seja em confronto às suas ações, 
seja na intenção dos objetos na fotografia. Assim, seu disparador de 
ideias são as errâncias e os eventuais encontros com os presentes 
lugares em situações cotidianas, produção que registra o tempo e o 
espaço em suas intervenções fortuitas. Em um relato afirma:

A fotografia também é para mim como uma caixa de sapatos. 
Um recipiente que utilizo para transportar o que coleto em 
minhas intervenções. Não me interessa muito a composição 
fotográfica, quase sempre o objeto que me interessa está no 
centro de um plano de uma totalidade.(OROZCO, 2005, p.190)

A imagem constrói, nesse contexto, a qualidade do espaço, per-
cebido por elementos escolhidos para registro colecionável. As foto-
grafias registram pequenos encontros com situações espaciais um tan-
to curiosas, fazendo com que o artista as colecione, característica 
relevante e que garante apontamento à minha reflexão sobre os espaços 
experienciados e a produção de um pequeno mapeamento.
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Nesta tese, os espaços experienciados são apresentados não so-
mente pela representação do espaço, mas pelos encontros ocasionados 
pelo deslocamento e pela experiência. O inventário é produzido a 
partir de imagens capturadas por diversos meios. A fotografia (Fig. 
11) materializa a impressão retida por mim no instante do encontro 
e posteriormente é reproduzida em impressões que geram permanências 
por meio de outros suportes. Com a imobilidade do instante crista-
lizado na fotografia fica perceptível o tempo-espaço gravado em su-
perfícies para ser conhecido ou reconhecido pelo público.

A fotografia é o meio de colecionar encontros com os espaços 
experienciados. Espaços esses que são apresentados de diferentes 
formas e expõem o cotidiano em que vivemos. Os espaços escolhidos 
e capturados pela fotografia podem conter acúmulo de dejetos: campo 
para cavalo; vandalismo; rituais religiosos e também servem para o 

Instante do Encontro
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Figura 11: Kelly Wendt, Las acácias. fotografia panorâmica impressa tecido poliéster, 2016. 
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Figura 12: Kelly Wendt, Mapaginário Condè de Porto Alegre. desenho impresso em papel algodão, 
60x50cm, 2015.
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lazer, atividades do cotidiano dos espaços.

Do mesmo modo que a fotografia, meus desenhos, intitulados Mapa-
ginários (Fig. 12), expressam as lembranças de espaços já percorri-
dos sem estar mais presentes neles. Construo a paisagem por meio da 
memória e da imaginação, através das experiências e das sensações 
que o espaço pode proporcionar. Ambas – a memória e a captura digi-
tal – funcionam como um meio para produzir impressões, que ao fim do 
processo têm um papel multiplicador quando associadas às tecnolo-
gias  de compartilhamento e às fotografias digitais. 

A fotografia se diferencia do desenho, pois traz à cena a ma-
terialização do tempo em que o corpo está presente, evidenciando 
o encontro com determinadas situações desse espaço, que são esco-
lhidas e capturadas por terem me afetado de alguma maneira duran-
te a caminhada; o desenho acontece quando não estou mais presente 
no lugar, se faz pela lembrança que guardo, sendo a construção do 
espaço feita de forma mental, reforçada pela relação obtida duran-
te o encontro com o espaço. Neste caso, a imagem produzida registra 
o que vai além do que eu posso ver. O desenho é uma vista aérea, 
muito próxima , como se eu tivesse voado e apreendido a imagem na 
qual posso ver o que há no interior das quadras, como o pátio das 
casas, os detalhes dos telhados. É mapa imaginário mas com aspec-
tos descritivos que permitem a identificação dos lugares por outras 
pessoas, pois permanecem alguns elementos afetivos através dos 
quais é possível reconhecer o lugar.

Os desenhos expressam um ponto de vista não observado do lugar, 
o que faz dele um desenho de quem desbrava o espaço apropriando-
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-se do lugar de afeto de onde nasce a denominação Mapaginários. São 
os desenhos que representam o encontro do meu corpo com o lugar, a 
imagem produzida vem desta união racional e subjetiva de apreensão 
do espaço.

Relembro vivências de minha infância, a experiência de folhe-
ar os jornais e observar as plantas baixas de futuros empreendimen-
tos imobiliários na cidade. Me fascinava a ideia de observar tudo 
de cima, compreender o espaço físico do apartamento, poder mensurar 
proporção e posições específicas dos móveis. Nesta época desenha-
va lindos apartamentos observados do alto. A vista aérea desenhada 
me faz pensar na exatidão do espaço, assim como o mapa ou mesmo a 
planta baixa.

A representação do espaço pode ser compreendida como a constru-
ção de signos visuais que carregam aspectos do que é representado. 
Os egípicios mostravam lugares com exatidão; mesmo dependendo da 
memória, informavam todos os elementos que eram observados no espa-
ço. O método egípcio pode ser comparado com o de um cartógrafo pelo 
uso de critérios que asseguram reconhecimento do lugar, possibili-
tando que o mesmo possa ser percebido por suas formas e seu signifi-
cado. Como pode ser visto na imagem O Jardim de Nebamun9 (Fig. 13), 
para garantir essa fiel informação, usam vários  pontos de vista a 
fim de não perder nenhuma característica, usando a frontalidade sob 
uma tomada aérea retratando as duas visões ao mesmo tempo.

9  Imagem de 1400 anos a.C, citada por GOMBRICH, E.H. A Historia da Arte, 2013, p.52-53.
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Figura 13: Arte Egípcia, O Jardim de Nebamun. 1400 a.C., British Museum.
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Outro contraponto é o trabalho da artista Emma Kay10, que em seus 
desenhos faz a reconstrução de histórias históricas, geográficas ou 
ficcionais épicas inteiramente da memória. Emma Kay não fornece uma 
representação exata da experiência, diferentemente dos egípcios, mas 
uma ilustração vívida da memória humana, pensando que as memórias 
são reconstruções de experiências, que se derivam de perspectivas 
individuais. No trabalho The world from Memory IV11 (Fig. 14), ela 
realiza o desenho de memória do mapa mundi e mostra um tamanho exa-
gerado na representação do Reino Unido, onde ela nasceu, assim como 
o tamanho exagerado do continente europeu, e ao mesmo tempo as re-
presentações relativamente distorcidas das Américas.

O trabalho de Emma Kay faz refletir sobre o uso da memória para 
representar espaços afetivos. Seu mapa distorce o tamanho de alguns 
países que ela conhece ou lembra, permitindo alterar as dimensões 
dos lugares. 

Este processo da artista faz com que eu o relacione com a lem-
brança da minha casa de infância e o meu retorno a ela na fase adul-
ta, encontrando-a muito menor do que lembrava. Esse é um processo 
recorrente para todos que experenciam essas lembranças. Tal constru-
ção e reconstrução de memórias são, de fato, a essência da aprendi-
zagem humana. Não é um conjunto de fatos isolados, mas sim um conhe-
cimento existencial relacionado às vivências afetivas com o espaço.

10  Artista nasceu em Londres em 1961.

11  Trabalho foi visto no Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, na Exposição Especies 
de Espacios, Barcelona, Espanha, em 2015.
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Figura 14: Emma Kay, The world from Memory IV. Impressão digital sobre papel, 2013. Coleção Toni 
Tapies
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Para formar um pequeno mapeamento de espaços experienciados é 
necessário acumular situações específicas de cada espaço, colecionar 
memórias por meio de um inventário, imagens do lugar traduzidas de 
experiências vividas e mapas já visualizados.

Mapas são interpretações culturais, ajudam a produzir 
realidades, mas não são cópias fiéis do real. Identificamos o espaço 
que o mapa representa pelos seus símbolos, pois o mapa faz sentido 
se ligado a um lugar, ele é a certeza de sua existência, ele é 
a matriz de um território repleto de metáforas que estimulam a 
imaginação e favorecem o diálogo com o lugar. Um mapa é feito de 
memórias íntimas do espaço podendo ser autobiográfico.

Para mapear lugares não se usa apenas de pressupostos matemá-
ticos e materiais, mas também de premissas culturais e imateriais. 
Como evidencia D. Cosgrove, no texto de geografia humanista, Tradi-

A errância para fazer mapeamento
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ção Humanista na Cartografia e Poética:

A medição do mapeamento não é restrita ao matemá-
tico, ela igualmente pode ser espiritual, política ou 
moral. Pelo mesmo sinal, o registro do mapeamento não 
é confinado ao que é para arquivar, mas também inclui o 
que é lembrado, imaginado, contemplado. O mundo figurado 
através do mapeamento assim pode ser material ou imate-
rial, existente ou desejado, inteiro ou em partes, ex-
perimentado, lembrado ou projetado em várias maneiras 
(2012, p. 71).

Em contraponto a essa ideia humanista na produção de ma-
pas, destaco também a compatibilidade do processo cartográfico 
ao acessar a cartilha do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), onde identifiquei a descrição das operações do 
planejamento cartográfico com meu processo criativo. Eis aqui um 
trecho que destaco atenção:

[...] conjunto de operações voltadas à definição de pro-
cedimentos, materiais e equipamentos empregados na fase 
de elaboração, [...] pressupõe o inventário de documen-
tos informativos e cartográficos que possam vir a fa-
cilitar a elaboração dos originais cartográficos de-
finitivos. Após a decisão da necessidade da elaboração 
de um mapa, deve-se inventariar a melhor documentação 
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existente sobre a área. (IBGE, disponível em: <http://
www.ibge.gov. br/home/geociencias/cartografia/manual_
nocoes/processo_cartografico.html> acesso em 15/04/2017

Ambas ideias para feitura de mapas chamam minha atenção quanto 
aos procedimentos adotados. Elas vão uma ao encontro da outra e não 
se excluem. Reforçam a necessidade de um inventário de documentos 
para sua elaboração, mesmo que esses documentos sejam um registro 
imaterial. Para o Pequeno Mapeamento são uma impressão sensível do 
encontro.

O espaço, na memória, é montado pelas sucessivas camadas des-
sas lembranças. Por meio desta relação procuro fazer o mapeamento 
de espaços da cidade de Pelotas, idealizado como pequenos mapas sem 
premissas cartográficas científicas, mas aderindo elementos do espa-
ço perceptivo orientados de maneira intuitiva. Refletir sobre a ação 
do errante, permite destacar sua semelhança ao peregrino, que usa a 
imersão do corpo na realidade. O espaço experienciado é construído 
pela travessia, pelos encontros. A experiência física do percurso 
possibilita a apreensão sensível do lugar, uma experiência decor-
rente da relação espacial do corpo. O errante se movimenta no tempo 
e no espaço, concomitante à sua experiência física e mental. Mental 
porque construímos a paisagem também com imaginação, a partir de 
nossas inúmeras experiências.

A ideia de mapa como representação do espaço mental é construí-
do por diversos relatos consolidando a memória do espaço. Histori-
camente através dos relatos se constrói imagens dos lugares, o que 
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foi memorizado através do discurso, do recordar o que foi memori-
zado. Assim, cada indivíduo elege seus lugares de acordo com suas 
convenções formando suas próprias imagens. Sebastien Marot, em seu 
Suburbanismo y el arte de la memória afirma que “uma memória aju-
da outra memória” e essa sucessão constrói as imagens dos espaços, 
seja por memória individual ou coletiva.(MAROT, p. 20)

No já citado Paisagem e Memória, Simon Schama corrobora com a 
ideia de que a paisagem também é uma construção da memória, onde o 
passado e o presente afinam uma conversa dentro de nossas observa-
ções. Nessa passagem da introdução de seu livro, Schama lindamente 
escreve sobre essa relação, entre a paisagem e a percepção imagéti-
ca:

E, se a visão que uma criança tem da natureza já pode com-
portar lembranças, mitos e significados complexos, muito 
mais elaborada é a moldura através da qual nossos olhos 
adultos contemplam a paisagem. Pois, conquanto estejamos 
habituados a situar a natureza e a percepção humana em 
dois campos distintos, na verdade elas são inseparáveis. 
Antes de poder ser um repouso para os sentidos, a paisagem 
é obra da mente. Compõe-se tanto de camadas de lembran-
ças quanto de estratos de rochas. (SCHAMA, 1996, p.17)

A imaginação constrói a paisagem assim como seus elementos pal-
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páveis. A combinação entre os elementos reais e imaginários tem 
como resultado um mapa, a construção  espacial por meio de uma aná-
lise de códigos privados usados como metáfora para imagem do espa-
ço.

A informação de um mapa, criado por premissas cartográficas é 
posta em contradição quando criamos mapas com a subjetividade es-
pacial da imaginação. Esse antagonismo valoriza as escolhas de um 
determinado modo de olhar, destacando os afetos de quem o compõe. 
Para compreensão do que me refiro, lembro a defesa de  Cauquelin ao 
discursar sobre a mistura de elementos que compõem a paisagem, como 
uma equação matemática entre diferentes formas físicas e simbóli-
cas. A autora afirma que a paisagem é uma invenção cultural, justa-
mente porque reúne memórias distintas, tanto de experiências vi-
vidas, quanto de experiências não vividas. Ou seja, carregamos a 
memória por meio da oralidade (memória coletiva), criando uma ima-
gem sobre o que é ouvido que está ligada às emoções de quem descre-
ve e de quem ouve. A paisagem, neste contexto, para ela, tem uma 
relação com o ordinário composto de diferentes memórias, justapondo 
e sobrepondo umas às outras, variando suas formas e produzindo uma 
série de imagens de um mesmo espaço. A imagem é composta por “(...) 
formas simbólicas estabelecidas muito antigamente, as quais, do-
bradas no interior da imagem proposta traduzem na sua estrutura.” 
(CAUQUELIN, 2008, p.25), o que nos diz que a paisagem preexiste na 
consciência. 

Da mesma forma que a paisagem é inventada por desdobramentos da 
cultura, carregada de fatores simbólicos, pode-se afirmar que a pai-
sagem também faz parte de uma memória coletiva, memória que tem re-
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lação intensa com o espaço, pois é construída de imagens espaciais 
imóveis no tempo. Esta ideia é desenvolvida por Halbwachs, citada 
por Marot o qual relata que uma cidade é fundada por uma memória 
coletiva, sua história é tecida por discursos coletivos compondo 
a memória do lugar, pois a memória coletiva se dedica às relações 
da memória com o espaço por meio da oralidade. A memória coletiva 
está carregada de distintos valores simbólicos que não operam 
muitas vezes com a realidade, por isso a importância do relato para 
obtenção de uma memória do espaço. A credibilidade está no que se 
acredita enquanto valor, pois a oralidade está próxima da narração 
e não da descrição. Assim, afirma Certeau:  “No relato não se trata 
mais de ajustar-se o mais possível da realidade (uma operação téc-
nica etc.) e dar credibilidade ao texto pelo ‘real’ que ele exibe. 
Ao contrário, a história narrada cria um espaço de ficção.” (CERTE-
AU, 1996, p.153)

A arte partilha deste pressuposto, a veracidade dos fatos está 
na memória de quem manteve a experiência. Quando denomino os espa-
ços de experienciados trago a ideia de narração e ficção, imaginação 
e invenção, pois os espaços reproduzidos pelo conjunto de trabalhos 
tratam de mapas, espaços recriados a partir de uma vivência, por 
isso, experienciados.

O espaço narrado tem também como característica a experiência 
do corpo, a permanência deste nos lugares sugere a união do espaço 
e do tempo. Os espaços experienciados são construídos pelo encontro 
do meu corpo com um espaço e um tempo. 

A  experiência do espaço por meio de imagens, relatos e repre-
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sentações, nascem dessas ações. Não tem caráter representativo do 
lugar e sim da experiência espaço-tempo.  

A deriva para a arte é sempre um ato sem registro, o trabalho 
nos encanta pelo caráter da ficção, pela magnitude da imagem ou pela 
atitude do artista. O autor Jacobo (2011, p.140), em seu livro No-
vas Derivas,  analisa uma série de trabalhos artísticos que usam o 
processo deambulatório como processo criativo ou como fonte de ins-
piração para relatos. E afirma que para muitos artistas a arte não 
reside no registro da ação como uma prova da veracidade, ela existe 
na experiência por diferentes formas representadas, por relatos e 
narrativas que expressam a vivência do percurso ou do espaço urba-
no.

O artista com o qual me identifico para pensar questões impor-
tantes sobre meu trabalho é o belga Francis Alÿs12, que trabalha 
com a experiência e o relato por meio de deslocamentos. Seu traba-
lho tem como resultado uma coleção de resíduos metálicos esquecidos 
pela cidade. Um cachorro de lata imantado percorre as ruas da cida-
de mexicana puxado por um fio, reunindo fragmentos do espaço urbano 
numa construção do espaço-tempo. A performance intitulada The Col-
lector (Fig. 15) propunha essa coleta através do deslocamento pela 
cidade. O cachorro com rodas deflagra o lado lúdico e o descomprome-
timento estético com o objeto. Sem registros, a experiência do per-
curso está nos fragmentos do espaço carregados no trajeto. Os re-
síduos coletados são transformados em documentos e coleções. Esses 

12  Artista contemporâneo (1959) nascido na Bélgica, Alÿs se formou originalmente como ar-
quiteto. Mudou-se para a Cidade do México em 1986, onde continua a viver.
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fragmentos podem simbolizar a memória do percurso, como as camadas 
de tempos distintos que passam a constituir e narrar a cidade, ou 
também, a ação do presente reunida em fragmentos de distintos tem-
pos passados. A ação carrega consigo o valor da banalidade do coti-
diano, as frustrações da vida real, já que o cachorro é um animal 
que faz uso das ruas da cidade juntamente com seus moradores. 

Ações performáticas envolvendo deslocamentos fazem parte da 
poética de Francis Alÿs, linguagem usada em diversos de seus 
trabalhos. O artista explora essa ação de várias maneiras: desfiando 
casacos, despejando tintas, empurrando gelo pelas ruas, ações 
que mostram a inutilidade e a banalidade de situações. Marcando 
seus percursos e questionando o território e suas relações com 
fronteiras, ele critica a política das nações em relação aos 
espaços de disputa, das diferenças culturais e históricas. Seu 
interesse é vagar, mesmo que para o fracasso previsto, trabalha 
para o que chama de “Política do Ensaio”, a “repetição infinita de 
ações que nunca irão atingir seu objetivo” (JACOBO, 2011, p.38) 
criando trabalhos que testemunham um futuro desaparecimento, sua 
ação dissolve no vazio.

Pensar no processo desse artista permite o seguinte questiona-
mento: Quanto há de memória em seus trabalhos? Como mencionado, o 
objeto de arte não é uma preocupação para Alÿs, pois seus trabalhos 
destacam a experiência das ações realizadas, proposições que tra-
zem uma reflexão diante do reconhecimento do espaço urbano, e uma 
apreensão espacial que traz o retrato do cotidiano das cidades. Por 
isso, muitas de suas propostas, além de serem experiências no espa-
ço, são um convite à participação do público para assim compreender 
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Figura 15:  Francis Alys, The Collector. Ação performática com objeto imantado, postal e vídeo, 
1990.
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as questões envolvidas com cotidianos das cidades.

Francis Alÿs realizou, em 2011, um trabalho na 8ª Bienal do 
Mercosul em Porto Alegre, explorando o espaço configurado em sua me-
mória. Ao realizar a performance intitulada La Résidence (Fig. 16), 
Alÿs caminha de olhos vendados pelo mesmo percurso, já realizado em 
dias anteriores, entre o hotel e o espaço expositivo. A performance 
que foi executada em Porto Alegre evidencia que o percurso realiza-
do com os olhos cobertos somente pôde ser feito em decorrência do 
reconhecimento do espaço já percorrido nos dias anteriores, espa-
ço esse já compreendido na sua memória. O argumento do trabalho, a 
percepção do espaço, traz referência da construção imagética quando 
carrega a memória espacial como um fator de crucial importância. 
O percurso que ele realizou durante quatro dias consecutivos fez 
com que se pudesse criar uma imagem daquele espaço percorrido, 
possibilitando a sua ida com olhos vendados. O percurso é realizado 
por meio da memória do artista em relação ao espaço. Ou seja, seu 
corpo acompanha suas lembranças e dirige o caminho a ser realizado.

A memória é elemento fundamental para os espaços experiencia-
dos, pois esses se fazem por meio da experiência do encontro. Os 
espaços experienciados são a coleção de espaços escolhidos por per-
mitirem vivências diferenciadas no contexto da cidade, cada lugar 
por uma particularidade, mas todos ligados pela experiência do mo-
mento, pode ser por estranheza ou por afeto. Pensar este trabalho 
de Alÿs me fez compreender que a percepção espacial está presente 
na vivência do artista diante da paisagem em que se encontra, sus-
citando mencionar a importante ação do tempo para os espaços e como 
a memória nos auxilia na construção das imagens.
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Fig. 16: Francis Alys, La Résidence. Proposta Postal, Porto Alegre- Brasil, 2011. 
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A sucessão de instantes consolidam o espaço e a memória que te-
mos do espaço. Espaços experienciados é a memória que carrego de 
cada lugar, por meio de vivências. De acordo com Benjamin (BENJA-
MIN, 2011, p. 227), a memória é o meio de onde se vivencia, assim 
como um arqueólogo que vasculha objetos soterrados de cidades es-
quecidas, é da memória que obtemos o espaço, são minhas lembranças, 
meus apegos que me permitem vislumbrar o espaço vivenciado. 

Para pensar vivência no espaço, destaco o escritor francês Ge-
orge Perec, que expõe de forma poética a experiência com diversos 
espaços no livro Espécie de Espaços (2011). Nesta obra, o autor 
reflete sobre o espaço no seu contexto mais amplo, trazendo aponta-
mentos importantes que o definem como inventário, o lugar de ações 
capaz de produzir lembranças, porque inventamos o espaço ao des-
crevê-lo, ao mapeá-lo. Nesse sentido, o espaço pode ser imaterial 
e impalpável pois surge da experiência. Os espaços que ocupamos em 
nosso cotidiano, em lembranças descritas, o entorno do corpo, o lu-
gar que habitamos, o espaço em que vivemos. Existem, segundo ele, 
diversas espécies de espaços – pequenos, como uma página em branco, 
e enormes, como o globo terrestre –, mas seja qual for, nele estará 
contido nossa experiência, por isso ele é múltiplo, fragmentado e 
diversificado.

Os escritos de Perec poetizam o cotidiano com descrições que 
desenham a cidade. O leitor vislumbra todas percepções do narrador 
aproximando-se da experiência. As narrativas são reflexões sobre es-
paço na passagem do tempo. Em seu outro livro, Tentativa de agota-
mento de um lugar parisiano, (2012), Perec descreve os acontecimen-
tos cotidianos da cidade após se instalar na praça Saint-Sulpice, 
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em Paris, durante três dias. Suas anotações registram a passagem do 
tempo no lugar, acontecimentos desdobrando-se em longos intervalos, 
ações banais de tudo que o cerca, trazendo a ele o constante movi-
mento humano da cidade.

Além dessa narrativa, Perec possui um inventário de registros, 
descrições e fotografias que sistematizam sua experiência e revelam 
que a maioria dos eventos do no nosso cotidiano muitas vezes não 
são perceptíveis, embora sejam eles que construam o espaço e definam 
o lugar. Aqui, o tempo de Perec é a permanência, onde os aconteci-
mentos sucessivos mostram um desencadeamento de atos num período 
mais extenso de tempo – três dias.

O deslocamento aleatório pela cidade é indispensável para o 
presente trabalho, considerando que sem ele não existe matéria pri-
ma para a criação, pois é dessa ação que surgem os encontros e as 
vivências com os espaços. O método aplicado para feitura do mape-
amento desses espaços – vinculado à materialização destes e não à 
permanência nestes – contempla um inventário de lugares.

Como a prática do espaço representa a apreensão perceptiva do 
lugar, o processo de errância é um coletor e um colecionador de ex-
periências com a cidade, que permite a construção da memória espa-
cial, produzindo um inventário perceptivo de espaços urbanos mapea-
dos, organizados em forma de arquivos e suportes para memória. 

A prática do errante é o principal meio para compor o mapeamen-
to de espaços experienciados. Ela se caracteriza pelas ações clas-
sificadas por deambulações, derivas e flanâncias; é traduzida pelo 
ato de peregrinação pela cidade, produzindo uma sensibilização a 
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partir das convivências com espaços urbanos.

Em um conto de Virginia Woolf, Flanando em Londres (WOOLF, 
2015, p.43), a escritora descreve uma passagem pelas ruas londrinas 
nas quais permanece somente por instantes, no percurso em que cru-
za a cidade e vai construindo a narração destacando as percepções, 
imagens de seu cotidiano. 

Caminhar é pensar na ideia de atravessar um território. Foi 
através deste ato que o homem começou a construir a paisagem, e as-
sim refletir o espaço urbano. O percurso se liga à arquitetura, é 
desta prática que surge a necessidade de transformar o espaço ao 
redor, que deu origem às cidades e suas edificações. 

Falar de errância implica em pontuar questões relativas à sua 
origem. No princípio das civilizações o nomadismo e a errância eram 
práticas recorrentes para a sobrevivência e fundamentais para a 
evolução da espécie humana. Como diferencia Careri (CARERI, 2013, 
p. 50), o nomadismo é identificado pela troca de habitat de tempos 
em tempos, ou seja, o homem permanece em locais com grandes exten-
sões sem marcações, por curtos períodos, devido a fatores específi-
cos, como alterações climáticas. Já a errância está voltada à pere-
grinação do homem que vaga pelo território em busca de comida. 

Posteriormente, o desenvolvimento da prática do errante atra-
vessa longos períodos históricos, ações que transformam a paisagem 
devido a uma compreensão simbólica do espaço, tendo o percurso como 
ritual. Hoje, investigações na arte voltam-se à errância como meio 
de desconstrução da representação tradicional atuando na realidade. 
Careri afirma, “o caminhar produz lugares” (CARERI, 2013, p. 51), 
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pois transforma o espaço e seu significado por meio das percepções 
do seu atravessamento, porque o caminhar “é ato perceptivo e ato 
criativo.” (CARERI, 2013, p. 51)

A experiência da errância é um meio de apreensão da cidade, 
ação vinculada à resistência diante da passividade da vida contem-
porânea, possibilitando uma nova perspectiva do espaço cotidiano, 
produzindo uma forma de sobreviver às cidades.

A ideia de experiência na cidade por meio da errância, explo-
rada por Paola Jacques em seu livro Elogio aos Errantes (2012, p. 
23), afirma, “a prática da errância, pode ser pensada como instru-
mento da experiência de alteridade na cidade” (JACQUES, 2012, p. 
23), conceituando a errância como ferramenta de apreensão subjetiva 
e singular, capaz de produzir relatos, com objetivo de compartilhar 
experiências.

Por meio da errância é possível entrar na cidade, viver o es-
paço por meio de percursos numa escala de tempo diferenciado, per-
manecendo em lugares de passagem. As experiências urbanas permi-
tem apreender seu conteúdo mais esquecido buscando outras formas de 
leituras do espaço.

Destaco Walter Benjamin como importante referência para pontuar 
a resistência e a rigidez da vida urbana, trazida através do perso-
nagem do flâneur, inspirado no poeta Charles Baudelaire. O filósofo 
criticava a incapacidade do homem moderno de produzir e transmitir 
experiências. O flâneur vive o que chama “embriaguez” diante da mo-
dernidade: a multidão/anonimato e a perda da experiência urbana, 
consequência decorrente da Revolução Industrial. 
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O personagem do flâneur explora a estética das cidades, traz 
a discussão da nova percepção diante da cidade moderna, percebe 
uma repetição de imagens diante do tempo mais acelerado deste 
cotidiano, podendo ser representado pela sucessão de vitrines, pelo 
ir e vir dos automóveis e pela aglomeração nas ruas, definindo a 
embriaguez que o homem moderno vive. Reflete, por meio destas cir-
cunstâncias, a importância da experiência do caminhar a esmo, va-
guear pela cidade, ação que vem ao encontro da prática errante e me 
faz tecer algumas relações acerca do caminhar. Neste trecho do li-
vro Passagens, Benjamin destaca a importância do ato de percorrer 
do flâneur para produzir experiências:

Aquela embriaguez anamnésica, na qual o flâneur vagueia 
pela cidade, não se nutre apenas daquilo que lhe pas-
sa sensorialmente diante dos olhos, mas apodera-se fre-
quentemente do simples saber, de dados inertes, como de 
algo experienciado e vivido. (BENJAMIN, 2009, p.462)

Benjamin, por meio de suas anotações acerca da experiência des-
ta embriaguez, apresenta um estudo sobre a percepção, definindo o 
que chama de “imagens dialéticas”. Este conceito tem entendimento 
através desse personagem, trazendo à tona seu pensamento anacrô-
nico, no qual todos os tempos estão contidos num só tempo, e afir-



89

mando que as imagens da cidade são uma união do passado e do futu-
ro em encontro com o agora, o que produz a dialética por meio da 
percepção do contexto moderno: transformações e fluidez no espaço e 
no tempo. Este pensamento é importante para a reflexão do processo 
criativo e dos espaços experienciados. Sob os olhos do errante, as 
imagens simultaneamente recriam o espaço, em que a materialidade e 
a sensibilidade são os principais elementos da experiência do cor-
po com o espaço; uma visão romântica e bucólica que emana do ócio e 
devaneio do flâneur em meio ao tédio urbano da vida moderna. 

“O flâneur é usado por Benjamin para a missão de reconhecimen-
to do labirinto da Modernidade” (BOLLE,1994, p.372). Este persona-
gem representa o fruto da modernização das grandes cidades, aque-
le que vislumbra a destruição de alguns lugares para a construção 
de outros, observa com inteligência, assiste o fim dos mendigos e 
das prostitutas nas ruas, carrega consigo a nostalgia da lentidão 
da cidade que não existe mais. A flânerie se dá pelo estado ócio, 
por exaltar a desaceleração dos centros urbanos, fazendo a reflexão 
de tudo que observa, e o mais importante, criando experiências que 
chocam com essa realidade.

A mobilidade do flâneur é parâmetro para a percepção espacial, 
através dela ele reconhece o labirinto da modernidade e acessa a 
atmosfera da cidade, é capaz de observar os sonhos da coletividade, 
as fantasmagorias (vinculadas ao consumo capitalista e ao deslum-
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bramento diante do moderno) e as imagens de desejo13 (publicidade, 
vertigem pelo excesso de imagens) – expressões criadas por Benjamin 
a fim de refletir sobre a percepção diante da nova realidade. A ação 
do flâneur permite desvendar o imaginário coletivo, a movimentação 
de pessoas e suas ações, como um antropólogo em direção à experiên-
cia da alteridade, como um profissional que mapeia o cotidiano urba-
no através do olhar de sonhador.

O pensamento da “imagem dialética” compreende todos os tempos 
diversos unidos no presente. Para Benjamin, o que observamos contém 
o tempo por meio de uma construção de objetos históricos no presen-
te, denominando “tempo presente” ou “agora da conhecibilidade”14. 
Assim, o passado e o presente encontram-se numa constelação, numa 
relação dialética com o tempo heterogêneo. Tal conhecimento, cons-
truído por ideias surrealistas que exploram o sonho e o inconscien-
te, a vigília do presente depois do acesso ao passado, pensamento 
que é reflexo desse período de transformações sociais e culturais 
marcantes e tão definidoras da contemporaneidade. 

13  Imagens de desejo é considerado por Benjamin produto do inconsciente coletivo, expe-
riências fugazes em relação ao novo, gerando modismos que repercutem no imaginário cole-
tivo. Conceito intrínseco ao operatório de imagens dialéticas. O agora da conhecibilidade 
significa, na sua concepção histórica, o tempo inacabado e incompleto, um momento temporal 
na imagem dialética, o despertar de um sonho.

14  Tempo presente é denominado por Benjamin como as relações contínuas no tempo, se con-
densando como diferencial onde o agora se revela, manifestando- se como imagem de todo o 
ocorrido, uma passagem, que opera com o conceito de imagem dialética (TIEDEMANN, Apud Ben-
jamin, 2009, p.31 e 33)
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Benjamin não fazia parte do grupo de surrealistas mas parti-
lhava de suas ideias. Os surrealistas formam um grupo que, durante 
este período, pensava a arte por meio do inconsciente, com a ideia 
de sonho, reproduzida na vertigem e na embriaguez dos sentidos, 
misturando o entendimento de vigília e sonho, realidade e imagina-
ção. Embalados pela experiências das ruas, da inspiração etnográfi-
ca, buscam na estranheza uma familiaridade para pulsar a criação.

Em 1921, antes do surrealismo, o grupo Dada promoveu uma tempo-
rada de ações públicas com incursões urbanas por Paris, realizando 
um primeiro convite público para um encontro na igreja de Saint Ju-
lien Le Pauvre onde havia um jardim abandonado. Uma situação comum 
no cotidiano urbano, em um lugar específico e banal. O ato marcava 
a crítica à modernização da cidade, a radical urbanização proposta 
por Haussmann15, e tinha por objetivo confrontar a nova atmosfera 
asséptica que se delineava.

Esta ação marcou as ideias dadaístas e trouxe em si o senti-
do de performance e o uso de lugares não comuns para a arte. Neste 
folheto dadaísta (Fig. 17), traduzido por Paola Berenstein Jacques, 
fica clara a importância da banalidade do lugar escolhido e a neces-
sidade de percepção do novo contexto urbano:

15  Hausmann, parisiense, foi o grande urbanista da cidade em 1860, projetando o caráter 
artificial, ampliando ruas e destruindo prédios, retirou prostitutas e mendigos, propôs uma 
nova dinâmica e novos lugares para fluxos e passagens.
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(...) Os dadaistas de passagem em Paris, querendo reme-
diar a incompetência de guias e de cicerones suspeitos, 
decidiram realizar uma série de visitas a lugares esco-
lhidos, em particular, aqueles que realmente não tem ra-
zão para existir. (...) Fazer parte desta primeira visi-
ta significa perceber o progresso humano, as destruições 
possíveis e a necessidade de continuar nossa ação, que 
vocês devem incentivar por todos os meios. Sob condução 
de: Gabrielle Buffet, Louis Aragon, Arp, André Breton, Paul 
Eluard, Th. Fraenkel, J. Hussar, Benjamin Peret, Fran-
cis Picabia, Georges Ribemont-Dessaignes, Jaques Rigaut, 
Phillip Soupault, Tritan Tzara. (o piano foi gentilmen-
te cedido pela Maison Gavault). (JACQUES, 2012, p.95)

O que chama atenção é o sentido conferido a esses lugares dian-
te da necessidade de promover a experiência associada à percepção 
das transformações. O espaço refletido na mudança de hábitos urbanos 
gera uma apatia diante da experiência do cotidiano nas cidades. São 
espaços que tinham por característica uma descontextualização em 
relação às mudanças em curso, ou seja, uma descontinuidade na Pa-
ris moderna promovida por uma estranheza daquilo que persiste. Os 
lugares abandonados carregavam consigo a estética do descartado, a 
ponto de “não haver razão de existir”, insossos e banais, destoando 
da urbanização do restante da nova cidade. Este encontro entre o 
corpo e o espaço afeta a percepção e traz a real experiência da 
alteridade na grande cidade moderna. Explorando os espaços que 
trazem uma nostalgia diante da ideia que temos de ocupação urbana, 
refletindo a paisagem, nas palavras de Schama: “lugar de ócio 
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Figura 17: Grupo Dada, por Tristan Tzara, Convite Excursões e Visitas Dadaístas. 1921.
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bucólico e um lugar de pânico primitivo.” (SCHAMA, 1996, p.513)

Os dadaístas tinham o olhar no presente, Careri menciona que 
foram os criadores do primeiro ready-made urbano (CARERI, 2013, 
p.75),  voltados à ação estética no cotidiano das cidades, substi-
tuindo a representação tradicional. A ação traduzindo-se em objeto 
estético, através da experiência de habitar o banal, trazendo a re-
flexão sobre fluxo da cidade, sua constante transformação e o excesso 
de informação que afeta a percepção do espaço. Através de incursões 
que objetivavam viver a arte em tempos e espaços reais, não havendo 
um objeto, aproxivamam arte e vida.

O dada não intervinha no lugar deixando ali um objeto nem 
o separando dos outros: levava o artista – melhor dito, um 
grupo de artistas – diretamente ao lugar a ser descoberto, 
sem realizar operação material alguma, sem deixar rastros 
físicos, a não ser a documentação ligada à operação – os 
panfletos, as fotos os artigos, as narrações –, sem qual-
quer tipo de elaboração subsequente. (CARERI, 2013, p.75)

Os surrealistas prosseguiram com as deambulações e excursões, 
urbanas e rurais, por lugares banais usando essa única incursão 
dadaista como referência para operações estéticas e investigações 
freudianas sobre o inconsciente. A cidade é o terreno das experi-
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ências cotidianas buscando o surreal. As deambulações surrealistas 
desenvolveram essas ações a partir de 1924 ativando o espaço real, 
realizando percursos nas cidades do centro da França. Organizadas 
por Aragon, Breton, Morise e Vitrac, eles escolhiam a cidade a par-
tir do mapa, ao acaso, e viajavam até ela. Sem metas, o objetivo 
era experimentar o espaço real, caminhando e explorando os limites 
entre realidade e sonho.

Os surrealistas apresentavam uma postura como de um etnógrafo 
tornando próximo o longínquo (o estranho), trazendo a valorização 
da experiência, em busca da superação da realidade, colocando-se 
fora do tempo, percorrendo espaços vastos e desabitados. O espaço, 
aqui, é o produtor autônomo de afetos e relações. O percurso para 
os surrealistas era um mergulho de cabeça no estado de apreensão, 
penetrando no corpo, físico e mental, onde o caminhar gera um esta-
do hipnótico, “é um médium através do qual se entra em contato com 
parte inconsciente do território.” (CARERI, 2013, p.80)

Importante ressaltar que todas estas expressões geradas por 
meio do processo errático na modernidade tinham por objetivo a ex-
periência da cidade, a percepção do espaço cotidiano. Seguindo esta 
ideia, procurando elucidar o ato de quem caminha e percebe situa-
ções de interesse, é impossível ignorar as discussões e propostas 
do grupo Internacional Situacionista16, ativo durante os anos 50 e 
60. O grupo tem uma produção de textos escritos referentes à ur-

16  Grupo de artistas, poetas escritores, da década de 60, que tem como base o pensamento 
urbano situacionista: a psicogeografia, a deriva e, principalmente,  a “construção de si-
tuações”.
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banização, importantes para minha reflexão, a maioria deles escri-
to por Constant e Guy Debord. Com conteúdo revolucionário, o grupo 
propõe uma nova visão diante do urbanismo, refletindo os espaços de 
convívio nas sociedades contemporâneas, pertinência evidente ainda 
nos dias atuais. 

A contribuição da Internacional Situacionista para o meu tra-
balho remete à discussão estabelecida em torno das transformações 
das cidades pós-modernas, questões essas apontadas pelo grupo, as 
quais apresentavam lugares cada vez mais assépticos, pouco frequen-
tados. Nas cidades, a rua não pode ser ocupada. O medo se instaura, 
violência e individualismo fazem parte da vida urbana. Os textos do 
grupo, nesse sentido, protestam contra as modificações geradas pelo 
capitalismo, onde se exclui os espaços de convivência, os mesmos 
perdem o sentido de existir e passam a ser meros espaços desfuncio-
nalizados do contexto cotidiano.

No início, seus temas estavam ligados à arte e à cultura 
e faziam críticas aos surrealistas por estarem engajados 
exclusivamente com a arte, apresentando-se como “frente 
revolucionária da cultura”. Na medida em que o grupo aprofunda suas 
ideias, passa a gerar discussões mais politizadas em seus textos, 
destacando assuntos como a avaliação da nova fase do capitalismo 
e a organização do proletariado. Em 1966 é publicada pelo grupo 
uma lista de assuntos que serão abordados em futuras publicações, 
a fim de “esclarecer o valor revolucionário” das questões atuais, 
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servindo de base para o movimento revolucionário de maio de 1968 17. 
O grupo teve sua última publicação em 1972 e se preocupava com os 
movimentos sociais, tendo como base as ideias marxistas, a divisão 
de classes e a alienação do proletariado. Esse perfil político é ca-
racterístico e eminentemente artístico.

Na sua primeira fase, é evidenciado o caráter do errante, e 
aborda uma posição  estético-política, criando-se o termo Deriva, 
definido pelo grupo como modo de comportamento experimental ligado 
às condições da sociedade urbana “técnica de passagem apressada por 
vários ambientes. Mais particularmente, também designa duração e um 
exercício contínuo dessa experiência (…)” (CARERI, 2013, p.90). A 
Deriva, normatizada por Guy Debord, significa a ação de se relacio-
nar de forma lúdica e descomprometida na cidade, permitindo novas 
experimentações e formas de habitá-la. Faz-se uso dos efeitos psí-
quicos decorrentes, compreendendo o comportamento humano nas novas 
cidades. Expressa a ideia de não haver destino, não importa o meio 
de deslocamento no percurso, que é escolhido ao acaso por sensações 
e impressões. Ao praticá-la, por meio da Psicogeografia, explora-se 
a realidade espacial, assim como a percepção influenciada pela geo-
grafia ou por afetos.

Esses conceitos sobrepujaram a deambulação surrealista por se 
colocar de forma política diante da crítica ao urbanismo acelerado 
da modernidade. O grupo acreditava que era preciso agir diante da 

17  Maio de 1968 representou uma serie de conflitos em Paris no decorrer desse período, teve 
início com manifestações estudantis para pedir reformas no setor educacional. O movimento 
cresceu tanto que evoluiu para uma greve de trabalhadores. 
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realidade das cidades e não sonhar, mas, ao mesmo tempo, em alguma 
ideia estava presente a fugacidade das ações, preocupando-se com o 
instante vivido e não com os registros. 

Mesmo assim, ambos grupos compartilham de propostas confluentes 
e de manifestações semelhantes, como acontece com a produção de tex-
tos – os surrealistas através dos romances e os situacionistas sob 
forma de guias turísticos e formulários da “cidade mutante”. Forma-
tam de maneira precisa que o conceito de deriva exprime perambular 
sem rumo baseado em sensações que se alteram a cada instante ou como 
nos apresenta Careri, “a mudança de hora em hora da paisagem será 
responsável pela desorientação total (…)” (CARERI, 2013, p.8). Essa 
desorientação referida pelos Situacionistas é idealizada pela psico-
geografia, denominada por eles como: “Estudo dos efeitos precisos por 
meio geográfico, conscientemente organizado ou não, que atuam direta-
mente no comportamento afetivo dos indivíduos” (CARERI, 2013, p.90). 
Podemos afirmar que a psicogeografia é o método para deriva, ou seja, 
meio encontrado pelo grupo para errar a cidade a fim de associar a 
discussão à percepção do cotidiano espacial. 

Esses conceitos potencializam a reflexão sobre a experiên-
cia que desempenho nos Espaços Experienciados durante as cami-
nhadas, influenciada pela estética urbana. Levando em considera-
ção as variações climáticas, o tempo de deriva é variável, abrindo 
a possibilidade de percorrer alguns trajetos de carro. Isso porque 
para os Situacionistas o conceito de deriva não é associado com o 
caminhar propriamente dito, mas o deslocamento sem destino previsto, 
favorecendo a desorientação espacial a ação não pretende produzir 
objetos, mas alguns documentos e/ou relatos do processo errante.
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Figura 18: Guy Debord, La Guide psychogéographique de Paris, Discours sue les passions de 
l’amour: pentes psychogeographiques de la dérive et localisation d’ambiance. Litografia sobre pa-

pel, 1957. Coleção MACBA
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Dentre os trabalhos realizados pelos Situacionistas gostaria de 
destacar o mapa idealizado por Debord, nomeado La Guide psychogé-
ographique de Paris (Fig. 18). Um mapa dobrável, desses comprados 
em bancas de revistas para atender os turistas, com o objetivo de 
perder-se, pois o mapa atende a questões afetivas, ligadas à subje-
tividade. O guia fragmenta a cidade em pedaços que flutuam num es-
paço vazio que para orientar-se é necessário seguir setas que li-
gam zonas da Paris histórica. A organização desses fragmentos segue 
bases psicogeográficas, traduz afetos e paixões de quem o concebeu, 
levando o observador aos lugares que emitem tais subjetividades. Os 
percursos não são indicados, trazem a deriva como uma proposição do 
trabalho, assim como “trajetórias no vazio, errância mental entre 
lembranças e ausências.” (CARERI, 2013, p.92) O vazio representa o 
esquecimento, a cidade é mapeada pela memória afetiva destacando as 
experiências de origem particular e subjetiva.

O artista, neste caso, constrói um mapa com a sua apreensão 
perceptiva dos lugares de Paris, mapeando a cidade usando fragmen-
tos de mapas a partir de sua experiência nesses lugares. Esta apre-
ensão é permitida através de um desempenho realizado pelo percurso, 
a travessia entre os espaços não se encontra em evidência no guia, 
estão apenas representadas por setas que não indicam precisamente o 
caminho, somente a direção. O resultado visual deste guia reúne o 
mapa original da cidade onde existe uma informação precisa e os es-
paços entre esses recortes, que demostram seu oposto, uma falta de 
informação, uma imprecisão. 

Existem dois aspectos neste trabalho que considero importantes 
para a minha reflexão criativa. O primeiro é o formato de guia des-
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tinado à multiplicação, a produção em série associada ao contexto 
da arte que sugere ao espectador uma prática no espaço cotidiano. 
O segundo é relacionado ao conteúdo deste material gráfico, onde as 
informações imprecisas estão associadas à concepção de mapa (o ins-
trumento de precisão para orientação espacial); destaco o vazio do 
espaço em branco onde evidencia o esquecimento dos espaços não afe-
tivos. 

A partir do final dos anos 1960 várias ações artísticas envol-
vendo o ato de andar podem ser destacadas no movimento Land Art. 
Neste período o percurso era uma forma de arte e as obras relacio-
navam seu significado aos símbolos, valorizando o conceito, na pers-
pectiva da transformação simbólica do território. Desta maneira, a 
experiência do caminhar é concebida através da relação do corpo, do 
espaço e do tempo. Podemos destacar os artistas Robert Smithson, 
Richard Long, Walter de Maria e Carl Andre, entre outros, envolvi-
dos neste contexto. Importante mencionar a necessidade desses ar-
tistas de pensar a arte no campo expandido18 através de happenings19 

18  Expressão criada por Rosalind Krauss, historiadora norte-americana, alargou a reflexão 
do espaço pós-moderno; aproximando do universo artístico, mesmo que por oposição, a paisa-
gem e a arquitetura. A noção de “campo ampliado”, surgiu principalmente da problematizaçao 
da escultura como uma categoria definida pelos limites da não-paisagem e da não-arquitetura.

19  Happenings não possuiam um estilo definido ou consistente, eles variavam muito em tama-
nho e complexidade, e a arte poderia ser trazida para a vida cotidiana. O artista envolvido 
com happenings exigia que o espectador participasse ativamente de cada ação.
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site-specific20 e non-sites21, colocando em questionamento o espaço da 
galeria (o cubo branco) e a presença do objeto.

Dentre o vasto assunto quero destacar a produção de Robert Smi-
thson. A partir de suas expedições, denominadas Estudo de Seleção 
de Sítios, o artista selecionava lugares para investigações espa-
ciais, itinerários através de áreas industriais, subúrbios ou gran-
des espaços desérticos, e extraía elementos para compor a percepção 
da experiência. Longe de ser uma representação, são documentos co-
letados da realidade. Essa ideia de arte, excluindo o objeto artís-
tico propriamente produzido, tensionava o repertório artístico da 
época.

Participavam da expedição os artistas: Robert Morris, Claes Ol-
denburg, Carl Andre, Michael Heizer, Donald Judd, Nancy Holt e Dan 
Graham. A caminhada era fundamental para esses artistas e todos os 
percursos eram realizados a pé, vinculado à presença individual 
(corpo) transcendendo a percepção visual (experiência), pois acre-
ditavam que desta forma apreenderiam o específico do lugar. Assim, o 
resultado era uma combinação das expedições, ações e percursos, com 
imagens em grandes escalas, mapas, transformando o espaço geográfico 
em espaço cartográfico. Nesta citação podemos compreender a concep-

20  Site-Specific refere-se à intervenção de um artista em um local específico, criando um 
trabalho integrado com o seu entorno e que explora a relação com a topografia de sua loca-
lidade – urbano, seja dentro ou fora, deserto, oceano ou de outra forma.

21  Chamou-se de Non-Site as obras de terra; os artistas utilizam materiais geológicos e 
orgânicos em escultura expostos em galeria. As esculturas foram expostas pela primeira vez 
na exposição Earth Works, em 1968.
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ção de arte, das ações e a fundamen tação da apreensão:

Toda a linguagem torna-se um alfabeto de sítios. O chato, 
como outras obras, está se tornando cada vez mais impor-
tante para o artista. Calçadas, buracos, valas, montes, 
estradas, terraços, etc., todos têm um potencial esté-
tico. Lugares remotos, como barragens de Nova Jersey e 
as águas geladas dos pólos norte e sul poderiam ser co-
ordenado por formas de arte que usam o real das terras, 
são meios. A televisão poderia transmitir essa ativida-
de em todo o mundo.22 (SMITHSON apud EWBANK, 2012, p.67)

Com essas palavras, Robert Smithson destaca seu interesse pela 
experiência do corpo em situações reais do meio, as quais denomina 
“chatas”, mas com grande potencial estético, pensando os elementos 
do espaço contemporâneo. O que lhe interessa são experiências com 
o lugar, vivências específicas que indicam o uso de mídias distintas 
para expressar a sua experiência. Explora os sítios visitados atra-

22  All language becomes an alphabet of sites. The boring, like other works, is becom-
ing more and more important to artist. Pavements, holes, trenches, mounds, heaps, paths, 
ditches, roads, terraces, etc., all have an esthetic potential. Remote places such as Pine 
barrens of New Jersey and the frozen wastes of the north and south poles could be coordi-
nated by art forms that would use the actual land as medium. Television could transmit such 
activity all over the world.
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vés de uma “imagem lógica”23, que significa a criação da imagem para 
além da representação. Traz o entendimento da percepção espacial 
vivida através de distintas mídias, produzindo mensagens através do 
próprio espaço. 

Os elementos lugar, percurso, fotos, mapa e artigos configuram 
sua produção e consolidam o trabalho, traduzem a experiência com o 
lugar, criam sites (trabalhos realizados especificamente para os lu-
gares) e non-sites (fragmentos levados para a galeria), se distan-
ciando da ideia de representação. Seu conjunto de trabalhos adqui-
re diversas formas – esculturas, desenhos e fotografias – compondo o 
papel do artista como etnógrafo, que produz para além da arte, pois 
seu ato também é político. A produção se torna uma crítica à desin-
tegração da paisagem cotidiana nas cidades contemporâneas, onde mo-
numentos artificiais transformam e destroem os elementos autogerados 
pela natureza. 

O trabalho realizado por Smithson, em 1970, Rozel Point, Gre-
at Salt Lake (Fig. 19), traz esse entendimento – nele a paisagem é 
vista com nítida ação humana, um monumento artificial se justapõe à 
degradação da paisagem. Uma paisagem desconcertante que produz uma 
nova estética que exprime um tempo suspenso. Uma paisagem em cons-
tante mutação. Da mesma forma a fotografia o HOTEL PALENQUE (Fig. 
20),  trabalho de 1969, traduz a experiência da expedição, com o 
uso de fotografia e áudio, de um hotel abandonado. Careri associa a 

23  “La imagen lógica se diferencia de la imagen naturalista o realista en que rara vez se 
asemeja aquello que representa.” (LAILACH, 2007, p.86).
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ação de Smithson à “entropologia”24, que significa a paisagem reve-
lada pela transformação artificial, a degradação expressa nas pai-
sagens contemporâneas das cidades, sua condição existencial e suas 
contradições.

Robert Smithson, com as expedições realizadas em 1967, explo-
rava a ideia de espaços em dissolução (CARERI, 2013, p.138), hoje 
identificados como não-lugares, e discutia o futuro das cidades con-
temporâneas. Uma maneira possível para compreender o lugar é por 
meio das sensações e do fluxo de movimento dos corpos. Desta percep-
ção, principalmente na zona urbana das cidades, destaco a importân-
cia do fluxo de pessoas formatando os espaços da supermodernidade. 
A cidade contemporânea se caracteriza por esse aspecto. Os espaços 
urbanos são espaços de fluxo constante de pessoas que pedem passagem 
e correm atrás de seus atrasos. 

Como já abordei errância enquanto processo criativo, caracte-
rizo os Espaços Experienciados, denominados superficialmente como 
espaços ocos, de rejeito, permanentes lugares para impermanência, 
espaços visitados, vividos e carregados, que podem ser explorados 
por seu estigma ou afeto. Essa reflexão entre a errância e os espa-
ços experienciados explora questões relativas aos contextos urbanos 
contemporâneos, trazendo uma crítica diante da experiência do corpo 
no cotidiano das cidades. 

Para Michel de Certeau, (1994) as práticas do espaço signifi-
cam caminhadas organizadas no cotidiano ordinário da cidade ha-

24 Expressão criada por Levi-Strauss. (CARERI, 2013)
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Figura 19: (esq.) Robert Smithson, S/título (MICA SPREAD) Rozel Point, Great Salt Lake. Quatorze 
transparências, 1970. Coleção Robert Smithson.

Figura 20: (dir.) Robert Smithson, Hotel Palenque. Palenque, México.Trinta e uma transparências e 
som gravação de áudio, 1969. Coleção Museu Solomon R. Guggenheim, New York.
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bitada. Esse conceito é descrito pelo autor, que concebe a cida-
de como um espaço construído, onde existem operações envolvendo a 
função das cidades e as consequências dessa funcionalidade, tecendo 
condições determinantes à vida social. As práticas traçam lugares 
e a caminhada define a cidade como “espaço de enunciação” (CERTEAU, 
1994, p.179), moldando a organicidade do ambiente. Caminhar traz a 
ideia de ausência do lugar. O ato multiplicado por todos os tran-
seuntes urbanos faz da cidade “uma imensa experiência social da 
privação de lugar” (CERTEAU, 1994, p.183), também chamada por ele 
de “não-lugar”.

Na década de 1990, o antropólogo Marc Augé 25 define não-lugar 
como um conceito que se origina do fato do autor detectar nas ci-
dades contemporânea diversos lugares destinados à passagem dos que 
se deslocam, o que, consequentemente, representa o lugar da imper-
manência. O autor afirma que a expansão espacial contemporânea pro-
duziu um encolhimento do mundo através da concentração urbana, pro-
duzindo os não-lugares. Ideia contrária à de lugar antropológico 
compreendida e defendida pelo historiador . Augé afirma que o lugar 
é construído por meio de sua história, produzindo identidade e sin-
gularidade, diferente das cidades supermodernas das quais resulta-
ram a mundialização da cultura, surgindo, consequentemente, cada 
vez mais espaços de passagem. Certeau alega, nesse sentido, que os 
lugares são histórias fragmentadas contidas no espaço praticado, um 
desdobramento temporal. 

25  Marc Augé, etnólogo e antropólogo francês nascido em 1935. Escreveu Não-Lugares: In-
trodução a uma Antropologia da Supermodernidade em 1995.
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Assim, o conceito de não-lugar, elucida lugar e espaço. O lugar 
é histórico “conjugando identidade e relação” e o espaço é definido 
por “lugar praticado”, o lugar transformado pelos passantes, sig-
nifica o espaço que coexiste dentro de uma animação, “espaços onde 
o indivíduo se experimenta como espectador, sem que a natureza do 
espetáculo lhe importe” (AUGÉ,1998, p.80). Assim, lugar é o lugar 
inscrito e simbolizado, identitário, conexo com a origem, por isso 
relacional, por estabelecer relação entre as pessoas e a história.

Esse conceito de não-lugar ajuda a refletir sobre as cidades 
contemporâneas. O filósofo Massimo Cacciari, em seu livro A cidade,26 
discorre sobre a cidade-território (pós-metrópole) contribuindo com 
essa afirmação de que hoje a cidade obedece a uma geografia temporal, 
e não mais espacial, em que as distâncias são medidas por tempos, 
como caracteriza a seguir: 

(...) espaço indefinido, homogêneo, indiferente nos seus lu-
gares, onde se dão acontecimentos que se baseiam em lógicas 
que já não correspondem a um desígnio unitário de conjunto... 
modificam-se com uma rapidez incrível. (CACCIARI, 2010, p.33)

Para ele, o lugar é um sítio em que corpos habitam. Onde há 

26 Massimo Cacciari tem formação em filosofia, é professor de Estética na Universidade de 
Veneza e presidente da Câmara Municipal da mesma cidade. A cidade é um livro que percorre 
a historia da cidade através de uma reflexão filosófica e estética.
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pausa, ao contrário das grandes cidades que não dispõem de espaços 
de repouso e os lugares se caracterizam pela passagem, com luga-
res ambíguos de estar e não estar, espaços onde cidadãos vivem essa 
contradição.
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A experiência da caminhada pela cidade permite vê-la sob o con-
texto de passagem onde o deslocamento traz a percepção temporal e 
imagética, pois é uma experiência da alteridade urbana. A suces-
são de imagens como uma montagem da realidade através de sucessivos 
tempos, pode ser vista sob o olhar de Walter Benjamin e suas ima-
gens dialéticas através do flâneur, o mediador que produz imagens e 
coleciona sensações da cidade, aquele que faz uma radiografia atra-
vés do espaço onde a experiência urbana se transforma em narrativa 
como forma de apreensão do espaço cotidiano.

Através de um inventário de dados destes espaços, é possível 
reproduzir percepções, por meio de fotografias, desenhos e/ou víde-
os. Os trabalhos são espaços experienciados registrados, inventa-
riados e concebidos pela ideia de mapeamento da cidade de Pelotas, 
Rio Grande do Sul, sul do Brasil, na qual eu vivo, caminho e repro-

Caminhadas em Satolep
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duzo minhas impressões.

Um pensamento nostálgico surge dessa experiência corpórea do 
caminhar por Pelotas. Nos deslocamentos, espaços são incorporados 
ao corpo e ao imaginário, Nos deslocamentos, espaços são incorpora-
dos ao corpo, ao imaginário e à vivência correspondente desse due-
to onde a paisagem é compreendida sob um conjunto de elementos que 
negociam entre si aquilo que nos afeta. Percorrer ruas na sua sequ-
ência constante e plana, que é característica desta cidade de es-
tética repetitiva no que diz respeito à sua fisionomia urbana, ar-
quitetura e organização espacial. Revisito lugares já percorridos, 
reproduzo uma imagem que é a soma de distintos tempos.

Para colecionar percepções em Pelotas, o deslocamento pode ser 
visto como elemento principal definido pela atmosfera da cidade. Uma 
atmosfera específica (imagem e clima) devido à sua posição geográfi-
ca, que caracteriza sua forma enquanto cidade e a cultura dos que 
ali moram. O fato de se localizar no sul (repleta de banhados, pla-
na e luminosa) possibilita uma percepção característica.

Um artista responsável por transformar a cidade em fonte poéti-
ca é o cantor e compositor Vitor Ramil27. Sua reflexão define o frio 
como identidade do lugar, e surge do estranhamento perceptivo entre 
Pelotas e Rio de Janeiro, cidade símbolo da tropicalidade brasilei-
ra. Através deste exercício de alteridade, Ramil cria o que denomi-

27  Vitor Ramil é compositor, cantor e escritor brasileiro, nasceu em Pelotas, começou sua 
carreira artística ainda adolescente no começo dos anos 80, quando aos 18 anos de idade 
gravou seu primeiro disco Estrela, Estrela.
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na A Estética do Frio,28 definindo-o como imagem diferencial. Iden-
tifica paisagens e hábitos que simbolizam a cidade, “um estado de 
coisas em tudo paralisante” (RAMIL, 2004, p.14), uma imagem criada 
por meio da paisagem e do imaginário do artista. Voltado a essa at-
mosfera melancólica e introspectiva da paisagem sulina compondo uma 
imagem visual. Vastos campos verdes, linha reta do horizonte e 180 
graus de céu límpido. Ramil destaca elementos pontuais que caracte-
rizam Pelotas usando as expressões: “rigor, profundidade, concisão, 
clareza, leveza, pureza e melancolia”.

Essa visualidade produzida pelo seu imaginário permitiu que 
chegasse numa música que exprime a poética do frio, a simplicidade 
e monotonia da milonga, intensa e extensa, lenta e repetitiva, como 
os banhados, reproduzindo as mesmas palavras que definem Pelotas 
pela melancolia. Desta forma, a milonga traz sempre uma visualidade 
por meio de seus arranjos, “uma extensa planície onde densidade e 
espaços vazios vão sendo combinados” (RAMIL, 2004, p.27) A sua mú-

28  Conferência apresentada em francês em 19 de junho de 2003 no Théâtre Saint-Gervais em 
Genebra, Suiça.
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sica Milonga de sete cidades (A Estética do Frio)29 contém uma sín-
tese poética podendo traduzir a experiência da cidade ao percorrer 
as ruas de Pelotas.

Milonga de Sete Cidades (A estética do frio)

Fiz a milonga em sete cidades

Rigor, Profundidade, Clareza

Em Concisão, Pureza, Leveza

E Melancolia

Milonga é feita solta no tempo

Jamais milonga solta no espaço

Sete cidades frias são sua morada

29  Música do Album Ramilonga, 1997.  “Em Ramilonga – A Estética do Frio Vitor inaugura as 
sete cidades da milonga (ritmo comum ao Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina): Rigor, Pro-
fundidade, Clareza, Concisão, Pureza, Leveza e Melancolia. Através delas a poesia de onze 
“ramilongas” percorre o imaginário regional gaúcho mesclando o linguajar gauchesco do homem 
do campo à fala coloquial dos centros urbanos. A reflexão acerca da identidade de quem vive 
no extremo sul do Brasil começa pela recusa ao estereótipo do gauchismo; o canto forte dá 
lugar a uma expressividade sofisticada e suave; instrumentos convencionais são substituídos 
por outros, como os indianos e africanos, nunca antes reunidos neste gênero de música. Pela 
contundência de suas ideias, pela originalidade de sua concepção, Ramilonga é uma espécie 
de marco zero na carreira de Vitor Ramil.” (http://www.vitorramil.com.br)
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Em Clareza

O pampa infinito e exato me fez andar

Em Rigor eu me entreguei

Aos caminhos mais sutis

Em Profundidade

A minha alma eu encontrei

E me vi em mim

Fiz a milonga em sete cidades

Rigor, Profundidade, Clareza

Em Concisão, Pureza, Leveza

E Melancolia

A voz de um milongueiro não morre

Não vai embora em nuvem que passa

Sete cidades frias são sua morada

Concisão tem pátios pequenos

Onde o universo eu vi

Em Pureza fui sonhar
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Em Leveza o céu se abriu

Em Melancolia

A minha alma me sorriu

E eu me vi feliz

As ruas planas de Pelotas, de fácil caminhada, por sua repeti-
ção estética das fachadas das casas (principalmente na zona do Por-
to e do Centro), suscitam uma monotonia e ao mesmo tempo a falta de 
referências devido à acentuada sequência de ruas e casas regular-
mente perpendiculares à calçada. Um imenso jogo de xadrez onde são 
originados o rigor e a concisão descritos na música. Essa estética 
permite, conjuntamente com a paisagem e o clima, identificar Pelotas 
e poetizar seus espaços.

Na poética de Ramil, a cidade de Pelotas aparece através do 
anagrama Satolep. Em sua novela intitulada Satolep30, Ramil produz 
uma ficção em que descreve a cidade através de personagens icôni-
cos e de fotografias antigas. O imaginário do artista cria imagens 
através de um texto que define a atmosfera do lugar vivenciada por 
um fotógrafo. As fotografias antigas e personagens compõem as cenas, 
misturando realidade e ficção. Narra os caminhos, as paisagens e o 

30  O romance Satolep traz 28 fotografias da cidade de Pelotas feitas em 1922 pelo fotógrafo 
Brisolara. Para cada imagem o autor criou uma pequena ficção e, dialogando com os 28 pares 
de fotos e textos, uma estória narra o retorno do personagem Selbor a Satolep, sua cidade 
natal, e seu encontro com personagens reais da história de Pelotas, como João Simões Lopes 
Neto, Lobo da Costa e Francisco Santos. (http://www.vitorramil.com.br/info.htm#)
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clima com o pesar da melancolia.

Características lindamente descritas nessa novela são expres-
sões significativas para a compreensão da atmosfera pelotense que 
me motivam a pensar a criação de meus trabalhos: “a umidade que 
custa passar”, “a quietude da planície”, “campos que se transfor-
mam em céu”, “zona de alagados”, “um imenso banhado”, a luminosida-
de, “as ruas de paralelepípedo”, “cercado de arroios e correntes de 
água”, “dias de chuva ininterrupta”, “cinza metálico”, “o tamanho 
das aberturas das casas e sua altura”, “grossas paredes de tijolos 
erguidas por negros”, “vastidão monocromática”, “ruas retas e pla-
nas”, a imensidão, “casas enfileiradas”, simetria, “ruas sem árvo-
res”, cerrações, prédios neoclássicos, “desenho urbano rigoroso”, 
lentidão, vastidão, “paisagem pálida e seu rigor”. Cada uma delas 
traz uma imagem da experiência, não somente uma imagem espacial, 
mas temporal.

Nesta novela, a memória do personagem é construída pela paisa-
gem. Ao percorrer ruas, se recorda do passado e fotografa prédios 
através do deslocamento pela cidade e pelo tempo, onde recordações 
unem-se ao presente e pensam no futuro, como uma imagem dialética 
da experiência que recorre a todos os tempos presentes no espaço.   

Utilizando o recurso das palavras também produzi um vídeo que 
narra a experiência de percorrer as ruas de Pelotas. Inspirado em 
narrativas da cidade, amarra as ideias para a produção do Peque-
no Mapeamento de Espaços Experienciados. Um relatório de apreensão, 
que descreve o processo criativo utilizando a invenção de pala-
vras por meio de outras que existem, crio assim novas verbalidades. 
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Figuras 21: Kelly Wendt, estudos para vídeo Aprelatório. Poesia visual. 2012 
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Através da união de duas expressões surge uma terceira com novo 
sentido que associo as ações praticadas. Agem como conceitos no 
processo criativo e ajudam a definir e entender escolhas e o sentido 
que elas têm nos trabalhos (Fig. 21). A palavra Aprelatório, título 
desse pequeno vídeo, é a união das palavras “apreensão” e “relató-
rio”:

Estranhava a derivacidade ao satolepiar caminhos. A deambulaci-
dade persiste no meu corpo emocionado pelos instantes de permanên-
cia desses espaços experienciados. A geopercepção do lugar também é 
física e ocasional no prazer de percorrer rulinhas no plano do meu 
mapaginário. É preciso capturamagens espacionalmente como sobrevi-
vência poética de utilidade plúdica da urbanicidade. 

Ao criar um vídeo que descreve o processo deambulante em Pe-
lotas e os meios de capturar a cidade, nomeio minhas ações por 
meio de novas palavras. Esse video que tem como imagem o movimen-
to em um labirinto. Como se fosse uma caminhada, as palavras apa-
recem e logo somem, na sucessão do texto. As frases são inseridas 
em um fundo escuro com letras brancas e carregam a imagem de um 
percurso de quadras na cidade. Palavras vão aparecendo e sumindo 
conforme o deslocamento delas na tela. Este vídeo foi apresentado 
primeiramente na Galeria Gestual em Porto Alegre, em 2012, com 
slides animados. Posteriormente, em 2016, ele foi reproduzido, num 
formato de 50 minutos, ambos em looping.

Em uma das projeções, apresentada em exposição individual em 
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setembro de 2016 na galeria A SALA31 (Fig. 22), o vídeo foi proje-
tado no teto. Nesse momento, sua projeção recorria a um argumento 
tridimensional trazendo o espectador para o espaço expositivo, in-
dicando a experiência espacial através da movimentação do corpo, na 
tentativa de realizar a leitura do texto, que aparece e desaparece 
na sucessão das palavras. Um poema visual que envolve o espectador 
com o tempo de leitura e deslocamento do corpo na intenção de fazer 
essa leitura.

Gostaria de amarrar estas questões com reflexões acerca do tra-
balho Lugar Tênue,32 dos artistas Maria Ivone dos Santos33 e Hélio 
Fervenza (Fig. 23), que, tanto pelo uso das palavras, como de foto-
grafias, procura explorar a ideia de memória e lugar praticado. Com 
esta instalação, propõem encontros com a cidade por meio de lem-
branças, seja através da linguagem visual ou palavra escrita, nas 
paredes e nos volantes. 

A instalação é formada por textos em vinil adesivo fixados nas 
paredes, além de múltiplos impressos em papel cartão, no formato 
postal, contendo as mesmas frases das paredes. As fotografias inse-
ridas conjuntamente descrevem e poetizam a cidade de Pelotas, lem-
branças dos lugares percorridos, trazendo impressões do lugar.

31  Galeria A SALA,  Centro de Artes, da Universidade Federal de Pelotas, localizada na 
Alberto Rosa, 62, Pelotas-RS.

32  Exposição realizada na Galeria A SALA.

33  Maria Ivone dos Santos é artista visual, professora e pesquisadora em Artes Visuais/ 
UFRGS.
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Figura 22: Maria Ivone Dos Santos e Hélio Fervenza, Lugar Tênue. instalação com fotografias,
adesivos e multiplos, 2014.
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Figura 23: Hélio Fervenza, Lugar Tênue. Apresentação para andamento e transporte, múltiplo, 2014.
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Este trabalho dialoga com ideia de lugar, vivência, memória, 
diante do sentido de espaço, particular e universal, descrito por 
palavras ou por imagens fotográficas. Na exposição,  além das pala-
vras, na parede estavam expostas fotografias de superfícies que re-
fletem uma paisagem. A conversa do reflexo com a fotografia carrega a 
ideia de vivência e de memória: a mão que segura a superfície traz 
a presença do corpo que observa o lugar. Ao mesmo tempo o reflexo 
permite a ideia imaterial da memória e impressões guardadas (Fig. 
24).

Esse trabalho está relacionado ao tempo e ao espaço devido ao 
estado de permanência de quem observa. Relação entre corpo que pra-
tica o espaço a fim de transformá-lo em vivência e lugar onde se fe-
cunda a memória individual e coletiva.

Ao pensar na fotografia como registro da vivência, lugar e tempo 
sobrepostos, os entendo como o princípio do encontro espaço-tempo e 
sua materialização por meio da impressão de quem observa. Assim, a 
fotografia traz essa dimensão espacial através do reflexo do espaço 
contido nela, conduzindo o espectador para o entorno de quem foto-
grafa. Ao tecer impressões do lugar fazemos recortes visuais, re-
gistros fotográficos que, impressos em superfícies móveis, tornam-se 
corpos independentes, volantes.

No texto da exposição, o mesmo publicado34 posteriormente na re-
vista Paralelo 31, o artista explana:

34  Revista Paralelo 31, edição 03, dezembro de 2014. 
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Figura 24: Maria Ivone Dos Santos e Hélio Fervenza, Lugar Tênue. instalação com fotografias,
adesivos e multiplos, 2014.
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Michel de Certeau no livro A invenção do cotidiano: ar-
tes de fazer relaciona e diferencia espaço e lugar, di-
zendo-nos que “o espaço é um lugar praticado. Assim, a 
rua geometricamente definida por um urbanismo é transfor-
mada em espaço pelos pedestres. Do mesmo modo, a leitura 
é o espaço produzido pela prática do lugar constituído 
por um sistema de signos – um escrito.” Em vista dis-
so, poderíamos in-verter o enunciado e pensar que lugar 
é também aquilo que persiste na ausência da vivência que 
criou um espaço. Aquilo que insiste na memória, na ima-
gem, no mapa, na linguagem, no corpo. Nesse sentido, lu-
gar tênue é aquele que persiste enquanto impermanência, 
aquele que se apresenta a nós de forma breve e fugidia 
na transição do espaço para o lugar: lampejo mental, 
reflexo nas superfícies: o momento de sua instauração, 
mas também de sua rarefação. É a faísca e o vislumbre da 
invenção, da descoberta, da percepção de um lugar outro 
como decorrência da vivência de um espaço. (FERVENZA, 2014)

Ao defender o lugar tênue como experiência de permanência e 
impermanência no lugar através da memória, o corpo no espaço e do 
espaço no corpo é consolidados na ausência a eterna presença. Quan-
do a duração da vivência espacial, mesmo que por breves instantes, 
produz imagens que revelam fragmentos para entendimento do espaço, 
traduz uma experiência única desfrutada por aquele que a vive.

Os reflexos e os filtros utilizados na imagem por Maria Ivone 
permitem aproximar o espectador à impressão do fotógrafo, captando 
visões jamais percebidas, situações inéditas esticando o conceito 
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de espaço-tempo. Quem vive a experiência de fotografar possui o po-
der de escolha em relação aos recortes da realidade ao fixar ou re-
ter partes de sua vivência.

 Os filtros e reflexos nas fotografias exploram a percepção deste 
gesto. Lugar Tênue apresenta o múltiplo como elemento, um volante 
em papel cartão, com mesmo formato, mas com modelos distintos: em 
cada um deles consta uma frase, a mesma adesivada na parede do es-
paço expositivo. Cada frase é uma descrição sensível do lugar, uma 
imagem de Pelotas. Seu compartilhamento em folhas de papel possibi-
lita tanto uma leitura solitária quanto uma leitura plural

O aspecto deste trabalho que me interessa pensar em relação à 
minha poética é o uso dos múltiplos no espaço expositivo, como eles 
ocupam esse espaço. As fotografias, o adesivo recortado e os múl-
tiplos preenchem a sala com uma distribuição regular e harmônica, 
provando que os múltiplos, enquanto materiais voláteis, podem ser 
trabalhados envolvendo o espectador no espaço. Os elementos estão 
organizados garantindo a leitura do espectador conforme um desloca-
mento pela cidade, produzindo impressões, com a mesma ambiguidade 
da palavra, onde percepções são multiplicadas, reproduzindo o espa-
ço da cidade.

Os espaços experienciados que organizo nos inventários são defi-
nidos pelo encontro de corpo-espaço-tempo, por isso são subjetivos 
e com resultados visuais diversos. Cabe aqui, para finalizar este 
bloco, destacar que o mapeamento é organizado a partir de inventá-
rios colecionados por meio de caminhadas. Estes inventários orde-
nam os encontros com os espaços conforme o meio de produção de cada 
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mapa/espaço onde se faz o uso de diferentes linguagens. No Inven-
tário UM, uso a fotografia para discutir o meio de apresentação do 
espaços experienciados; e o Inventario DOIS, que explora a multi-
plicação de imagens por meio da digitalização, em suporte de papel 
ou meio virtual como recurso.
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Capítulo 2:Inventário UM

Espaços Experienciados: o uso de fotografias diante 
dessas paisagens de predileção, tudo se passa como se 

eu estivesse certo de aí ter estado ou de aí dever ir.
(BARTHES, 2012, p.43)

Abordo aqui o pensamento que percorre meu fazer utilizando fo-
tografias. A imagem enquanto registro do espaço vivido. O gesto de 
fotografar não traz uma preocupação especial com enquadramento e 
recursos técnicos. A fotografia serve como um catálogo de registros 
que remetem aos espaços experienciados. 

A fotografia, entre outros meios, norteia a ideia de inventariar 
espaços como registros de vivências nos lugares. São documentos que 
reunidos descrevem os lugares encontrados, associados a dispositi-
vos de observação e/ou desenhos e, em alguns casos, vídeo. Seu uso 
provém do interesse em buscar registros da experiência e do terri-
tório urbano e relatar elementos espaciais que me afetam. As ima-



128

gens fotografadas demonstram minhas escolhas na captura, e sua vi-
vência, que resulta do encontro entre corpo, tempo e espaço.

Registrar a experiência espacial por meio da fotografia é defla-
grar o espaço-tempo materializados nos suportes.  Por meio do re-
gistro do encontro gera-se um inventário cartográfico de lugares 
afetivos da memória. 

A forma encontrada para dispor as imagens valida este grupo de 
trabalhos como um conjunto de elementos usado como documentação. 
Apresenta-se como forma de reconstituição do espaço, pois a foto-
grafia, nos trabalhos, em nenhum dos casos funciona sozinha, está 
sempre provida de artefatos ou expositores. As imagens são definidas 
por enquadramentos e formas de disposição relacionadas com a apre-
ensão do corpo no espaço.

O casal de artistas Bernd e Hilla Becker35, desde a década de 
1960, usava a fotografia como meio de colecionar imagens da arquite-
tura industrial do norte da Alemanha. Estas fotografias possuem um 
enquadramento padrão e dispõem uma sequência. (Fig. 25)

Os artistas fotografam uma série de prédios descrevendo os lu-
gares percorridos: viajam para grandes minas e siderúrgicas e, sis-
tematicamente, fotografam estruturas, como as torres sinuosas de 

35  Os artistas Bernd e Hilla Becher: Bernd Becher nascido em Siegen em 1931, estudou pintu-
ra e litografia, Hilla Wobeser, nascida em Potsdam em 1934, aprendiz de fotógrafa comercial. 
Passam a fotografar juntos, influenciados pela objetividade de práticas fotográficas, são 
influenciados pela arte minimalista e conceitual nos anos 1960 e 1970. A natureza sistemá-
tica da sua abordagem tornou-se um estilo reconhecível.
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carvão e minério de ferro e os altos-fornos que transformam o mi-
nério em metal. Em obras como Aufbereitungs Anlagen (Preparação 
Plants) Bernd e Hilla realizaram uma documentação enciclopédica de 
edifícios industriais. As fotografias, enquadradas em plano aberto, 
foram organizadas de forma regular, como uma grade, um xadrez de 
imagens, induzindo à comparação entre elas, dando-lhes a densidade 
de documento.

 A série mencionada, já de 2006, mapeia os prédios que descre-
vem a zona industrial dos lugares alemães, uma seleção rigorosa de 
elementos que traduzem o espaço fotografado: o espaço representado 
pelos prédios industriais e apresentados ao espectador num conjun-
to que sugere a leitura de coleção ou inventário. As tipologias das 
suas fotografias enquanto paisagens evocam a experiência de um lugar 
particular.

A aparência da fotografia é simulacro, como descrito por Bau-
drillard, “finge ter o que não tem” (BAUDRILLARD, 1997, p.23), con-
trapondo a representação, porque questiona a diferença entre verda-
deiro e falso, uma estratégia da hiper-realidade: o que está para 
além do real, pois já é outra coisa. Neste mesmo pensamento, o au-
tor caracteriza a fotografia como uma forma de exorcizar a realidade 
– retirando do objeto fotografado suas dimensões, produz um olhar 
facetado que esboça uma totalidade, exercendo fascínio, uma sutil 
sedução transparente.

 As fotografias documentais se relacionam com a ideia de frag-
mento, múltiplos que compõem uma percepção e um entendimento espa-
cial quando registram a paisagem. Desde seu surgimento, a fotogra-
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Figura 25: Bernard e Hilla Becher, Aufbereitungs Anlagen (Preparation Plants), Image VI série 
Typologies. fotografia, 2006
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fia está relacionada à capacidade de documentar o espaço-tempo num 
fragmento, discutindo uma realidade e deixando o vestígio ao re-
produzir o olhar. Baudrillard afirma que a fotografia tem um caráter 
obsessivo, pois ela corta o mundo trazendo uma descontinuidade ao 
observador em relação ao espaço-tempo (BAUDRILLARD, 1997, p.37). A 
fotografia é capaz de tornar o fotografado em um objeto, dar a ele 
o sentimento de alteridade, destacar o estranhamento diante do não 
visto, se transformar em outra forma de existir, a ilusão sutil e 
silenciosa. A fotografia é uma forma de trazer silêncio aos lugares, 
apontar uma descontinuidade não vista, a identidade por trás da 
aparência e revelar a desaparição do que é fotografado.

A expressão materializar instantes de permanência diz respeito 
a esse modo operatório do trabalho, à ideia da fotografia transfor-
mar em fisicalidade o tempo-espaço, produzir vestígios e gerar im-
pressões que reunidas e dispostas de diferentes maneiras constroem 
a presença de um lugar.

Ao relacionar a fotografia com documento da paisagem e pen-
sar nas reflexões do trabalho, recordo a passagem de Jean- François 
Chevrier (CHEVRIER, 2007, p.41) que descreve a importante tradi-
ção da fotografia de paisagem. Em um primeiro momento, a fotografia é 
documento importante como modelo na realização de pinturas. Durante 
muito tempo, entre os séculos XVIII e XIX, a câmera obscura foi 
utilizada por pintores para a produção de telas.

Posteriormente, na história da fotografia, a paisagem serviu 
também como fonte de estudos topográficos, com as missões fotográ-
ficas na América do Norte na década de 50, movimento que tinha por 
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objetivo investigar os lugares e retratar os elementos mais marcan-
tes das paisagens norte americanas. Esse assunto deu origem a uma 
série de documentos que descrevem a situação das cidades em de-
senvolvimento e deflagram a modalidade da fotografia documental que 
apresenta a geografia de cada lugar para pessoas distantes.

Saliento as questões mencionadas para pensar o uso dos regis-
tros e a função documental da fotografia em relação à paisagem, como 
documento topográfico. Imagens com uma visão panorâmica que expres-
sam a experiência perceptiva do lugar.

A paisagem, igualmente como no gênero da pintura, torna-
se o motivo mais fotografado desde o surgimento da fotografia, 
propiciando uma idealização dos lugares. 

Impulsionada pelo momento industrial, com a moderna cultura da 
máquina, torna-se presente a eficácia da representação: a verdadeira 
renovação da imagem. Mas, como afirma Rouillé (2009, p.34), a alian-
ça entre máquina e homem admitiria que a arte e a fotografia fos-
sem inconciliáveis, assim, nesse momento a fotografia era vista como 
meio importante de registro e representação da realidade. A moder-
nidade precisava ser registrada e as transformações da cidade tam-
bém.

A paisagem pastoril das pinturas é substituída pela fotografia 
do retrato da vida moderna (CHEVRIER, 2007, p.99) e a paisagem ur-
bana passa a ser gênero recorrente na fotografia que registra, com 
precisão, a captura das novas formas urbanas, a cidade e seus con-
teúdos sociais e físicos. A urbanização gera outras sensibilida-
des aos seus habitantes e a fotografia contribui para a adaptação ao 
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modernismo, retratando monumentos e grandes obras como cenário de 
poder; a presença humana é pouco retratada.

Destaco as imagens produzidas por Niépce (Fig. 26). e Tal-
bot36 (Fig. 27)., que obtiveram grandes avanços no campo da foto-
grafia: o primeiro foi seu idealizador por meio da heliografia; o 
segundo, precursor do grão aparente. Ambos os fotógrafos regis-
traram a cidade moderna, estimulando a ideia de circulação por 
meio de imagens móveis. Esses fotógrafos são mencionados a fim de 
pensar o sentido da fotografia neste contexto investigativo. A busca 
pelo enquadramento ideal da cidade que surpreendentemente nascia, 
revelava um novo espaço desconhecido, da modernidade e seus novos 
ângulos. Pensando a relação de feitura, pode-se dizer que eles te-
riam que posicionar a câmera e esperar um longo tempo para essa 
imagem ser fixada, período para capturar muito mais do que imagens, 
mas observar o cotidiano da cidade e suas nuanças estéticas durante 
o tempo do registro.

Neste vasto campo de informações relacionadas à fotografia mo-
derna, me detenho no romance surrealista de André Breton e as pecu-
liares fotografias de Eugène Atget. Ambos refletem por meios diferen-
tes a modernidade através de imagens da cidade. O efeito do sonho 
diante da nova realidade, momento de novas incertezas que alteram a 

36  O fotógrafo Joseph Nicéphore Niépce (1765 -1833) foi um inventor francês responsável 
por uma das primeiras fotografias. Em 1793, Niépce tenta obter imagens gravadas quimicamente 
com a câmera escura. E William Henry Fox-Talbot (1800 -1877) foi um escritor e cientista 
inglês, pioneiro da fotografia. Usava a câmera escura para desenhos em suas viagens e vinha 
pesquisando a fixação da imagem da câmera escura há tempos.
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Figura 26: Joseph Nicéphore Niépce, fotografia 20x25 cm. 1826 (Devido à exposição de 8 horas, os edifícios 
são iluminados pelo sol da direita e esquerda.)
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Figura 27: William Henry Fox Talbot,  fotografia 17x21  cm, 1844
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escala de importância dos objetos. A nova forma de obtenção da ima-
gem e a nova cidade mudam o cotidiano e a forma pela qual essas re-
alidades são apreendidas.

André Breton, assim como Benjamin, também reflete sobre o perso-
nagem flâneur. Em Nadja37, publicado em 1928 em Paris, Breton passeia 
com o leitor no texto, assim como passeia pela cidade, colocan-
do-o em contato com aspectos mais banais do dia-a-dia em incan-
sáveis caminhadas surreais e repletas de imaginação pela cidade. 
As ilustrações fotográficas, capturadas por Jacques-André Boiffard, 
são elementos importantes na redação do romance. Numa lista de 
44 fotografias, Breton atribui a elas importância para além da 
ilustração, elas fazem parte da obra, sendo indispensáveis. São 
usadas como elementos que revelam a ideia surrealista da união da 
vida e do sonho, cifram signos urbanos que circulam entre o plano 
do real e do imaginário. O deslocamento detona a inquietação do 
errante, uma vez que seu esforço estava concentrado em relacionar o 
fantástico com o banal do cotidiano. (Fig. 28/28A)

Breton escreve andanças, revelando uma estima por encontros 
fortuitos e regados de mistério com a personagem Nadja. No momento 
em que conhece Nadja, o narrador pergunta quem é ela e sua resposta 
é convicta: “Eu sou uma alma errante”. O trecho evidencia a errân-
cia como meio de descrições da cidade e seus lugares, procurando 

37  Nadja, nome da obra, é a personagem criada por Breton para emaranhar-se 
na cidade labiríntica e dos sonhos: transfigurada e decifrada na leitura. O 
livro é um romance, com mistério e um pouco de cada gênero literário, ex-
plorando a fotografia, o acaso e a imaginação. 
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Figura 28 e 28A: Jaques - Andre Boiffard, Place Dauphine e Boulevard Magenta, em Nadja (André Breton, 
1923). p.80 e 98 respectivamente
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mostrar a atmosfera da nova Paris, ressaltando os modernos boule-
vares ou “lugares ermos”. Breton transforma a paisagem urbana em 
romance, utilizando a arquitetura para contextualizar seu texto em 
acesso às regiões misteriosas da Paris, vielas, passagens e becos, 
ocultos do cotidiano. Referindo-se ao sentimento de ambiguidade 
criado com um elo secreto entre as palavras e os lugares explorando 
pontos de contato entre vida e sonho. 

Dessa intersecção entre texto e imagens da cidade, produzem-
se encontros inesperados, remetendo a um inventário de luga-
res frequentados. A noção de errância traz a ideia de encontros, 
confrontando o acaso e a necessidade. A obra é norteada pelas 
fotografias que, aliadas ao texto, destacam os lugares de encontro 
com Nadja, orientados por uma geografia imaginária da Paris 
misteriosa e erótica, que relatam o fascínio e o medo da cidade. As 
imagens produzidas na obra questionam a identidade de quem perambu-
la pela cidade, colocando inclusive o narrador como estrangeiro, ao 
desdobrar a identidade dos personagens em outras múltiplas, devido 
ao deslocamento pela cidade e ao desejo de errar. Não somente atra-
vés do corpo, mas também da mente.

Já o fotógrafo Eugène Atget (Fig. 29), também nos anos 20, in-
fluenciado pela era moderna e pelo surrealismo, retratava o ritmo 
da cidade produtiva com imagens serializadas que repercutiam tam-
bém num inventário de clichê38 uniformizados, permitindo comparações 

38   Atget produzia fotografias para servir de motivos a pintores, vendeu milhares à École 
des Beaux Arts. (MIBELBECK, 2008, p.18) Assim como suas imagens atendia a ilustradores, 
arquitetos e decoradores.
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Figura 29: Eugene Atget, Avenue De L`Observatoire.  Fotografia, 1926.



140

de lugares costumeiros, estabelecendo dessa forma uma relação com 
o documento. Para o artista, a fotografia não é um fim em si mesma e 
serve de artifício para outras práticas. Desta forma, o único dá 
lugar ao múltiplo, e a reprodução de imagens começa a fazer parte 
do cotidiano das pessoas. Reflexo do valor industrial, a reprodu-
ção em série está representada por cartões postais, selos, cartazes 
publicitários e jornais que acabam por formatar um caráter ficcional 
às imagens reais. 

O envolvimento de Atget com o movimento surrealista traz à 
cena imagens que refletem a vertigem da modernidade, juntamente com 
as novas percepções da cidade. A fotografia passa a constituir uma 
nova poética visual – por ser uma imagem mecânica e de produção 
industrial, torna-se um meio ideal de apropriação instantânea da 
realidade. As tomadas de Atget propunham a exploração do espaço fic-
cional da cidade, produzido por novas imagens, e traziam como re-
sultado visual a ideia de montagem, encontros corriqueiros de sua 
percepção à cidade moderna e seus novos artifícios. 

Com sua máquina fotográfica de madeira, transitava nos espaços 
da modernidade parisiense e, percorrendo as ruas da “nova” cidade, 
revelava uma luz perturbadora do novo cotidiano moderno e declarava 
que nada era mais surreal que a própria realidade. Retratou num 
primeiro momento os velhos edifícios, cujo reflexo nos vidros das 
vitrinas do comércio evidenciava a confusão perceptiva natural da 
modernidade. Durante seus deslocamentos reproduzia imagens dos lu-
gares e seus atores prédios que estavam prontos para serem demoli-
dos, detalhes arquitetônicos da cidade, o comércio, assim como ven-
dedores de rua e prostitutas da periferia estavam presentes em seu 



141

catálogo fotográfico.

Para pensar o trabalho de Atget, volto a destacar o pensamen-
to fragmentado e dialético de Walter Benjamin e o modo romântico 
de observar a modernidade que descreve os hábitos dos citadinos, 
pessoas e ambientes, permitindo vislumbrar o lugar de forma sensí-
vel e perspicaz, deixando aparentes as formas desse espaço lapidado 
por ações humanas. Materiais, meios e comportamentos são trazidos 
em seus ensaios, como o cinema e as novas técnicas de reprodução, 
considerando as teorias marxistas e sua análise social. Esses 
conceitos também são investigados procurando refletir a fluidez da 
matéria cada vez mais volátil e genérica da modernidade.

Sua linguagem descritiva reflete cenas do cotidiano da nova ci-
dade. Os personagens, a nova estética, explícita com ferro, vidro 
e luz elétrica, bem como a publicidade e produção seriada para as 
massas. Benjamin ainda deflagra a ambiguidade de seu pensamento numa 
leitura cheia de incertezas e sarcasmo; reflete os modos de repro-
dução, assim como a legitimidade da fotografia artística, ora ata-
cando, ora apenas descrevendo o que ainda não permitia explicar, 
como os reflexos nas relações sociais e culturais. O filósofo tra-
duzia em seus escritos a sua forma de trabalho, redigia pequenos 
textos que compunham um pensamento mais complexo e, por meio des-
ses, descrevia suas vivências e percepções. Para escrever seu últi-
mo texto, Passagens Parisienses, inspirado nas Passagens em Paris39, 
o autor reúne documentos, fotos e gravuras como fonte primária e 

39  Passagens é o nome dado às novas galerias parisienses, lugares de lojas e apartamentos 
que cortam a quadra de rua a rua caracterizando a arquitetura moderna. 
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constrói uma argumentação diante das percepções do olhar e do seu 
corpo, ante o novo ambiente moderno - novos materiais, nova luz e 
novo cotidiano. Os costumes passam a ser atrelados ao capitalismo, 
o vidro, o ferro, a energia elétrica, a alteração das fachadas, a 
estética das vitrinas envidraçadas e os seus anúncios. Tal contex-
to é o mesmo que acolheu o movimento surrealista, possuindo essas 
características recorrentes em gabinetes de curiosidades, como am-
biente propício para explorar as ideias e os efeitos da modernida-
de. Por fim, Benjamin, Breton e Atget fazem alusão ao sentimento mo-
dernista nos documentos fotográficos e representam o entendimento de 
uma atmosfera vinculada ao sonho. A fotografia desempenhou o papel 
surreal de registrar e subverter a realidade.

 Essas referências servem para pensar a fotografia como um dos 
elementos importantes na construção de minhas ideias, não necessa-
riamente como produto final na sua apresentação, mas como um meio de 
conhecer e apreender lugares, coletando, organizando, imprimindo as 
experiências do encontro. A fotografia, tida como materialização do 
espaço compreendido, é uma imagem dialética, a imagem ambígua, do 
passado e do presente e do que é real e imaginário. Esta ferramenta 
de análise também serve para pensar os desenhos que acompanham os 
trabalhos desse conjunto, em relação às minhas memórias, por meio 
das formas que melhor descrevem o espaço escolhido, particularida-
des somadas ao desenho, construindo outra imagem. A paisagem, aqui, 
ecoa em formas do meu imaginário, antes de querer aproximar uma 
descrição objetiva da natureza, ela está mais próxima à subjetivi-
dade. O som, o cheiro e os diferentes sentimentos, saberes percep-
tivos ligados a formas simbólicas, “tendo a impressão de que a pai-
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sagem preexiste à nossa consciência”. (CAUQUELIN, 2007, p.29)

Destaco que os trabalhos aos quais me refiro aqui refletem o uso 
da fotografia como um artifício poderoso de recorte temporal-espa-
cial que associa a ideia de encontro e a necessidade do registro. 
A imagem dialética de Benjamin pode ser vista como um adensamento 
do tempo porque há uma reunião de impressões revisitadas no agora 
da fotografia. Fotografar o cotidiano do espaço urbano é operar por 
montagem de fragmentos e citações desse contexto trazendo o envol-
vimento do instante presente e o reconhecimento do tempo históri-
co em que se vive, ou seja, o ponto anacrônico da imagem indicando 
para a história do lugar. Uma espécie de olhar retrospectivo, em 
que as imagens se tornam explícitas pelas ambigüidades do encontro 
do agora com o vivido, e têm seu ponto de fuga no presente da fo-
tografia. O instante fotografado contém a sincronicidade de imagens 
do tempo vivido e se manifesta a partir das relações que surgem da 
consonância com uma época.

Fotografar é um recorte visual que promove sentido como imagem, 
é fruto do que é visto e imaginado, encontramos nela o princípio de 
comunicação humana, o mesmo que fundamenta a poesia, nomeando o que 
não tem nome, como na criação da linguagem (BENJAMIN, 2011). 

Neste sentido, reflito sobre as imagens produzidas pelo artista 
Rubens Mano40 no trabalho Futuro do Pretérito. Em suas tomadas exis-

40   Artista nascido em São Paulo, nascido em 1962. Suas ações procuram incidir sobre as 
relações existentes entre a produção de espaços e a maneira como apreendemos o ambiente ao 
redor. 
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te um adensamento do tempo ao falar do futuro, a imagem apresentada 
salta à imaginação, reconstrói seu passado e vislumbra um futuro ao 
mostrar o cotidiano do  espaço e tempo.

O trabalho é concebido por uma câmera parada que capta paisa-
gens urbanas em Brasília por 20 a 30 segundos. Em certos instantes 
as tomadas parecem fotografias, pois nada acontece. Às vezes cruza 
um pássaro, um pedestre, um carro, mas tudo com a lentidão do coti-
diano, como se fossem ações descontinuadas. Estas fotografias video-
grafadas trazem como potência o clima inóspito da cidade, sua esca-
la pouco humana e sua tendência anti-pública. 

Vejo que por meio de suas imagens há um reconhecimento do espa-
ço numa suspensão temporal, podemos dizer que retrata o invisível e 
mostra a dificuldade da imagem em dar conta dos espaços. Trata-se de 
uma escolha despretensiosa, o lugar visto por meio da imagem do co-
tidiano, onde o tempo e o espaço apresentam uma eterna transforma-
ção lenta, descrevendo por meio de fragmentos a percepção dos luga-
res. A imagem ativa os sentidos e a memória e chama atenção para o 
tempo do espaço. Neste trabalho, fica mais evidente a especificidade 
dos lugares escolhidos, a característica de gerador de ocorrências 
mínimas e significativas. Esses registros audiovisuais revelam-se 
cheios de narratividade, que surge do próprio espaço de Brasília 
– uma cidade planejada para a funcionalidade pois retratam um 
desconcerto a partir dos terrenos baldios ou dos limites exteriores 
da cidade, mostrando o vazio e o eco que provoca reflexões sobre o 
que ela poderia ter sido. (Fig. 30)
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Figura 30: Rubens Mano, Futuro do pretérito[cidades-satélite]. vídeo, 2010
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Na tentativa de evidenciar o clima de Pelotas e descrever al-
guns encontros com os espaços, utilizo, nestes dois trabalhos, a 
fotografia como registro de pequenos encontros somados à presença da 
água – característica marcante da cidade. A água colabora na elabo-
ração do trabalho, pois adquire a forma da fotografia e também fun-
ciona como uma lente. O espectador observa através dela, aumentan-
do a ideia de profundidade e reflexos, evidenciando a imagem da água 
das próprias imagens.

Ambos os trabalhos exprimem a forte presença da água em mui-
tos dos espaços experienciados de Pelotas. Recorrente no cotidiano 
da cidade, por ser cercada por arroios, Canal e Lagoa, a água pon-
tua sua influência na cidade que possui dias intermináveis chuvas e 
uma umidade constante que verte das paredes das casas. Nestes tra-
balhos, os espaços experienciados são marcados pela característica 
aquosa. (Fig. 31/32)

Série Alagados
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Figura 31: Kelly Wendt, No Porto, água. Aquário, fotografia, água, múltiplo, suporte em metal. 
2012. Foto: Camila Hein 
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Figura 32: Kelly Wendt, A Figueira Caduca. Aquário, fotografia, água, múltiplo, suporte em metal. 
2012. Foto: arquivo pessoal. 
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O trabalho explora aqui os dias incansáveis de chuva, nublados, 
o céu cinza metalizado conjuntamente à melancolia do porto de Pelo-
tas que hospedava um navio abandonado com carcaça inutilizada, des-
prezada, que carregava o nome de São Sebastião. 

A fotografia realizada do interior do carro em um dia de chu-
va, é de um navio que insiste permanecer no Canal São Gonçalo esta-
cionado, pois foi abandonado por seus tripulantes e ali descansa. 
Sua presença é marcante nessa paisagem nostálgica. O enquadramento 
traz sua imagem juntamente com um grande prédio do porto peloten-
se. Embaçada pela água da chuva com pequenas gotas, a fotografia é 
apresentada fixada entre a parede e um aquário com dimensões 20x30x9 

2012/01 No porto, água e São Sebastião1

1 Este trabalho foi apresentado na Exposição “Deslocamentos Urbanos” realizada da Sala de 
Exposições Antônio Caringi, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas, du-
rante o mês de julho de 2012.
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cm, exposto em um suporte de metal. 

O trabalho reúne fotografia, água e um múltiplo (volantes em pa-
pel). Sua apresentação sugere ao espectador a montagem de barcos de 
papel: a pequena dobradura, conhecida na infância,  passa a incor-
porar o trabalho ao ser depositado no aquário cheio de água. Esses 
volantes levam o nome da embarcação: São Sebastião. 

Nesse trabalho, o porto de Pelotas é um espaço experienciado, 
o navio é uma marca do lugar, a chuva frequente traz um clima in-
tenso, nostálgico e, principalmente, molhado. Registro a experiên-
cia do lugar num momento de constante incidência de chuvas em que 
é inevitável a nostalgia da falta de luz. A vivência no espaço se 
dá através de vidros e lentes, trazendo uma nova percepção do espa-
cial. A fotografia adquire novo efeito com a água e explora sua pre-
sença como lente de aumento, ampliando a imagem das gotas de chuva 
e do navio atracado. (Fig. 33;34;35;36;37)

Estes elementos compõem a experiência do lugar, o efeito do seu 
encontro e o uso da fotografia como dispositivo de registro, sobre-
vivendo no tempo-espaço, na memória involuntária que vem à tona. Os 
mapeamentos têm essas prerrogativas: a estranheza agindo na percep-
ção do tempo-espaço com suas descontinuidades.

Os barcos de papel em forma de múltiplos foram inseridos pelos 
espectadores no aquário e, no decorrer dos dias, foram ficando sub-
mersos, valorizando a proposta das dobras dos barcos. 
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Figura 33: Kelly Wendt, No Porto, água. Fotografia. 2012. Foto: arquivo pessoal
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Figura 34: Kelly Wendt, No Porto, água. Aquário, fotografia, água, múltiplo, suporte em metal e 
vidro. 2012. Foto: Camila Hein.
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Figura 35: Kelly Wendt, No Porto, água. Aquário, fotografia, água, múltiplo, suporte em metal. 
2012. Foto: Camila Hein 
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Figura 36: Kelly Wendt, São Sebastião. Múltiplo. Impresso em papel sulfite  
(100 cópias). 2012. 
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Figura 37: Kelly Wendt, No Porto, água. Aquário, fotografia, água, múltiplo, suporte em metal. 
2012. Foto: Roberta Rossato 
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A Figueira Caduca tem como inspiração o conto de Simões Lopes 
Neto41 A Figueira42, e foi produzida para o Segundo Prêmio de Artes 
Visuais João Simões Lopes Neto. O conto narra a vida de uma figuei-
ra que, de tão velha, depois de acompanhar gerações de uma famí-
lia, estava caduca, não regulava direito, produzia inúmeros frutos 
conforme a época do ano. Ele faz uma metáfora referente à confusão 
mental ocorrida na velhice, elucidando a memória e a nostalgia por 
meio de descrições do clima da cidade. (Fig. 38;39)

41  João Simões Lopes Neto nasceu em Pelotas, RS, em 1865, e faleceu em 1916, resgata a 
cultura gaúcha e a linguagem regionalista com uma atuação cultural importante como colabo-
rador ocasional do jornal Diário Popular, redator d’A opinião pública (pseudônimo João do 
Sul) e como editor do Correio Mercantil. Escreveu, também, muitas peças teatrais e livros.

42  O conto A Figueira integra a obra Casos de Romualdo, publicada em 1952.

2012/2 A Figueira Caduca
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O trabalho é composto por aquário de vidro, água, fotografia, 
prateleiras e adesivos transparentes com trechos do conto. Faço uma 
alusão à umidade e à bacia hidrográfica pelotense – Arroios, Canal 
São Gonçalo e Lagoa dos Patos. A fotografia mostra a figueira às mar-
gens da Lagoa, árvore típica dos pampas, tem vida entre os banhados 
e o solo arenoso.

A permanência do corpo, o som das águas na costa, o vento sul 
na cara e, no horizonte, água. A percepção do espaço molhado e a 
experiência do corpo nesse lugar misturam-se com uma memória pelo-
tense, contida no conto e na cidade.

O espaço experienciado é composto do encontro entre a figueira, 
a água e o conto de Simões Lopes. Trechos do conto que mencionam 
o lugar por meio do clima foram impressos em adesivo vinil trans-
parente em um total de 100 cópias dispostas em pequena prateleira 
abaixo da fotografia. Esta imagem apresenta-se exposta entre o aquá-
rio de vidro com água e a parede, em outra prateleira. (Fig. 40;41)

Os adesivos carregam algumas palavras reunidas do conto de Si-
mões Lopes Neto e estão reproduzidas nessa frase que enfatizam a 
umidade de Pelotas: “Depois de um inverno molhado e frio, a figueira 
está igual uma pessoa velha que não regula mais” .

A fotografia (Fig.) traz a imagem da figueira rebatida de forma 
simétrica destacando as raízes e a sombra de sua copa, podendo ser 
relacionada com a memória, com a passagem do tempo e a caduquice 
do corpo. A água do aquário está no mesmo nível que a água da lagoa 
retratada, e por evaporação diminui no decorrer dos dias da expo-
sição. Esta montagem faz com que as raízes da figueira pareçam estar 
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submersas. Raízes que já estiveram soterradas de areia, foram des-
cobertas pela água e misturam-se com a sombra de galhos que já car-
regaram folhas e figos. Esses elementos do espaço real e material, 
conjuntamente com a metáfora da figueira de miolo mole, fazem alusão 
à memória perdida e à identidade do lugar. A experiência do encon-
tro com a figueira, nessas margens, reflete sobre os espaços contidos 
em nossas memórias, um espaço experienciado não somente pelo lugar 
mas pela potência das palavras da ficção contidas no conto. (Fig. 
42)
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Figura 38: Kelly Wendt, A figueira Caduca. Fotografia, água, múltiplo, suporte em metal. 2012. 
Foto: Daniel Acosta 
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Figura 39: Kelly Wendt, A figueira Caduca. Fotografia, água, múltiplo, suporte em metal. 2012. 
Foto: arquivo pessoal. 
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Figura 40: Kelly Wendt, A figueira Caduca. Múltiplo impresso em vinil adesivo transparente. 2012. 
Foto: arquivo pessoal. 
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Figura 41: Kelly Wendt, A figueira Caduca. Fotografia. 2012. Foto: arquivo pessoal. 
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Figura 42: Kelly Wendt, A figueira Caduca. Fotografia, água, múltiplos, suporte em metal. 2012.
Foto: arquivo pessoal. 
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Este trabalho foi realizado em 2012 e reproduz um espaço expe-
rienciado localizado na Praia do Laranjal, balneário de água doce 
em Pelotas. Este lugar é bem peculiar, uma antiga colônia de férias 
que ocupava meia quadra: casa, quadra. Havia uma quadra de futebol, 
parquinho infantil e cancha de bocha. Nessa área percebi uma linda 
vegetação, duas enormes figueiras que cobriam esse espaço cercado e 
esquecido, habitado por animais, gatos, pássaros e insetos. (Fig. 
43;44;45)

A colônia de férias agora descansa, por isso a denomino Colônia 
em férias. Sua vegetação tomou posse com suas babas de bode, assim 
como gatos adormecem à sombra e passeiam entre os arbustos e ca-
pins. As formigas trabalham incansavelmente para armazenar a comida 
do inverno. Pássaros sobrevoam e se fartam com os figos da figueira. 

2012/03 Colônia em férias - Laranjal Beach 
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Figura 43: Kelly Wendt, Colônia de Férias- Laranjal Beach. Desenho, Madeira, alumínio, monóculos, 
lâmpada, e fotografia impressas em transparência. 2012. Foto: Bruno Figuerôa
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Figura 44: Kelly Wendt, Mapaginário Colônia de Férias- Laranjal Beach. Desenho em papel com su-
porte de madeira. 2012. Foto: Camila Hein
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Figura 45: Kelly Wendt, Mirante Móvel, Colônia de Férias Laranjal Beach. Madeira, monóculos, fotografias 
impressas em transparência e lâmpada. 2012. Foto: Rogério Frank
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Ora, nada mais normal do que olhar essa cena em uma colônia de fé-
rias onde a natureza desfruta e descansa aos ares da Lagoa dos Pa-
tos. Esse espaço inventariado está contido em tempo próprio e, na 
sua inviabilidade repousa, parece estar de férias.

Este trabalho é composto por um Mapaginário em suporte de madeira 
e um Mirante Móvel , um objeto com monóculos e fotografias. O Mirante 
Móvel é um objeto de madeira fechado em forma de trapézio, fixado na 
parede pela maior medida na altura dos olhos. Em seu interior há luz e 
em sua superfície externa há três faces apresentando 15 orifícios com 
monóculos contendo fotografias da antiga colônia de férias. Cada face 
do objeto faz com que o espectador posicione seu corpo na mesma dire-
ção geográfica do espaço da colônia, podendo observar o lugar como se 
caminhasse pelo seu entorno. (Fig. 46;47)

O Mapaginário, representado aqui por um desenho 40x30 cm feito em 
caneta 0.5 preta no papel Arches, é uma vista aérea do espaço da Colô-
nia e arredores. Está disposto em um suporte de MDF e alumínio pintado 
branco. Na parte superior, o suporte é fixado na parede permitindo que 
o desenho esteja disposto sob um ângulo de 45 graus, com iluminação de 
fitas de led em acabamento de acrílico. O dispositivo funciona como um 
observatório de documentos e colabora para o entendimento do caráter 
cartográfico do desenho. Ao observa-lo sob inclinação e iluminação pro-
pícias, o observador é envolvido de forma introspectiva. A luz em led 
presente no objeto traz uma aproximação do espectador com o desenho 
iluminado. (Fig. 48)

Aqui, tanto o desenho quanto o objeto com monóculos estão mais 
próximos em relação a quem os observa, tanto em virtude do olhar mais 
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Figura 46: Kelly Wendt, Mirante Móvel, Colônia de Férias- Laranjal Beach. Madeira, monóculos, fo-
tografias impressas em transparência e lâmpada. 2012. Foto: Bruno Figuerôa
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Figura 47: Kelly Wendt, Mapaginário Colônia de Férias- Laranjal Beach. Desenho em papel. 2012.
Foto: arquivo pessoal
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Figura 48: Kelly Wendt, Mapaginário, Colônia de Férias- Laranjal Beach. Desenho, madeira, alumínio, acrí-
lico, fita de led. 2012. Foto: Bruno Figuerôa
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Figura 49: Kelly Wendt. Mapaginário, Colônia de Férias- Laranjal Beach. Desenho, madeira, alumí-
nio, acrílico, fita de led. 2012. Foto: Bruno Figuerôa
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Figura 50: Kelly Wendt, Mapaginário Colônia de Férias- Laranjal Beach. Desenho em papel com su-
porte de madeira. 2012. Foto: Camila Hein.
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atento quanto do movimento do corpo, pois exige aproximação para ob-
servar, proporcionando um caráter de objeto de pesquisa. Juntos os 
dois objetos formam um conjunto de fragmentos do lugar, registros do 
encontro entre corpo e espaço-tempo.

Este trabalho me fez pensar nas fotografias do Mirante Móvel 
(Fig.49), sobre as possibilidades de apresentar os dados coletados re-
sultantes do encontro com o espaço, a memória e a percepção espacial.

Retratam a colônia abandonada, de forma pacata pequenos animais cami-
nham e a natureza toma conta das edificações. Cada fotografia traz imagens 
distintas da vegetação natural das margens da Lagoa dos Patos, como duas 
figueiras robustas que já sofreram com inúmeros ventos no inverno. As figuei-
ras têm crescimento lento e nos presenteiam com sua sombra durante muitos 
anos e, neste local, parecem reinar. As imagens não evidenciam esses ele-
mentos necessariamente, elas mostram de maneira descomprometida o contexto 
do lugar, uma paisagem rica com diversidade de elementos. (Fig.50;51)

As cenas são capturadas pelo lado externo da colônia, através de um 
muro baixo, o que faz, no enquadramento geral do registro do encontro, o 
observador distante parecer um intruso. O Mirante Móvel carrega a ideia de 
espiar através dos orifícios; garantindo um distanciamento seguro a quem 
observa, o objeto permite olhar todos os ângulos da colônia através de 15 
registros. Como um mirante, o lugar permite ver todos os arredores ao lon-
ge. A luz do objeto revela as imagens e promove a aproximação do observa-
dor. Ao olhar o lugar por meio dos monóculos, cria-se uma intimidade, uma 
relação com as lembranças através do modo de observação das imagens, um elo 
com a memória involuntária acessada pela experiência do corpo e do olhar 
por meio das imagens do espaço. (Fig.52;53;54;55)
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Figura 51: Mirante Móvel, Colônia de Férias- Laranjal Beach. Madeira, monóculos, fotografias im-
pressas em transparência e lâmpada. Foto: Bruno Figuerôa               
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Figura 52, 53, 54 e 55: Kelly Wendt, Fotografias do Mirante Móvel, Colônia de Férias- Laranjal 
Beach. Madeira, monóculos, fotografias impressas em transparência e lâmpada. 2012. Foto: arquivo 

pessoal 
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Na instalação Portificando43 trago fragmentos encontrados no es-
paço de duas praças em Pelotas, reunidos por diversos meios como: 
fotografias, vídeos, desenhos e objetos. Uma espécie de observatório 
do abandono descoberto em lugares da cidade. Neste trabalho, procu-
ro explorar imagens na tentativa de compor um mapa que apresente a 
realidade apreendida que pode ser a “linda praça suja” com a pre-
sença de cavalos e cachorros, grandes verdes e um monumento aban-
donado, reproduzindo uma atmosfera melancólica e nostálgica muito 
especial. 

Uso as fotografias apresentadas em diversas formas, através de 
objeto com monóculos, por meio de pequenas fotos panorâmicas e um 

43  Realizado na Galeria Gestual, sob curadoria de Paulo Gomes, em Porto Alegre, em novembro 
de 2012. A exposição coletiva intitulada Cartão de Visita II contava com a participação de 
Ricardo Garlet e Vivian Lockmann.

2012/04 Portificando
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conjunto de doze fotografias impressas em papel algodão. As imagens 
apresentam-se fixadas na parede e, em especial, em um conjunto das 
12 fotografias dispostas lado a lado, conforme a percepção do olhar 
de quando estamos no espaço. Com essa organização espero levar ao 
espectador a compressão  da experiência do meu encontro com o espa-
ço. 

Mirolho compõe a instalação, é constituído por um objeto de 
acrílico, onde estão presentes duas imagens sobrepostas sugerindo 
uma outra maneira de observar o lugar, multiplicando as maneiras de 
apresentar o espaço e fortalecendo a percepção do encontro permiti-
do. (Fig.56;57)

O vídeo A espera no Percurso mostra a espera de um transeunte. 
O trabalho cria um panorama fragmentado através dos meios e isso 
colabora para o entendimento de como se dá o espaço-tempo, o encon-
tro do corpo com o espaço.

As fotos panorâmicas de câmerafone intituladas Panorâmicros 
também compõem esta instalação. Conhecida como fotografia de vis-
ta, obtida pelo modo panorâmico, é utilizada para capturar a paisa-
gem obtendo a reprodução de uma vista de 180 graus, como uma grande 
angular. A paisagem, gênero importante para este tipo de fotografia. 
Tema recorrente na história, preocupado com a veracidade ou reali-
dade. 

Os Panorâmicros são imagens que compõem a instalação. Dispos-
tas na parede, em meio a outras imagens, são produzidas por meio 
de celular no modo panorâmico, em que são necessários três disparos 
durante o deslocamento do corpo, produzindo, automaticamente, uma 
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Figura 56: Kelly Wendt, Portificando. Fotografias, vídeos e desenhos. 2012. Foto:arquivo pessoal. 
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Figura 57: Kelly Wendt, Mirolho, Portificando. Fotografias, acrílico, monóculos e lâmpada. 2012. 
Foto: arquivo pessoal. 
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fotografia panorâmica. Posteriormente, é produzida uma sequência de 
imagens que são montadas no Corel Draw e impressas em papel foto-
gráfico aplicadas em foam. O trabalho apresenta dois conjuntos de 
trípticos, em fotografias, posicionados cada um sob a perspectiva 
do observador como se estivesse no espaço real da praça. Essa ima-
gem repete alguns elementos da praça e outros são justapostos, dan-
do volume, movimento e sensação de surrealidade. Panorâmicros são 
pequenas e estreitas imagens, medindo cinco centímetros de altura, 
que trabalham em conjunto, numa sequência, como se uma permitisse 
a continuação do olhar na outra. Podem ser pensadas como frestas, 
quando olhamos pequenas amostras do espaço através de uma barreira. 
Uma metáfora relacionada à forma de observar e espiar o espaço, ou 
o encontro, rebatendo a memória que é acessada por meio de lacunas.

As 12 fotografias de 20x15cm, impressas em papel algodão, mos-
tram os elementos isolados dos espaços experienciados que expressam 
o descaso de seu abandono. Ali estava o resto de um monumento, de 
uma oferenda, flores secas, a intersecção de duas árvores, um campi-
nho de futebol, um cavalo ao pasto, a marca da passagem do trem em 
trilhos abandonados e placas indicando o que não acontece. (Fig.58)

O efeito causado pelas imagens dispostas no objeto Mirolho, por 
haver sobreposição de imagens, resulta no sentimento de confusão, 
semelhante ao reflexo no vidro de uma vitrina, quando o interior e 
o exterior são justapostos causando a sensação de ambiguidade com 
o espaço. Composto por quatro monóculos, o objeto apresenta duas 
imagens sobrepostas em cada um deles. Apesar da diferença de tama-
nho, as fotografias e o observador estabelecem uma relação que per-
mite reconhecer algo próximo à experiência real do corpo no espaço 
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Figura 58: Kelly Wendt, A espera no percurso, Portificando. vídeo 1’22”. 2012. Foto:arquivo pesso-
al. 
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Figura 59, 59A, 59B: Kelly Wendt, Panorâmicros, Portificando. fotografias. 2012. Foto:arquivo pes-
soal. 
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urbano, materializado em imagem fotográfica. Essa interação torna-se 
acesso a um ir e vir entre o observado e o observador, oferecendo-
nos a quase inevitável tarefa de interpretar a imagem visível como 
extensão de nós mesmos. Por outro lado, vejo que as minhas imagens 
que estão no objeto de acrílico, Mirolho, tendem a trazer a fic-
ção à fotografia, oferecendo esse ir e vir no momento em que o 
corpo se coloca na postura de observador e cria um novo espaço.
(Fig.59;59A;59B)

O Mirolho permite a aproximação do espectador com o objeto que 
serve como dispositivo para observar a paisagem que surgiu atra-
vés da referência aos mirantes – locais onde observamos uma vista, 
que são locais onde observamos uma vista do alto por meio de uma 
lente que aproxima a paisagem e o observador, fazendo um enquadra-
mento do panorama contemplado. (Fig.60;61;62;63) Além disso, o tra-
balho, através dos monóculos, expõe frações da paisagem destacando 
sua banalidade e seu ar melancólico. O objeto remete fortemente à 
memória, pois a fotografia se apresenta em um monóculo, objeto que 
era, em sua origem, usado como lembrança de um lugar encontrado. 
Isso se dá, principalmente, por considerar a interação do especta-
dor, que passa a ver o espaço através de um orifício, podendo aces-
sar a imagem por meio de um gesto corporal e não somente do olhar. 
Sua forma em acrílico azul com uma luz em seu interior, produz um 
efeito sedutor e garante a curiosidade do espectador,  que se sente 
atraído a olhar pelo orifício. Sua intenção é descrever o contexto 
desse espaço deflagrando as características do espaço experienciado, 
a partir de elementos da paisagem como o Canal São Gonçalo e 
os trilhos do trem– lugares dos quais as redondezas são locais 
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Figura 60: Kelly Wendt, Portificando. Fotografias, vídeos e desenhos. 2012. Foto: arquivo pessoal. 
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Figura 61: Kelly Wendt, Mirolho (detalhe), Portificando. Fotografias, acrílico, monóculos e lâmpa-
da. 2012. Foto: arquivo pessoal. 
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Figura 62: Kelly Wendt, Mirolho, Portificando. Fotografias, acrílico, monóculos e lâmpada. 2012. 
Foto: Bruno Figuerôa. 
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Figura 63: Kelly Wendt, Mirolho (detalhe), Portificando. Fotografias, acrílico, monóculos e lâmpa-
da. 2012. Foto: arquivo pessoal.
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inutilizados e pouco frequentados na cidade, mostrando um aspecto 
bucólico que reúne a lembrança do passado ativo e a constatação do 
esquecimento presente na sua estética.

Para cada grupo de fotografias existe um Mapaginário do espa-
ço. (Fig.64) O desenho desse espaço é produzido a partir de imagens 
retidas em meu imaginário, são imagens de lugares onde permaneci 
por instantes durante uma caminhada, formando uma imagem do espaço. 
O desenho aéreo, assim como as fotografias, não descreve a praça, 
mas a paisagem na qual ela está inserida, com elementos que consti-
tuem o local da cidade onde as praças se encontram. São sucessões 
de imagens criadas durante os percursos realizados nesse lugar que 
traduzem a experiência do encontro. 

Interessa-me em Portificando, ressaltar o uso da fotografia e a 
capacidade de mesclar os distintos meios para reproduzir meu en-
contro com o espaço pelos quais descubro sempre outra Pelotas. As 
fotografias produzidas são de duas praças do porto de Pelotas que 
apresentam características semelhantes pelo abandono, vandalismo e 
sujeira, resultado da paisagem urbana recorrente na contemporanei-
dade. Esses fatores são importantes para os espaços experienciados, 
uma vez que tem como atributo a banalidade refletida pelos aspectos 
mencionados e podem ser conferidas no conjunto de imagens do mesmo 
lugar visto de diferentes pontos de vista. (Fig.65;66)

Em meio às fotografias expostas, dois vídeos também fazem par-
te da instalação – A espera no percurso e Aprelatório. A espera no 
percurso, é um vídeo realizado sem edição, que revela a espera de 
um transeunte pelo ônibus: a parada sem proteção do sol não permi-
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Figura 64: Kelly Wendt, Mapaginário, Portificando. Desenho. 2012. Foto: arquivo pessoal.



194

Figura 65: Kelly Wendt, Mapaginário, Portificando. Desenho e fotografias. 2012. 
Foto: arquivo pessoal
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Figura 66: Kelly Wendt, Portificando. Fotografias, vídeos e desenhos. 2012.
Foto: arquivo pessoal. 
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te uma espera agradável, assim, o transeunte espera o veículo numa 
praça, lugar que traz o aconchego da sombra. Durante o deslocamen-
to do transeunte até a praça e durante a espera do ônibus existe um 
tempo de convívio descomprometido com a praça, o que demonstra a 
experiência naquele espaço.

As árvores se movimentam lentamente e não existe nenhum outro 
movimento, a não ser o da ação do transeunte no deslocamento e o do 
ônibus que se aproxima, mas por segundos o transeunte pode desfru-
tar a praça e sua sombra. Mesmo sem perceber, este homem se sente 
motivado pelo espaço, configurando a experiência do instante no es-
paço experienciado.

A duração do vídeo, de 1 minuto e 22 segundos, é o tempo de 
convivência entre o transeunte e a praça, ou seja, a experiência 
com aquela praça. Para a instalação foi importante mostrar o espa-
ço através de pequenas frações, proporcionando uma leitura do lugar 
que explora a experiência com a paisagem. O banal, o melancólico e 
o fortuito são adjetivos explorados no vídeo. Ele foi reproduzido 
em looping em um aparelho de DVD portátil com tela de nove polega-
das, apresentado fixado em uma parede, em conjunto com os elementos 
Panorâmicros, Mirolho e Mapaginário. O Mirolho foi apresentado no-
vamente com o Mapaginário. (Fig.67;68;69)

O outro vídeo presente na instalação, denominado Aprelatório, 
é composto pelo texto mencionado no primeiro capítulo, produzi-
do através da invenção de palavras. Ele é composto por quatro fra-
ses, que vão aparecendo e logo desaparecem, lembrando um desloca-
mento. Elas percorrem o espaço da tela como se ela se locomovesse 
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Figura 67: Kelly Wendt. A espera no percurso, Portificando. vídeo 1’22”. 2012. 
Foto: arquivo pessoal. 
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Figura 68: Kelly Wendt, Portificando (detalhe). Fotografias, vídeo e desenho. 2012. Foto:arquivo 
pessoal. 
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Figura 69: Kelly Wendt, Portificando (detalhe). Fotografias, vídeo e desenho. 2012. Foto:arquivo 
pessoal. 



200

pela cidade, um labirinto urbano. Este texto como processo criativo 
é relacionado à deriva pela cidade e descreve o que são os espa-
ços experienciados, a necessidade ao capturar imagens para imaginar 
a cidade guardada na memória, sobrevivendo à contemporaneidade. Na 
instalação, o texto une-se às imagens do espaço reproduzidas na ga-
leria.

O Aprelatório, nesta ocasião, foi projetado no teto da galeria, 
e esse formato fez com que o espectador se movimentasse para rea-
lizar a leitura do texto, caminhando pela sala e vivendo a experi-
ência do deslocamento, mesmo em curto espaço de tempo, a percepção 
permanece para a compreensão do espaço expositivo.

O vídeo A espera no percurso, nesta ocasião, foi apresentado 
num aparelho de DVD portátil, colocado sobre uma fotografia do monu-
mento em pedra presente em uma das praças impressa em papel algodão 
e apresentada em pôster. Este monumento foi o mesmo objeto utiliza-
do para colocar a máquina e fazer o vídeo, fazendo portanto sentido 
ele ser apresentado conjuntamente nesta disposição. (Fig.70;71)
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Figura 70: Kelly Wendt, Aprelatório, Portificando. vídeo 37”, looping. 2012. Foto:Bruno Figuerôa.
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Figura 71: Kelly Wendt, Portificando. Fotografia e vídeo. 2012. Foto:Bruno Figuerôa.
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A Série Carregáveis, foi desenvolvida, na sua maioria, em 2013, 
representada por três trabalhos produzidos com imagens de um câme-
rafone. Este aparelho apresenta o modo panorâmico e, utilizando três 
disparos em um carro em movimento, foi possível reproduzir uma série 
de imagens estreitas e compridas. O percurso capturado é a rodovia 
que liga Pelotas a Rio Grande.

Ela é definida por apresentar três modos de carregar imagens de 
um percurso, um espaço experienciado. Com a proposta de ser portátil 
e múltiplo, carregadas pela memória, trago a relação das imagens de 
eventos que guardamos conosco e levamos sempre, acessando involunta-
riamente várias imagens com a memória. Na Série Carregáveis, a pai-
sagem existente é capturada mantendo as características da natureza 
do lugar. 

2013/01 Série Carregáveis: 
transportando percursos
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O uso da fotografia, nesta série, se dá na intenção de registrar 
os instantes de permanência durante o deslocamento no espaço. Tra-
ta-se de uma apreensão do espaço como um todo, uma percepção do que 
nos rodeia. A fotografia em deslocamento, então, registra a principal 
característica do bioma pampa, os banhados, acentuando a imensidão 
da paisagem que abrange céu, terra e água. A reprodução destas pai-
sagens mostradas em sequência, impressas em suporte transparente, 
remete à paisagem repetitiva e plana dos banhados da região. Um tan-
to monótona, ela nos confunde, não traz referências, nela os olhos 
correm até o corpo se mexer. (Fig.73;74)

O primeiro trabalho da série, com o título Percursante, está 
presente na publicação nomeada MMC Mínimo Múltiplo Comum44 (tiragem 
de 30 exemplares) e compreende imagens da paisagem do percurso, re-
sultado da mescla do deslocamento, do registro e da multiplicação. 
Por meio de impressão digital em poliéster, o trabalho reúne oito 
imagens produzidas através da câmera de celular durante o percurso 
de Pelotas e Rio Grande. (Fig.75;76)

As oito imagens foram impressas, em duas colunas uma ao lado da 
outra, em tamanho A4 no papel poliéster, translúcido, que, ao ser 
dobrado, produz a sobreposição de duas imagens oriundas de momentos 
distintos da mesma paisagem do pampa, uma mostra um dia mais ensola-
rado e outra um dia nublado, em que o verde e o azul estão mais in-
tensos, registrando a estética do lugar em distintos momentos climá-
ticos. Ao dobrar a folha, as imagens sobrepostas criam uma terceira, 

44  Organizado por Maristela Salvatori, MMC conta com a participação de oito artistas.
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Figura 73: Kelly Wendt, Percursante, MMC, Mínimo Múltiplo Comum. Impressão digital em papel poli-
éster. 2013. Foto:arquivo pessoal.
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Figura 74: Kelly Wendt, Percursante, MMC, Mínimo Múltiplo Comum. Impressão digital em papel poli-
éster. 2013. Foto:arquivo pessoal.
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Figura 75: Kelly Wendt, Percursante. MMC, Mínimo Múltiplo Comum. Livro de 60 páginas papeis va-
riados e 30 exemplares. 2013. Foto: Divulgação
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Figura 76: Kelly Wendt, MMC, Mínimo Múltiplo Comum. Livro de 60 páginas papeis variados, 30 exem-
plares. 2013. Foto: Divulgação
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deixando mais evidentes as características marcantes dessa região, a 
vastidão dos banhados e a amplitude do céu.

O segundo trabalho denomina-se Para levar no bolso; é um livro 
de artista (tiragem de 5 exemplares) para o qual utilizei as mesmas 
fotografias impressas em poliéster do Percursante. Entretanto, sua 
dimensão e dobras são diferenciadas. Em Para Levar no bolso, as ima-
gens estão organizadas em sequência, num volume livro. A manipulação 
é fundamental para sua compreensão e intensifica a ideia de movimen-
to. Este livro não possui início nem fim e suas dobras sugerem dife-
rentes sobreposições ampliando as possibilidades e combinações entre 
as impressões.

A organização do livro intercala as fotografias, produzindo se-
quências diversas devido à possibilidade da manipulação, que per-
mite apreciar a paisagem de distintas formas. O volume possui três 
centímetros de altura, sete centímetros de largura e um centímetro 
de espessura, envolvido por uma capa em PVC que facilita, pela 
praticidade, carregar a paisagem no bolso, como está intitulado. Em 
ambos os trabalhos desta série, a paisagem é explorada pela estética 
da repetição, dos banhados do bioma pampa. A ideia de poder levar 
a paisagem no bolso é uma pretensão, mas também uma metáfora da 
atividade da memória que guarda, por meio de imagens, o percurso 
realizado. Ao recordar o percurso, compreendemos somente fragmentos 
desta extensão. O trabalho recria a paisagem através do sentimento 
da experiência do percurso quando compõe diferentes formas de olhar. 
A memória afetiva pode ser compreendida pelo ato como guardar e 
carregar imagens. (Fig.77;78;79)
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Figura 77: Kelly Wendt, Para levar no bolso. Fotografia impressão digital em papel, pvc. 2013. 
Foto: arquivo pessoal
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Figura 78: Kelly Wendt, Para levar no bolso. Fotografia impressão digital em papel, pvc. 2013. 
Foto: arquivo pessoal
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Figura 79: Kelly Wendt, Para levar à mão. MDF, vidros, fotografia impressa s/ papel vegetal, dese-
nho, rodas. 2013. Foto: arquivo pessoal
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O terceiro trabalho é uma extensão dos anteriores, explorando 
outro formato. Intitulado Para levar à mão, as imagens estão organi-
zadas num objeto de madeira com rodas e alça para garantir sua mobi-
lidade. As fotografias são impressas em papel vegetal gramatura 180 
gramas. Elas estão organizadas sobrepostas em sanduíches de vidro 
21x30cm, organizados a fim de sobrepor diferentes imagens de diversos 
lugares do percurso, produzidas com câmerafone em um carro em movi-
mento.

Foram usados elementos distintos. A construção do objeto consis-
te em uma valise com fotografias intercaladas entre lâminas de vidro 
que estão reunidas estão reunidas em duas caixas de MDF, pintadas em 
branco, cada uma contendo um desenho do espaço em uma de suas faces. 
A valise, também de MDF, possui rodas para facilitar seu deslocamen-
to. Ela apresenta uma abertura retangular (21x30cm) em uma das faces 
pela qual podemos ver as fotografias e acessar sua área interna. Os 
desenhos apresentados fazem alusão aos mapas e descrevem a paisagem 
através de pequenos elementos presentes no percurso, e com as foto-
grafias, carregam uma espécie de legenda. Desenhos realizados em pa-
pel manteiga e caneta 0,5 preta através de elementos gráficos regis-
tram o espaço apresentando detalhes, retratam a fauna e a flora e a 
forma como se organizamse organizam nesta paisagem. (Fig.80;81;82)

Este trabalho remete à ideia de uma valise de cartógrafo, mos-
trando algumas etapas do processo de observação espacial,  com dife-
rentes imagens, fotografias e desenhos como documentos do espaço ma-
peado documentos do espaço mapeado.
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Figura 80: Kelly Wendt, Para levar à mão. MDF, vidros, fotografia impressa s/ papel vegetal, dese-
nho, rodas. 2013. Foto: arquivo pessoal
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Figura 81: Kelly Wendt, Para levar à mão (detalhe). MDF, vidros, fotografia impressa s/ papel ve-
getal, desenho, rodas. 2013. Foto: arquivo pessoal
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Figura 82: Kelly Wendt, Para levar à mão (detalhe). MDF, vidros, fotografia impressa s/ papel ve-
getal, desenho, rodas. 2013. Foto: arquivo pessoal
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Academia de Remo45 é fruto do encontro com uma edificação que foi 
academia de remo, alguns barcos, remos e um tanque de treino – ele-
mentos que compõem a paisagem e declaram seu abandono. Este prédio 
está situado às margens do Canal São Gonçalo, em Pelotas, ambiente 
nostálgico que aproxima as pessoas da água. 

Uma grande árvore nos recebe antes do encontro com o Canal. A 
edificação formada por uma grande casa, com dois pisos, aberturas 
fechadas, parece que adormece, concorre com a árvore.

As águas do Canal são cúmplices desta paisagem, ou melhor, in-
dissociáveis, correm ora ao sul ora ao norte”. Nelas vive um obje-
to intrigante em concreto que poderia ser um observatório, pois é 
mais alto que uma pessoa, tem uma escada e apresenta uma estranheza 
quanto à sua aparência ou funcionalidade. (Fig.83;84;85;86)

45  Este trabalho foi apresentado na Exposição Individual Espaços IM-Permanentes, reali-
zada em 2015 na Unochapecó e na Exposição Individual Pequeno Mapeamento de Espaços Expe-
rienciados realizada em A SALA, na Universidade Federal de Pelotas.

2014/01 Academia de Remo
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O objeto mencionado foi fotografado e sua imagem em preto e 
branco integra o trabalho Academia de Remo. A fotografia impressa em 
papel algodão traduz um pouco do sentimento nostálgico e afetuoso. 
Existe um encantamento na estranheza deste objeto cúbico que foge 
aos padrões, fazendo com que ele exerça um fascínio ao ser observa-
do.

Também compõe o trabalho um desenho, um Mapaginário, em suporte 
de acrílico, apresentado em conjunto com a fotografia mostra o en-
torno do lugar, privilegiando o objeto de concreto que tem um ta-
manho desproporcional em relação aos outros elementos do desenho. 
Em evidência, uma casa com telhado de duas águas e pé direito alto, 
com uma escada que leva a uma sacada que envolve o segundo andar e 
outra área superior com portas e janelas fechadas, o prédio da aca-
demia. No desenho, ainda estão embarcações, uma grande árvore e um 
tanque de treinamento.

Este espaço, com essa edificação, chama atenção por sua especi-
ficidade, e a experiência do corpo que percorre a edificação e suas 
redondezas gera sentimentos e tensões, tecendo registros, tornando-
-o um espaço experienciado. Sentimentos que inspiraram a perspecti-
va da fotografia e do desenho. Experienciar o espaço sentada embai-
xo da árvore, que se encontra entre as águas do Canal e a terra, me 
permitiu desenhar o espaço como quem sobrevoa o São Gonçalo. Mapear 
esse encontro consiste em criar elementos que identificam essas per-
cepções. Este espaço ocupa meus pensamentos.

O desenho e a fotografia em preto e branco possuem um caráter 
mais introspectivo, carregam a nostalgia do instante perceptivo, a 
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Figura 83: Kelly Wendt, Academia de Remo. Fotografia, foan, acrílico e desenho. 2014. Foto: Janaí-
na Schvambach
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Figura 84: Kelly Wendt, Academia de Remo (detalhe). Fotografia.2014. Foto: arquivo pessoal.
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duração do momento, recarrega afetos, se instalam na memória. Estão 
dispostos na parede, um em relação ao outro na paisagem, assim uma 
imagem completa a outra permitindo sua percepção espacial.

Com o uso dessas linguagens, o trabalho explora o uso da im-
pressão fotográfica, como registro do espaço-tempo, e do desenho, 
que funciona como um artifício da imaginação e da lembrança. Os 
dois recursos são registros do espaço experienciado, apresentam e 
descrevem o encontro do corpo no espaço-tempo.

Tão atípica e pessoal a Academia de Remo leva a cidade para o 
Canal e o Canal para a cidade, que na maioria das vezes está de 
costas para ele e o esconde. Mas essa relação entre a cidade e a 
água se dá constantemente através do limite, ou das águas sem limi-
te, como nos banhados, na umidade das paredes ou dos dias consecu-
tivos de chuva. Ares de zona rural, com barcos de pescadores, con-
tudo, inseridos no contexto urbano.
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Figura 85: Kelly Wendt, Mapaginário Academia de Remo. Desenho 20x30cm. Foto: arquivo pessoal.
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Figura 86: Kelly Wendt, Academia de Remo. Fotografia, foan, acrílico e desenho. 2014. Foto: Janaí-
na Schvambach
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Las Acácias propõe trazer de forma pontual a ideia da experiên-
cia e memória. A areia presente no trabalho é a mesma coletada no 
sapato no dia do passeio depois da caminhada. Conjuntamente, faz-
-se o uso de pequenos tubos de ensaio, com tampa, para guardar os 
vestígios do encontro, a fotografia e a areia. Nestes elementos está 
presente a ideia de memória de experiências coletadas, armazenadas 
e conduzidas.

Dois elementos de vidro compõem este trabalho, uma espécie de 
tubo de ensaio de 1 cm de diâmetro e 12 de altura, recipiente pro-
pício para armazenar líquidos. Ambos são fixados num suporte de 
acrílico na parede, lado a lado, tendo 15 cm de largura e 3 cm de 
profundidade.

Um dos tubos carrega uma fotografia panorâmica de uma região de 
sambaquis, a caminho da Lagoa dos Patos, denominada Las Acácias. 
Las Acácias, local com dunas e mata nativa, é uma região alta na 
vasta planície que é Pelotas. A fotografia, impressa em papel po-
liéster, é registro do encontro com o lugar depois de um percurso 

2016/01 Las Acácias
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Figura 87: Kelly Wendt, Las Acácias. Fotografia impressa em tecido poliéster, areia, vidro, plás-
tico e acrílico. 14x15x6cm. 2014. Foto: Bruno Figuerôa
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Figura 88: Kelly Wendt, Las Acácias. Fotografia impressa em tecido poliéster. 8x30cm. 2014. Foto: 
arquivo pessoal
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entre uma generosa porção de árvores, subindo e descendo dunas e, 
ao fim, um lindo pôr do sol ao topo. A imagem, enrolada no tubo, não 
pode ser vista na íntegra, é só uma fração, como acontece com as 
lembranças que temos dos lugares, recordações de fragmentos do en-
contro com o espaço.

O outro tubo carrega a areia das dunas que veio comigo, dentro 
de meus sapatos. Trata-se da materialização da experiência contida 
na areia. Ao estar depositada no tubo garante a retenção do instan-
te e do lugar. A areia perde-se ao vento, difícil de reter, fácil 
de espalhar, assim como a memória do espaço.

A fotografia e a areia nos tubos traduzem a experiência do en-
contro, como amostras de passeio, uma coleta da experiência, como 
um cientista que armazena suas poções para experimentos. Nestes tu-
bos está retida a memória daquele instante de permanência.

Com esse trabalho quero ativar a memória da experiência, atra-
vés de encontros com lugares, carregando momentos vividos pelo ins-
tante de permanência. Carregar a areia nos pés durante o passeio 
traduz o encontro com aquele espaço, uma fusão espaço-tempo, de 
trajetória e trajeto. O tempo de estada no espaço foi o suficiente 
para juntar aquela quantidade de areia, uma fração do lugar no meu 
corpo, um resultado da experiência do espaço. (Fig.87;88;89)

Las Acácias apresenta o espaço com pequenos registros que poe-
tizam o tempo do corpo no espaço e a experiência do encontro naque-
le instante único de tempo. Muito mais do que mostrar documentos, 
este trabalho sensibiliza o espectador por sua fragilidade e conte-
údo granulado, a imagem e a areia, o vidro e a suspensão. (Fig.90)
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Figura 89: Kelly Wendt, Las Acácias. Fotografia impressa em tecido poliéster, areia, vidro, plás-
tico e acrílico. 14x15x6cm. 2014. Foto: Bruno Figuerôa
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Figura 90: Kelly Wendt, Las Acácias. Fotografia impressa em tecido poliéster, areia, vidro, plás-
tico e acrílico. 14x15x6cm. 2014. Foto: Bruno Figuerôa
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Imagens são superfícies.
Como elas podem ser transportadas? 

Depende dos corpos em cujas superfícies
as imagens serão transportadas.

(FLUSSER, 2009, p.152)

O que une os vários trabalhos desse grupo é a possibilidade de 
reproduzir impressões a fim de multiplicar e compartilhar imagens 
que têm como elemento comum o uso de matrizes digitais e comparti-
lhamento, digital e/ou impresso. Apresento aqui formas de comparti-
lhar o pequeno mapeamento dos espaços experienciados, ressaltando a 
importância da mobilidade do conteúdo através dos múltiplos.

O múltiplo é caracterizado pela cópia produzida por uma matriz, 
a imagem reproduzida em série que garante os múltiplos, tornando-se 
mais acessível ao público. Por isso é visto com menos valor no sis-
tema das artes, por não ser obra única.

Para compreender os trabalhos deste grupo, penso na feitura da 

Capítulo TRÊS: Inventário DOIS de Espaços Experenciados: 
o uso do múltiplo e do compartilhamento



234

imagem, os suportes que ocupam, e como ocupam. As imagens produzi-
das aqui apresentam em seu processo uma matriz numérica (COCHOT, 
2003). Mas, diferentemente do Inventário UM, essa qualidade não 
está na maneira como são produzidas, mas no uso como múltiplo.

A compreensão dos propósitos do artista Joseph Beuys46, traz a 
ideia de comunicação entre os homens, agentes potenciais de uma es-
cultura social. Esse conceito trouxe aos meus trabalhos a forma de 
múltiplo, pensando na extensão total da arte, como uma economia de 
forças potenciais ligadas à noção antropológica da arte. Para ele, 
a escultura atingia a quarta dimensão, em que as atitudes e compor-
tamentos ganham forma e conteúdo. Para isso o artista apostava na 
distribuição de veículos físicos, com o intuito de difundir ideias 
de cunho político e filosófico. Beuys é um artista com o qual me in-
teressa pensar, por sua postura fortemente democrática, por usar o 
múltiplo como suporte para a arte. Concebeu trabalhos distintos em 
forma de múltiplos, utilizando-os como veículos, com o intuito de 
permitir mais acesso à sua arte e divulgação de ideias a um público 
mais amplo. Quando o seu trabalho encontrou o destaque explicita-
mente político, no início de 1970, os múltiplos se tornaram um meio 
ideal de divulgar suas preocupações sociais.

A sua criação contínua de múltiplos por um período de vinte 
anos, até pouco antes de sua morte em 1986, fez dele um dos poucos 
artistas que manteve um relacionamento constante com esta forma de 

46   Artista alemão nascido em 1921 tendo relevante papel na arte conceitual.
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arte47. Trabalhou incessantemente variando os formatos e materiais 
com os quais produzia, colaborando livremente com muitos editores 
e amigos, expandindo constantemente em suas questões, deixando uma 
série diversificada de obras editadas.

Destaco, entre outros, o trabalho How the Dictatorship of the 
Parties Can Be Overcome48 no qual me interessa pensar o suporte e 
seu uso. Esse trabalho foi produzido conjuntamente com a Organi-
zação dos Não-Eleitores, como um meio para divulgar ideias polí-
ticas. Ele consiste em um grande saco plástico, contendo panfletos 
políticos. Em cada lado do saco há um diagrama impresso. O pri-
meiro diagrama descreve a substituição de partidos políticos por 
um processo de referendo direto, em que todos os cidadãos podem 
participar de importantes processos de tomada de decisão. De acordo 
com este objetivo, o segundo diagrama, no verso do saco, promove as 
vantagens da True Democracy sobre o Estado. Como essas informações 
sobre as ambições da Organização dos Não-Eleitores, a sacola plás-
tica foi distribuída em conjunto com uma série de atividades públi-
cas e foi vendida na documenta 5 de Kassel, em 1972. (Fig.91;92;93)

Desta forma, a sacola, trabalho proposto por Beuys, tinha como 
linguagem a multiplicação e seu uso cotidiano, a disseminação de 
ideias reflexivas diante da tomada de decisão das pessoas nas so-
ciedades contemporâneas. O uso de material impresso, fluxograma e 
tiragem em grande escala elevam esse trabalho para a discussão do 

47   http://www.tate.org.uk/art/artists/joseph-beuys-747

48   Tradução para o português: Como a Ditadura Pode Ser Superada em Partes
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Figura 91: Joseph Beuys, How the Dictatorship oh the Parties Can Be Overcome. Sacola impressa 
frente e verso em polietileno. 75 x 51,5 cm. Tiragem 10.000, assinado com lápis vermelho e preto. 

1971.
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Figura 92: (esq.) Joseph Beuys, How the Dictatorship oh the Parties Can Be Overcome. Frente de sacola 
impressa em polietileno. 75 x 51,5 cm. Edição 10.000, assinado com lápis vermelho e preto. 1971. 

Figura 93: (dir.) Joseph Beuys, How the Dictatorship oh the Parties Can Be Overcome. Verso de sacola 
impressa polietileno. 75 x 51,5 cm. Edição 10.000, assinado com lápis vermelho e preto. 1971.
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uso da arte no cotidiano, não somente como objeto de uso, mas como 
ideia de mobilidade da informação.

O uso da sacola como veículo potencializa o material enquanto 
suporte. Um objeto do cotidiano usado para fins utilitários carrega 
“descomprometidamente” a ideia a ser difundida. A distribuição de 
sacolas estrutura todos os elementos do trabalho, desde a reflexão 
política recebida no cotidiano da pessoa comum por meio dessa su-
perfície impressa.

Com esse mesmo sentido, outro artista que dialoga com Beuys, e 
me desperta interesse para pensar esse grupo de trabalhos, é Pau-
lo Bruscky49, devido à multiplicidade de meios precários utilizados 
na produção de trabalhos e na elaboração de dispositivos de disse-
minação de conteúdos e por diferentes formatos de múltiplos. Ini-
ciou carreira na década de 60, desenvolvendo processos do que foi 

49  Paulo Bruscky, artista brasileiro nascido em Recife em 1949.
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identificado por ele de Arte Correio50 e Xeroarte51 Esses dois meios 
de criação possibilitaram a exploração da multiplicação, prolife-
ração e difusão de trabalhos utilizando meios menos convencionais, 
criando novos espaços para a arte. Ao utilizar o Correio, sua obra 
usa como suporte a correspondência, o veículo para a arte, a for-
ma pela qual ecoa, tendo efeito como material e meio a circulação 
do conteúdo em envelopes, selos, telegramas e cartas com colagens 

50  “A arte correio (mail Art), Arte por correspondência, arte à domicílio ou qualquer outra 
denominação que receba não é mais um ismo e sim a saída mais viável que existia para a arte 
nos últimos anos e as razões são simples: anti-burguesia, anti-comercial, anti-sistema e 
etc. (…) Os artistas teorizam esse movimento e surgem os espaços substituindo Galerias e 
Museus. Os envelopes/postais/telegramas/selos/faxes/cartas/etc. são trabalhos/executados 
com colagens, desenhos, ideias, textos, xerox, propostas, carimbos, música visual, poesia 
sonora, etc., e enviados ao receptor ou receptores, como é o caso do Postal Móvel e o enve-
lope de circulação, que depois de passar pelas mãos de diversas pessoas/países, retorna ao 
transmissor, tornando-se um trabalho Bumerang. O correio é usado como veículo, como meio, 
e como fim, fazendo parte/sendo a própria obra.”( BRUSCKY, P. Arte correio e a Grande rede: 
Hoje, a arte é este comunicado. In: Arte novos meios/ Multimeios- Brasil 70/80. São Paulo: 
Fundação Armando, Alvares Penteado, 1985.)

51  “Além da multiplicação dos trabalhos, a utilização xerográfica permite uma infinidade de 
pesquisas/efeitos entre os quais: Achatamento, alongamento, curvatura, rotação, redução e 
etc,; cópias de objetos tridimensionais, e superposições/ meios tons de imagens, inclusive 
cópias fundidas com preto e branco/slide/negativos fotográficos objetos, bi/tridimensional, 
transparências (…) Enfim as experimentações em geral aliadas ao acaso e à ousadia. Além de 
usarmos o corpo (xeroperformance), animais, vegetais e tantos objetos e coisas. A Xeroarte 
é principalmente tudo aquilo que você não pode fazer em gravura, off-set, fotografia ou mi-
miográfo, entre outros meios de reprodutibilidade da obra única. O registro do movimento. 
Ao terminar cada trabalho, agradeço sempre pela parceria criadora.” (BRUSCKY, P. Xerografia 
Artística: Arte sem original (Da invenção da Máquina ao Processo Xerográfico). In: Arte no-
vos meios/ Multimeios - Brasil 70/80. São Paulo: Fundação Armando, Alvares Penteado, 1985).
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desenhos, ideias, textos, propostas, carimbos, entre outros. 

Seus trabalhos possuem inúmeras linguagens, entre as quais tra-
fega com liberdade. Entre outros meios, utiliza o xerox, a fotogra-
fia, a performance, a poesia sonora, os objetos e os livros de ar-
tista, intervenções no contexto urbano. Faz uso da proliferação de 
imagens, técnicas de reprodução e outros multimeios.  

Bruscky é ousado devido ao seu experimentalismo, tanto pela 
apropriação de objetos e situações como pelo material utilizado, 
desconstruindo certezas, tanto no campo da arte, como no campo po-
lítico, onde participou com grande engajamento durante a ditadura 
no Brasil, sob forte repressão. Criou essas linguagens alternativas 
como recurso poderoso de expressão para burlar a censura imposta 
pelo regime militar. (Fig.94))

Seus trabalhos usam máquinas de todos os tipos, como meios 
operacionais para criação, reproduzindo e recriando a expe-
riência do real. Com inúmeros suportes e objetos mínimos, 
pulveriza a informação por diferentes meios, produzindo pequenas 
descontinuidades que mesclam registros xerografados e múltiplos em 
trânsito, apropriando-se criticamente da realidade. (Fig.95)

Através de sua arte conceitual, Bruscky pratica o presente, 
promovendo a experiência. A memória contida no suporte também está 
relacionada com a experiência do arquivo, fragmentos do tempo acu-
mulados no documento, onde elos de conversação são estabelecidos. 
O documento é a experiência do tempo, e através do encontro com o 
múltiplo há a possibilidade de recriação da experiência em distin-
tos tempos. 
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Figura 94: Paulo Bruscky, Xeroarte. Xerox. S/data.
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Figura 95: Paulo Bruscky, Arte correio Carta, correio. Década de 1980.
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Entre seus trabalhos destaco um em que divide a autoria com Da-
niel Santiago, Limpos e Desinfetados, 1987. Trata-se de um cartão 
postal impresso em offset – na frente uma fotografia dos artistas e 
no verso seus nomes, endereços e um texto divulgando suas ativida-
des. Neste trabalho, o encontro como acontecimento cotidiano: um 
impresso fixado no vaso sanitário de um hotel, contendo a expressão 
“limpo e desinfetado”, transforma-se em proposta artística. A fo-
tografia dos artistas portando o impresso limpo e desinfetado faz 
alusão à ideia moral que se faz do artista. Uma sátira, ampliando a 
conotação da frase ao deslocá-la do vaso sanitário para seus pei-
tos, mostra uma prontidão dos artistas para propostas de arte e sua 
confiabilidade. (Fig.97)

A produção de postais a partir desta imagem tem sentido pro-
mocional, o múltiplo aqui é disseminador da ideia, por ser um vo-
lante, estar em diferentes espaços e tempos, por ter caráter de 
proposta e poder ser enviado pelo correio. Neste contexto há uma 
mudança do espaço receptivo do trabalho, proporcionando distintas 
leituras e diferentes acessos, exprimindo o máximo com o mínimo, 
constituindo um fio condutor temporal, promovendo um constante ir e 
vir entre o material e imaterial ou a folha impressa e a informa-
ção.

Os trabalhos que desenvolvi e que carregam essas discussões, 
apontam para o compartilhamento de espaços, explorando a diversi-
dade de meios e os múltiplos suportes. Interessa-me imaginar que 
volantes, superfícies impressas, ao saírem de seu lugar de origem 
podem percorrer infinitos espaços, desde os mais ordinários aos mais 
extraordinários. Múltiplos adquirem novas formas ao habitar outros 
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Figura 97:  Paulo Bruscky e Daniel Santiago. Artistas limpos e desinfetados. Frente e verso, Arte 
correio e proposta. 1984. 
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espaços, como o adesivo no caderno ou no vidro, o marcador de pá-
gina dentro de um livro, o cartão postal colocado com fotografias 
antigas e receitas ou a folha xerografada como cartaz na porta do 
guarda roupa ou na geladeira. Esse movimento dos impressos me inte-
ressa porque faz dessa comunicação uma forma e um espaço, permitin-
do uma distribuição de imagens impressas, gerando potência ao limi-
te da obra. 

As imagens são como espaços experienciados que são traduzidos 
para diferentes formatos e modos de apresentação, definindo o 
espaço. Os trabalhos exploram o uso de alguns meios e servem como 
difusor de imagens cotidianas.

Vilém Flusser52 afirma que as fotografias são impressões em super-
fícies móveis. Sua tese explana que a fotografia depende do supor-
te para expressar seu conteúdo e que este é um veículo de caráter 
multiplicador. Este aspecto é fonte das investigações que permeiam 
meus trabalhos, uma vez que meios e superficies podem transportar os 
espaços, proliferar experiências e o conhecimento perceptivo de lu-
gares. A ideia apresentada por Flusser contribui para refletir sobre 
a reprodução de imagens em diferentes formatos e a possibilidade 
de multiplicação para cartografar e compartilhar. Também trata dos 
meios e modos de transportar imagens dos espaços experienciados, 
fortalecendo a ideia de veículo de imagens como materialização da 
lembrança do espaço.

52  Vilém Flusser (1920-1991) nasceu em Praga, emigrou em 1940 para o Brasil e retornou no 
início da década de 1970 para a Europa. (http://www.flusser-archive.org)
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Em seu livro, O Mundo Codificado, Flusser (2009) mostra o uso da 
imagem e sua multiplicação, pois elucida a mobilidade das imagens 
na contemporaneidade. Ao questionar sobre as superfícies impressas, 
frisa que os meios ligam uma imagem a inúmeros espectadores, o que 
denomina “indominável” (FLUSSER, 2009, p.158), devido aos inúme-
ros transportes de imagens existentes hoje, principalmente imagens 
produzidas por meios digitais. Os novos meios garantem o acesso à 
imagem, sobretudo “materializada” em uma superfície incorpórea, ou 
seja, quando a fotografia depende de um dispositivo tecnológico para 
ser transportada. 

Para os trabalhos que apresento no capítulo tenho como preocu-
pação investigar superfícies móveis, reproduzidas por condutores 
para compartilhar imagens em telas digitais ou papel. O uso des-
ses dispositivos colabora para distintas percepções que multiplicam 
a experiência com a matéria, com o espaço e com o tempo, e traz 
outras formas de observar a imagem. 

Os desenhos e fotografias produzidos para os trabalhos são im-
pressos em suportes de papel, dispositivos tecnológicos ou mesmo 
em objetos criados a fim de transportar imagens. Essa mobilidade das 
imagens é explorada pelo autor francês Nicolas Bourriaud. No livro 
Radicante, ele defende através de inúmeros diálogos na arte con-
temporânea, a ideia de deslocamento, a precariedade e a fragmen-
tação. O autor ressalta a importância do nomadismo e afirma que a 
arte contemporânea trafega neste terreno, em que artistas trabalham 
com a ideia de errância também como forma de produção em imagens 
multiplicadas que se deslocam. Como afirma: “A relação dos artistas 
contemporâneos com a história da arte se dá, hoje em dia, sob o 
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signo do deslocamento, mediante o uso de formas nómades (…)” (BOUR-
RIAUD, 2011, p.114). Cria o conceito da forma-trajeto para defender 
a criação de “espaços por meio de materiais temporais (…)” (BOUR-
RIAUD, 2011, p.117), e segue: “(…) uma nova modalidade de represen-
tação do mundo: um espaço fragmentário em que o virtual e o real se 
confundem, para o qual o tempo constitui uma dimensão suplementar 
do espaço” (BOURRIAUD, 2011, p.125). Desta forma, transformações 
temporais estão presentes no espaço e funcionam como proposições 
artísticas.

Ao explorar essa ideia, o autor afirma que não existe um meio 
único na produção artística na atualidade: a superprodução, lugar 
de excessos e fragmentos que exige novas formas de apresentação. 
Com a fluidez da contemporaneidade, faz-se necessário compreender 
novos códigos, pelo deslocamento, materialidades produzindo 
temporalidades, ou a desmaterialização do objeto promovendo novas 
experiências perceptivas. A obra, nesse sentido, não é somente o 
objeto final, mas sim uma trajetória de ações, compondo diversas 
temporalidades em superfícies heterogêneas que se deslocam. 
Bourriaud deixa presente em seu discurso a ressonância do 
deslocamento na arte contemporânea, reflexo do excesso de informação 
e desenvolvimento dos meios.

A presença e a onipresença do múltiplo conduzem às formas hí-
bridas. Nos trabalhos a impressão de imagens fotográficas, desenhos 
digitalizados e espaços virtuais discutem a ideia de deslocamento 
através dos múltiplos. 

Ao dissertar sobre o deslocamento, pontua a mudança de estado 
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da imagem, como, por exemplo, o estado analógico se desloca para o 
estado digital. Isto influencia os materiais e linguagens utilizados 
pelos artistas, o digital está ligado a uma linguagem binária da 
informação, uma nova condição na transmissão de imagens. Esta ope-
ração tecnológica denomina-se transcodificação, uma passagem de có-
digos reproduzindo novos resultados, como acontece na digitalização 
quando a imagem pode ser ampliada ou enquadrada. Este processo cria 
outra forma de pensar e expressar, questionando a origem e a origi-
nalidade da obra.

Bourriaud ainda discute outros pontos que me interessam pen-
sar, quando afirma: “Tradução, translação, transcodificação, passa-
gem, deslocamento normalizado são figuras desse ‘transferismo’ con-
temporâneo” (BOURRIAUD, 2011, p.136). Desta forma, neste grupo, os 
trabalhos passam por esse movimento; os Mapaginários sofrem uma 
transferência de linguagem e formato, do desenho em papel A4 para 
inúmeros tamanhos de impressão digital, maiores ou menores. Os tra-
balhos traduzem a impressão do território e a percepção do lugar. 
Assim, o desenho é a lembrança do encontro, ao imprimir a imagem 
feita pelo desenho, reproduzo minha lembrança. A transferência va-
loriza a transcodificação, não somente pelo uso da digitalização, 
como também pela transferência em interfaces como o compartilhamen-
to de fotografias por meio de QR-Codes.

A transcodificação é utilizada nesse grupo de trabalhos, explo-
rando a digitalização para reprodução de desenhos e múltiplos com 
diferentes imagens. Os múltiplos impressos carregam em suas distin-
tas superfícies (cartão postal, adesivo, marcador de livros, ima-
gens impressas e xerografadas) imagens fotográficas, desenhos e QR-
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-Codes que levam a imagem dos espaços experenciados, sejam através 
da imagem impressa ou por meio virtual com arquivo contendo outras 
imagens . O QR-Code, interface para o acesso a diferentes fotogra-
fias do encontro com os espaços, tem como potencial o compartilha-
mento com pessoas. O endereço do QR-Code, ao ser salvo, pode ser 
acessado infinitas vezes no espaço virtual, evidenciando a ideia de 
atemporalidade.

A tecnologia numérica produz, por meio deste multiplicador, 
imagens comuns à forma de serem socializadas pelo meio digital, ca-
pazes de interagir com espectadores. Conforme afirma Couchot (COU-
CHOT, 2003), a imagem é traduzida para valores numéricos e corres-
ponde à memória da imagem. Para reproduzir uma imagem cria-se uma 
matriz numérica capaz de simular seu conteúdo, manipulada pela câ-
mera ou digitalizada no computador, torna-se uma imagem-matriz que 
permite a multiplicação.

A matriz numérica permite a desmaterialização da imagem, im-
pressões que simulam o real e utilizam o digital para se multipli-
carem. Por sua vez Couchot afirma que na simulação não existe fis-
calidade, é um lugar sem substrato material. A virtualidade é a 
desmaterialização da imagem, sua simulação. A realidade virtual 
é um universo de representações, onde imagens aparecem codificadas 
na imaterialidade. Ao reproduzirem a imagem cristalizada do tem-
po, projetam na realidade a imagem simulada pela interface no agora 
através dos dispositivos. 

Os dispositivos de acesso às imagens permitem a conexão entre 
dois espaços, o mundo físico (original) e a sua atualização no am-
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biente virtual. Esses espaços sobrepostos dialogam e garantem a in-
teração entre eles como também novas experiências com o espectador, 
que torna-se agente ativo, vivendo sensações do campo real e huma-
nizando o espaço virtual.

Cauquelin denomina a virtualidade como lugar incorporal, uma 
forma superficial, um lugar vazio, sem corpo, mas capaz de conter, 
enquanto fiscalidade, a ausência de corpos e pergunta: “O corpo ain-
da existe?” (CAUQUELIN, 2009, p.56). A autora destaca a desmateria-
lização na arte contemporânea, quando se refere à perda do corpo, 
corpo da obra de arte e corpo do artista. Desde a década de 60, no-
vas linguagens e meios são explorados na arte contemporânea levando 
ao fim do “objeto de arte”, focando-se, assim, na prática do corpo 
em relação ao lugar, ao vazio e ao tempo e o expremível53. Assim, 
cito sua afirmação:

Eis-nos, pois, com uma reformulação das duas perspectivas 
espacial e temporal: lugar e tempo, para dispositivo ele-
trônico, são incorporais. Eles só assumem corpo em deter-
minadas circunstâncias e retomam a sua neutralidade, a sua 
indiferença, a partir do momento em que a ocasião - um si-
nal ou um impulso - se extingue. (CAUQUELIN, 2009, p.160)

53  O intemporal e incorporal, a existência sensível do pensamento na inexistência do tem-
po, estando ligado ao vazio e ao lugar. Com origem no pensamento relaciona-se com a expres-
são da obra e não do seu autor.
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A linguagem computacional é recorrente na arte contemporânea e 
reflete a ideia de lugar e tempo, pois para a virtualidade não há 
perspectiva espacial ou temporal, ela se incorpora ao ser acessa-
da pelo espectador e, por isso, questiona, porque assume a lingua-
gem digital. A virtualidade, enfim, é o meio de produzir a realidade 
pelo sistema digital. 

Os processos computacionais são permissíveis ao hibridismo dos 
meios quando operados e proporcionam infinitos resultados, pois cada 
combinação de elementos fornece diferentes formas de multiplicação 
de conteúdos e distintos acessos às imagens. 

Os trabalhos do Inventário DOIS mesclam os modos de operar, 
tanto na obtenção da imagem como na forma de produzir e apresentar 
os espaços, trabalhando a combinação de elementos diferentes. Os 
meios que produzem e reproduzem imagens, como a materialização ou 
virtualização, são escolhas as quais o encontro com o espaço expe-
rienciado define. A produção de imagens digitalizadas foi uma neces-
sidade recorrente do próprio trabalho, ao ver que os desenhos pode-
riam ser apresentados sob outras linguagens em diferentes tamanhos. 
Seu tamanho maior potencializa a percepção do espaço, memória e 
imaginação reproduzidos, aproximando a ideia de experiência.

As imagens produzidas são testemunhos da experiência, e mes-
mo incorporais reafirmam a existência do tempo e do espaço por sua 
ausência. A visibilidade é dada pelo media, o meio que transforma 
combinações numéricas em imagem, dando-lhe matéria em diferentes 
superfícies. As imagens criam a presença pela ausência.
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Explorada pelo historiador Hans Belting54, a imagem e seu en-
tendimento estão relacionados com uma matriz e sua cópia, onde esta 
torna-se ausência da matriz, pois só é ausência algo que foi pre-
sente (BELTING, 2012). A experiência do corpo, a impressão ou com-
partilhamento, é comprovada pelo testemunho do contato, a sua ine-
xistência é presença através da ausência do que ali esteve. Assim, 
a desmaterialização da imagem não impede sua existência.

Os meios encontrados para a produção de imagens se relacionam 
com a materialização e a desmaterialização, pois partem de uma ima-
gem-matriz produzida pela experiência, o que garante visibilidade 
por sua ausência, como por exemplo ao acessar um QR-Code, onde a 
imagem existe enquanto potencial, esperando a sua aparição, o aces-
so é a prova da existência do encontro.

Seguem os trabalhos que traduzem o encontro com espaços, apre-
sentados como um catálogo, como fichas que sistematizam o inventário 
de trabalhos que expressam os espaços experienciados.

54  Hans Belting (1935), historiador alemão fortemente comprometido com a reorientação da 
história da arte, um estudo com uma antropologia de imagens. Suas publicações estendem-se 
ao longo de uma dimensão diacrônica da história da criação de imagens européia.
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Para a elaboração do Parque São Marcos utilizo-me de diferen-
tes meios, acentuando as formas de compartilhamento com QR-Codes. 
Inicialmente ele foi apresentado com desenhos da vegetação da pra-
ça, um desenho A4 e 33 cópias do desenho xerografadas e numeradas,  
mantendo o tamanho do original em forma de múltiplo. Com QR-Code 
armazena e acessa um conjunto de fotografias de uma praça no Laran-
jal, em Pelotas-RS. Apresentado em um suporte de acrílico fixado na 
parede com o Mapaginário em 20x30 cm. (Fig.98;99;100)

O Mapaginário do Parque São Marcos apresenta a imagem aérea re-
tratando principalmente sua vegetação e, em destaque, outros ele-
mentos como bancos, quadra de vôlei, balanço, escorregador e ca-
minhos que cortam a praça. Nesta primeira aparição, Mapaginário é 
apresentado com outro desenho realizado em grafite sobre Eucatex, 
com moldura de alumínio, medindo 30x60 cm. Esse desenho retrata 

2014/02 Parque São Marcos



255

Figura 98: Kelly Wendt, Parque São Marcos. Impressão digital em papel algodão, Acrílicos e múlti-
plo xerografados( 33 cópias, foi reeditado 2 vezes).2014. Foto: Janaína Schvambach
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Figura 99: Kelly Wendt, Mapaginário, Parque São Marcos. Múltiplo em xerox.21x30cm. 2014. Foto:ar-
quivo pessoal
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Figura 100: Kelly Wendt, Parque São Marcos. Desenho sobre Eucatex e papel, alumínio, acrílico e 
múltiplo xerocado 33 cópias). 2014. Foto: arquivo pessoal
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sete espécies existentes na praça.

Em  outras exposições em que o trabalho foi apresentado, foi 
reformulado. O Mapaginário foi ampliado ao ser digitalizado e re-
produzido em papel algodão nos tamanhos de 40x40cm e 50x50cm. Estas 
impressões são apresentadas em um suporte de acrílico conjuntamente 
com os múltiplos xerocados com o QR-Code, ambos fixados na parede

Este Mapaginário, pela maneira que foi retratado, faz com que 
a imagem fique concisa e encerrada nela mesma, os caminhos parecem 
produzir um X conjuntamente à quadra. A vegetação destaca uma espé-
cie, com flores e desenho das folhas. (Fig.101)

Esta praça está em minhas lembranças de infância, quando nela 
ainda não havia árvores grandiosas como as desenhadas, e sim pe-
quenos arbustos. O reencontro com esse lugar e o fato dele hospe-
dar hoje pomposas árvores, me proporcionou instantes de convivên-
cia durante percursos realizados no balneário. Árvores presentes em 
grande diversidade, figueiras, plátanos, pinus, palmeiras e plantas 
como hibisco, monstera e hortênsias são as espécies exploradas nos 
desenhos. Neste caso, no Mapaginário do Parque São Marcos, faço uso 
da visão, sob o ângulo aéreo, a partir dos elementos observados no 
local, apresentando a ambiguidade da visão, próxima, associada a um 
ponto de vista distante.

Esta imagem após ser digitalizada e reproduzida em formato 
maior em papel algodão, foi apresentada com múltiplos xerografa-
dos em papel sulfite A4, contendo número de cópias. A necessidade de 
aumentar o formato do Mapaginário neste caso, foi resultante de uma 
nova combinação dos meios. Neste novo formato, não são evidentes as 
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Figura 101: Kelly Wendt, Mapaginário, Parque São Marcos. Múltiplo em xerox dobrado e acrílico. 
2014 2014. Foto: Bruno Figuerôa
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espécies da flora, diferentemente de quando desenhado em Eucatex. 

A fotografia apresenta-se desmaterializada; compartilhada pelo 
uso de QR-Code, em diálogo com o desenho digitalizado e outro xero-
grafado, carrega o uso dos meios como exploração de imagens e de um 
espectador-participante. A flexibilidade do formato traz ao trabalho 
uma leveza e concisão, assim como o Mapaginário. O uso das diferen-
tes linguagens entrelaçadas cria outras formas e materialidades. As 
fotografias multiplicadas no espaço virtual, em superfícies digitais 
e desenhos xerocados em superfícies móveis, fortalecem para mim a 
necessidade de explorar dispositivos de reprodução digital, permi-
tindo a aproximação da imagem ao espectador, tornando possível o 
contato permanente, uma pequena interação. O espectador, em poten-
cial, visualiza por meio de um QR-Code 31 imagens, dentre elas fo-
tografias em preto e branco e panorâmicas. Essa diversidade existe 
para explorar o registro. O caráter do QR-Code está baseado no con-
ceito de interatividade, inerente à arte digital, que tem vínculo 
com a necessidade da participação do público, garantindo o ir e vir 
da informação, momento de diálogo entre o homem e os meios que car-
regam o conteúdo.

Os QR-Codes estão inseridos no trabalho junto ao múltiplo xe-
rografado e impresso em acetato ao lado de imagem no acrílico na 
parede. Ao acessar QR-Codes, o espectador é levado a observar um 
arquivo de fotografias compartilhadas. Este conjunto permite compre-
ender o encontro com o espaço, explicitando escolhas e memórias por 
meio das imagens apresentadas. Por causa dessas escolhas, o tra-
balho ocupa um pequeno espaço de uma forma limpa e concisa, mesmo 
apresentando três elementos. (Fig.102;103;104)



261

Figura 102: Kelly Wendt, Arquivo QR-code, Parque São Marcos. Fotografi a digital e virtual por meio 
de QR-code. 2014. Foto: arquivo pessoal.
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Figura 103: Kelly Wendt, Arquivo QR-code, Parque São Marcos.Fotografi a digital e virtual por meio 
de QR-code. 2014. Foto: arquivo pessoal.
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Figura 104: Kelly Wendt, Parque São Marcos. Impressão digital em papel algodão, Acrílicos e múl-
tiplo xerografados( 33 cópias, foi reeditado 2 vezes).2014. Foto: Bruno Figuerôa
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O Parque São Marcos é fruto da experiência de encontros com o 
espaço que são traduzidos na materialização e desmaterialização das 
imagens, produzidas, reproduzidas, digitalizadas ou transcodifica-
das, seu percurso persegue a multiplicação.
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Em frente ao Moinho Pelotense no porto de Pelotas existe uma 
praça pouco frequentada, pois é extremamente arborizada, deixando-
-a sombria. Por alguns anos foi um lugar inóspito, deserto; hoje é 
frequentado por grupos de pessoas. O moinho ainda funciona e a pra-
ça representa um mistério para mim.

Engenho Pelotense é composto por uma imagem fotográfica do 
espaço em que permaneci por um tempo sob o ângulo panorâmico que 
revela o movimento de quem observa. A imagem registra o olhar 
que percorre o espaço, perpassa de um lado a outro, fazendo um 
movimento de 180 graus. Me interessa esse ângulo, pois denuncia o 
processo de deslocamento no trabalho sendo perceptível a ideia de 
movimento. A fotografia nesse formato horizontal e estreito mostra 
também a perspectiva de quem se aproxima do espaço. O movimento do 
olhar de quem observa, indo ao encontro do moinho, logo à frente, 

2014/03 Engenho Pelotense ou 
Moinho Pelotense
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Figura 105: Kelly Wendt, Engenho Pelotense. Fotografia digital Impressa em papel algodão acabamento foan, 
acrílico, múltiplo de cartão postal. 2014. Foto: Janaína Schvambach



268

Figura 106: Kelly Wendt, Fotografia, Engenho Pelotense. Fotografia digital Impressa em papel algo-
dão acabamento foan. 2014. Foto: arquivo pessoal
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os galpões do Porto e o Canal. Reproduzir essa perspectiva me per-
mitiu pensar que este pequeno espaço escondido pelas árvores defla-
gra sua solidão ou seu abandono. As cercas brancas que o envolvem 
traduzem esse isolamento ou talvez uma proteção aos humanos. A fo-
tografia descreve sua pequena extensão, as ruas que o envolvem e uma 
vasta quantidade de folhagem numa terra batida, poucas gramas.

Em conjunto com a panorâmica de 30x100cm fixada na parede, exis-
te o múltiplo do cartão postal em um suporte de acrílico, para ser 
distribuído. Esses dois elementos, a fotografia e o múltiplo, formam 
o mapeamento que fornece algumas características do espaço e en-
fatizam a impressão do lugar, um ar misterioso, que não se revela 
aos olhos de forma instantânea, mas aos poucos pelo convívio e pelo 
afeto, confirmando a ideia de encontro. (Fig.105;106)

O impresso com formato de cartão postal carrega, na frente, a 
imagem no Mapaginário e no verso o layout de cartão postal, com es-
paço para destinatário e selo. Apresenta também o nome do trabalho, 
ano, número de cópias e página na internet. O cartão postal fomen-
ta os espaços apresentando os lugares para pessoas distantes, para 
que possam encontrar espaços e apropriar-se da beira do Canal, da 
memória da cidade. Levar o Mapaginário a lugares distantes, proje-
tando expectativas que suscitam o encontro ao realizar o desloca-
mento, pois até chegar, o postal move-se ao seu destino promovendo 
a memória que temos dos espaços que nos circundam. O múltiplo cul-
tiva um lugar anacrônico, avesso à velocidade cotidiana da cidade. 
(Fig.107;108)

O múltiplo suscita a participação do espectador ao ter a deci-
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Figura 107: Kelly Wendt, Frente e verso Cartão Postal, Engenho Pelotense. Desenho digitalizado 
para projeto gráfico cartão postal. 2014. Foto:arquivo pessoal
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Figura 108: Kelly Wendt, Engenho Pelotense. Fotografia digital Impressa em papel algodão acabamen-
to foan, acrílico, múltiplo de cartão postal.2014. Foto:Bruno Figuerôa
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são do envio de cartões postais,  que expressam recursos do campo 
da visualidade que exigem a cooperação do espectador. Sua atuação é 
livre, não existindo a necessidade do envio. O postal pode ser usa-
do como se desejar, inclusive se pode guardá-lo, carregando a ima-
gem para o futuro, ativando a potência do devir, quando a memória 
do encontro prevalece.

O cartão permite a interação entre pessoas, o espectador pre-
senteia os amigos, como também o envia para pessoas queridas, per-
mitindo um diálogo com elas, estimulando afetos e garantindo a ma-
nutenção do contato entre os distantes. 

O endereço do blog contido no verso do cartão é um convite ao 
espectador para conhecer e reconhecer espaços experienciados. Pois 
nesse espaço virtual é possível acompanhar o conjunto de trabalhos 
do Pequeno Mapeamento como numa galeria de imagens dos trabalhos.

Engenho Pelotense utiliza fragmentos do espaço, registros de 
instantes e da permanência, fragmentação que reflete na configuração 
do trabalho, nas escolhas dos elementos, da fotografia e do cartão 
postal com Mapaginário. Esse diálogo entre suporte e a forma que 
carrega suas impressões sustenta essa fragmentação.
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O Parque Nova Palma, assim como o Parque São Marcos, mostra uma 
praça existente no Laranjal, em Pelotas. Praça importante em mi-
nha infância e que me remete a muitas lembranças. Por estar loca-
lizada em frente à casa da minha família no balneário, cresci vendo 
este local, especialmente aos verões quando havia jogos de futebol. 
Seu aspecto mudou, ela não é mais a mesma. No passado, no início da 
noite havia torcidas e bastante animação e era possível ouvir tudo 
de minha casa. Ao subir o muro de casa conseguíamos ver os jogado-
res. (Fig.109;110)

Os tempos mudaram. Hoje ela está murada com portões trancados e 
não ocorrem mais jogos. Uma situação estranha em que o uso indevido 
do espaço e pouca política pública fizeram com que a praça perdesse 
sua identidade pelo uso que foi dado a ela. Por isso, a praça Nova 
Palma está encerrada no seu esquecimento, impedida de ser vista ou 

2015/01 Parque Nova Palma
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visitada, repleta de árvores e vegetação desfrutando da naturalida-
de do tempo. As ruínas da arquibancada e campo de futebol estão re-
pletas de capim. Galhos de árvores secos pelo chão mostram uma bela 
imagem de folhas marrons em meio ao plano verde.

O trabalho é composto de Mapaginário digital, múltiplo e QR-Co-
de. O desenho digitalizado e as fotografias capturadas em câmerafone 
apresentam o mapeamento do Parque Nova Palma, específico pela com-
binação de dispositivos digitais utilizados na reprodução das ima-
gens, desenho e fotografia, dialogando com o espaço experienciado.

Neste trabalho, a percepção do lugar é produzida e apresentada 
a partir de uma impressão do Mapaginário em papel algodão, 120mg, 
no tamanho 80x90cm, apresentado em suporte de acrílico transparente 
para ser fixado na parede. A digitalização possibilitou a impressão 
em dimensão superior para acompanhar a minha percepção ampliada. 
Desta forma, a impressão em papel tem um tamanho muitas vezes maior 
que o desenho, ampliando a percepção deste lugar. 

A imagem percorre a ideia do espaço encerrado nele mesmo, ne-
gado aos olhos dos que ali circundam. Os muros que envolvem a pra-
ça são de tijolos de cimento e encerram seu conteúdo interno, dando 
uma falsa ideia de seu tamanho e de seus elementos, passando muito 
mais a sensação de frieza e estranheza.

O Mapaginário é fruto não só doa observação no momento do en-
contro com o espaço, mas do resgate do lugar em minha memória, e de 
quem o conheceu anteriormente à imagem produzida pela experiência 
do espaço físico e imagético conjuntamente e concomitantemente.

As fotografias apresentadas no Parque Nova Palma aparecem como 
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Figura 109: Kelly Wendt, Parque Nova Palma. Desenho digitalizado impresso digital em papel algo-
dão, acrílicos, múltiplo em adesivo. 2015.Foto:Janaína Schvambach
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Figura 110: Kelly Wendt, Mapaginário, Parque Nova Palma. Desenho 2015.
Foto:Janaína Sch vambach



278

Figura 111: Kelly Wendt, Fotografia Panorâmica, Parque Nova Palma. 2015. Foto:arquivo pessoal
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elemento fundamental para a produção de múltiplos compartilháveis, 
apresentando-se sob duas formas. Uma delas são as fotografias pano-
râmicas, impressas digitalmente em papel como um marcador de pá-
gina, usado como volante. E a outra sob forma virtual através do 
QR-code. Os marcadores têm como característica a funcionalidade, 
são papeis estreitos que sinalizam no livro a página marcada pelo 
momento em que o leitor parou de ler e volta à sua realidade. Mar-
cadores de livro são interruptores de tempos, permanecem ali memo-
rizando o local e o instante da pausa. Esta permanência do marcador 
permite um repouso ao contínuo da historia, assim como as vivências 
nos espaços experienciados permanecem o tempo suficiente para outros 
encontros. (Fig.111)

O marcador é um múltiplo usado como uma descanso de leitura e 
tem o objetivo, neste trabalho, de garantir a distribuição e a mo-
bilidade da fotografia. Repousa entre as páginas e fica encerrado no 
interior do livro. Essa definição relaciona-se com a fotografia im-
pressa da praça murada encerrada entre as páginas. Assim, a Nova 
Palma congelada através do papel impresso permite habitar novos 
lugares, memorizando páginas de livros, passeando entre elas numa 
biblioteca, marcando histórias. (Fig.112;113;114;115)

Foram impressas duas edições de marcadores, a primeira de 150 
cópias e a segunda de 200 cópias55, e apresentadas em dispositivo de 
acrílico em cima do Mapaginário digitalizado e do QR-Code impresso.

55  Nas exposições individuais que realizei na galeria de Arte Agostinho, na Unochapecó 
(Universidade Comunitária da Região de Chapecó), em 2015, e na galeria A SALA, na UFPel 
(Universidade Federal de Pelotas), em 2016.
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Figura 112: Kelly Wendt, Parque Nova Palma. Fotografia Panorâmica. 2015. Foto:arquivo pessoal
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Figura 113: Kelly Wendt, Parque Nova Palma. Acrílico, múltiplo em papel (2 edições). 2015. Foto:-
Janaína Schvambach
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Figura 114: Kelly Wendt, Detalhe Parque Nova Palma. Impressão em pvc com QR-code e múltiplo em 
adesivo. 2015. Foto:Bruno Figuerôa.
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Figura 115: Kelly Wendt, Fotografi as digitais, Parque Nova Palma.Fotografi as digitais acessada por 
QRcode. 2015. Foto:arquivo pessoal.
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Meios de reproduzir a fotografia são explorados no trabalho, a 
panorâmica da Nova Palma é multiplicada por meio do QR-Code impres-
so em PVC fixado ao lado do Mapaginário ampliado na parede, para ser 
acessado por celulares e tablets. Essa interface vincula o espaço 
virtual a três fotografias panorâmicas do Parque Nova Palma. A re-
produção da imagem se fecunda na imaterialidade, podendo ser revi-
sitada pelo espectador em diversos momentos, mesmo quando não esti-
ver mais presente no espaço expositivo. Os acessos são vistos, por 
mim, como reprodução de imagem.
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Este trabalho revela uma praça que me despertou simpatia. Esta 
ocupa um lugar deslocado do meu percurso habitual e é isolada de 
ruas movimentadas, mesmo estando cercada delas. O lugar onde ela 
se encontra fica entre prédios, na fusão de três ruas curtas, ao 
lado oposto da zona do porto. O que faz dela um espaço experiencia-
do? Não há pessoas transitando em seu pequeno interior. O que a faz 
ótima? Sua vegetação, sua luz e sua topografia. Desconheço seu nome, 
ela nem existe em alguns mapas da cidade, eu a chamo Adventista 
porque está localizada nos fundos do colégio que carrega esse nome. 
O meu encontro com este espaço é apresentado ao espectador por meio 
de dois fragmentos, o Mapaginário impresso em papel algodão no for-
mato 60x50cm, e os múltiplos. 

O Mapaginário apresentado com acabamento em acrílico, traz a 
imagem de uma pequena praça, com o desenho de poucos elementos: 

2015/02 Adventista
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canteiros com bancos organizados em círculos, lixeiras e algumas 
árvores. Os paralelepípedos se destacam e chamam a atenção para o 
contexto da praça que logo pode avistar duas palmeiras que estão em 
evidência, e confirmam sua forte presença. Em alguns momentos este 
lugar parece um camping, para fazer acampamentos, porque seus ban-
cos estão organizado em conjuntos e sua área parece protegida. 

O impresso em papel adesivo divide o formato A7 entre uma fo-
tografia e um QR-Code. O adesivo tem motivo pertinente, ao deslizar 
entre as mãos termina em permanecer grudado em uma agenda ou armá-
rio. Este movimento ativa a imagem materializada da fotografia e o 
acesso à imagem através do QR-Code na tela digital dos dispositivos 
móveis. Em ambas ações está presente a mobilidade da informação, 
utilizando como recurso a evolução dos meios de reprodução da ima-
gem, uma reflexão fundamental para o trabalho e os pensamentos que o 
permeiam. (Fig.116;117)

Ambas as formas, material e a imaterial da imagem, presentes 
nesse trabalho, permitem o acesso à fotografia, pois a imagem do 
impresso é a mesma do QR-Code. Democrático quanto ao acesso à ima-
gem, os espectadores que não possuem a interface para acessar as 
fotografias com QR-code podem levar a fotografia num volante em papel 
adesivo. A forma como são apresentados surge da necessidade dos im-
pressos e do encontro com o espaço. (Fig.118;119)

A fotografia nos múltiplos carrega a imagem da praça em um dia 
de sol, na área mais baixa, no seu interior. Por isso aparecem as 
sombras e retrata o agradável dia ensolarado, como um alento na ci-
dade, um respiro ao trânsito e à circulação de pessoas. O QR-Code 
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Figura 116: Kelly Wendt, Adventista. Desenho digitalizado impresso digital em papel algodão, 
acrílicos, múltiplo em adesivo. 2015. Foto:Janaína Schvambach
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Figura 117: Kelly Wendt. Mapaginário, Adventista. Desenho. 2015. foto: arquivo pessoal
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Figura 118: Kelly Wendt, Múltiplo, Adventista. Fotografia e Qr-code impressa em adesivo, múltiplos 
(2 edições). 2015. Foto:Janaína Schvambach.
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Figura 119: Kelly Wendt, Arquivo Virtual, Adventista. Fotografi a digital acessada por QR-code. 
2015. Foto:arquivo pessoal.
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Figura 120: Kelly Wendt, Múltiplo, Adventista. Fotografia e QR-code impressa em adesivo, múltiplos 
(2 edições). 2015. Foto:Janaína Schvambach.
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Figura 121: Kelly Wendt. Fotografia, Adventista. Fotografia impressa em adesivo, múltiplo (2 edi-
ções). 2015. Foto:Janaína Schvambach.
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Figura 122: Kelly Wendt, Adventista. Desenho digitalizado impresso digital em papel algodão e 
acrílico.  Foto:Janaína Schvambach
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que este múltiplo carrega envia o espectador para um espaço virtual 
com uma série de imagens que mostram outros enquadramentos. Pontos 
de vista diferentes da mesma praça. (Fig.120;121;122)

No QR-Code ou na fotografia impressa o contato com o espectador 
torna-se pequenos encontros. A importância do encontro é apresentá-
-lo para multiplicar em outros encontros. Não importa o distancia-
mento ou a pouca memória afetiva, o lugar pode nos cativar por uma 
única imagem.

Os três elementos do Adventista conversam a fim de constituir 
uma impressão do lugar por meio de imagens em diferentes lingua-
gens e suportes, construindo um olhar pessoal, trazendo o especta-
dor para o contexto da experiência. Imagens que podem ser vistas na 
parede envolvidas por acrílico ou na mão com QR-Code ou volante, 
compartilhadas ou carregadas, para colar em outros espaços, trans-
formar-se em lugar de afeto de alguém. Por isso o tamanho ampliado 
do desenho pontua os elementos organizados, o abraço de suas pal-
meirais e os paralelepípedos do espaço interno e externo da praça.
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Este trabalho é composto por uma impressão digital de um dese-
nho em papel algodão em formato 70x80cm, instalado em suporte de 
acrílico. Expostos juntos com essa impressão única, estão os volan-
tes impressos em papel adesivo, uma espécie de selo multiplicado, 
contendo uma fotografia e um QR-Code. (Fig.123;124;125)

Deste espaço experienciado, localizado na zona portuária de Pe-
lotas às margens do Canal São Gonçalo56, perto das Docas57, foi de-
senhado um Mapaginário que evidencia duas grandes árvores do gê-
nero Plátano, um grande galpão, uma vegetação vasta e um conjunto 
de casas das proximidades do Campus Porto da Universidade Federal 

56  Canal que liga a Lagoa dos Patos (situada no sul do Brasil) com a Lagoa Mirim (situa-
da no Brasil e Uruguay). 

57  Pequena vila, às margens do Canal São Gonçalo, porto de Pelotas-RS-Brasil.

2015/03 Condè de Portô Alegre
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Figura 123: Kelly Wendt, Condè de Pôrto Alegre. Desenho digitalizado impresso digital em papel 
algodão, acrílicos, múltiplo em adesivo. 2015. Foto:Bruno Figuerôa.
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Figura 124: Kelly Wendt, Mapaginário, Condè de Pôrto Alegre. Desenho digitalizado impresso digi-
tal em papel algodão. 2015. Foto: arquivo pessoal.
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Figura 125: Kelly Wendt. Fotografia, Condè de Pôrto Alegre. Fotografia impressa em papel adesivo
(2 edições). 2015. Foto: arquivo pessoal.
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de Pelotas. Este espaço foi escolhido por fazer parte de meus per-
cursos cotidianos e por ter características que me cativam devido 
à sua peculiaridade. Um terreno vazio, um espaço com elementos que 
não fazem sentido estarem lá, que são restos de entulho, cavalos ao 
pasto em meio à cidade. O espaço experienciado neste contexto não é 
uma praça, e sim um lugar de fronteira econômica e social. Um espa-
ço descontínuo por estar entre a natureza e a cidade, entre o mar-
ginal e o estrutural, entre o privado e o público. Devido a esses 
fatores, percebi a necessidade de manter a reprodução do desenho em 
uma escala maior, reafirmando a demanda de ampliar o formato para 
que o contexto fosse visto de maneira mais explícita.

A fotografia impressa em adesivo é o múltiplo que acompanha o 
Mapaginário, com ela é impresso também um QR-Code. As fotografias do 
espaço virtual acessadas por QR-Code mostram os elementos descontí-
nuos daquele espaço vistos em dias diferentes, formando um conjunto 
de 5 fotografiasque apresentam os encontros com aquele espaço expe-
rienciado.

Um terreno sem cercas, um cavalo solitário em meio à cidade e 
restos de construção dispostos de forma não regular é o que mostra 
a imagem impressa no adesivo. Espaço que também recebe entulho é a 
síntese da descontinuidade cotidiana. A fotografia retrata essa des-
continuidade mostrando os restos de parede de uma antiga construção 
sobre a grama formando plataformas junto ao animal que ali pasta. A 
forma em que estão dispostas parece harmônica como se fossem peque-
nas plataformas para o deslocamento na grama. (Fig.126;127;128;129)

Condè de Pôrto Alegre é o nome da rua, uma das mais antigas 
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Figura 126: Kelly Wendt, Múltiplo, Condè de Pôrto Alegre. Fotografia e QR-code impressos em papel 
adesivo (2 edições). 2015. Foto: arquivo pessoal.
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Figura 127: Kelly Wendt, Múltiplo, Condè de Pôrto Alegre. Fotografia e QR-code impressos em papel 
adesivo picotado e acrílico (2 edições). 2015. Foto: Bruno Figuerôa.
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Figura 129: Kelly Wendt, Condè de Pôrto Alegre. Desenho digitalizado impresso digital em papel 
algodão, acrílicos, múltiplo em adesivo. 2015. Foto:Bruno Figuerôa.
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Figura 128: Kelly Wendt, Arquivo virtual, Condè de Pôrto Alegre. Fotografias acessadas pelo QR-co-
de. 2015. Foto: arquivo pessoal 
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da cidade, onde se localiza este terreno. Os elementos que formam 
o trabalho chamam a atenção para este lugar peculiar, mostram a 
sensação descontínua do espaço. Diferentemente do Parque Nova 
Palma, este espaço experienciado não está encerrado, ele transborda 
seus limites por não demarcar seu espaço geográfico e discutir a 
condição social marginal.

As fotografias apresentam-se por meios distintos permitindo per-
ceber o espaço de forma diferente. O trabalho estabelece um diálo-
go com o espaço através de imagens e fotografias compartilhadas pelo 
QR-Code e pelo impresso em adesivo. A fotografia apresenta de forma  
material e virtual. O adesivo pode ser fixado em qualquer superfí-
cie, pulverizando a fotografia e o QR-Code, juntos ou não pode ser 
destacado e levado a outros ambientes, gerando uma relação anacrô-
nica com o espaço.

O arquivo virtual presente no QR-Code mostra algumas imagens da 
região que foi mapeada, não especificamente o terreno, mas todos os 
arredores da administração portuária com uma grande área verde e 
prédios antigos.

O cruzamento entre os meios virtual e analógico explora resul-
tados visuais e garante uma combinação infinita. Registros do espaço 
que permitem que o trabalho denomina-se um híbrido no processo de 
reprodução de imagens. Os processos de digitalização ou transcodifi-
cação pertinentem ampliar, diminuir, multiplicar e copiar potencia-
lizando a conquista da evolução dos meios para a reprodução de ima-
gens.

Hoje, este lugar sofre diversas modificações em sua aparência 
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e também no desenvolvimento econômico e na vida dos moradores das 
redondezas, alterando a percepção da cidade. Após a realização do 
trabalho, fica visível que a noção de espaço não é mais a mesma; rua 
asfaltada, o terreno cercado, vegetação e prédio são extraídos da 
paisagem. O antigo espaço de fronteiriças, deu lugar a um não-lu-
gar, um espaço que poderia ser qualquer outro pela forma genérica 
que ficou configurado: um porto como outros, sem grandes particulari-
dades. 

O trabalho como registro de um tempo-espaço potencializando os 
encontros com o espaço e permitindo o uso de diferentes mídias para 
não poetizar o espaço com a memória, mas usá-la como contestação 
social do contexto urbano.
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Este trabalho traz uma praça na comunidade da Balsa denomina-
da Darci Pinho. A Balsa é o antigo lugar destinado para a travessia 
do Canal São Gonçalo, antes da construção da ponte que nos leva a 
Rio Grande. Um ambiente muito frequentado no passado devido a essa 
travessia sobre o Canal. Hoje existe ali uma pequena comunidade de 
pescadores, uma pequena praça às margens do Canal onde as crianças 
mergulham e os adultos transitam e pescam nas águas que ligam as 
lagoas. (Fig.130)

Após a construção da ponte, aquele lugar passou a ser frequen-
tado somente por seus moradores, pescadores levando uma vida paca-
ta. As pessoas que ali vivem se alimentam de peixes de água doce, 
através do Canal conseguem pescar na Lagoa dos Patos maior varieda-
des de peixes. Na praça, as crianças brincam e os adultos conver-
sam, eles vivem o tempo das águas. Ela conta com a presença de uma 

2016/2 Darci Pinho
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Figura 130: Kelly Wendt, Darci Pinho. Desenho digitalizado aplicado em acrílico e QR-code em pvc. 
2016. Foto:Bruno Figuerôa
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imagem pequena de Iemanjá em uma gruta, posicionada à frente das 
águas permite uma vista aproximada do Canal São Gonçalo. Este espa-
ço de peculiaridades aloja barcos além dos brinquedos e das árvores 
nativas com copas fechadas, como a Aroeira. Este espaço carrega a 
memória da cidade, traduz a experiência da margem, da fronteira ou 
travessia, um lugar do encontro da terra com a água, espaço limi-
te do encontro. Foi mapeado por mostrar peculiaridades quanto à sua 
posição geográfica e sua situação atípica na cidade, que não possui 
muitos lugares públicos com acesso ao Canal.

Para marcar meu encontro com o espaço, produzi o Mapaginário, 
que em seguida foi digitalizado e, por fim, impresso em adesivo e 
colado em acrílico transparente. Diferentemente das imagens impres-
sas em papel – que se modificam conforme a umidade e o tempo exposto 
–, este acabamento permite mais nitidez, já que imagem e acríli-
co estão fundidos numa superfície. O Mapaginário mede 40x50cm e é 
apresentado ao lado de uma imagem de um QR-Code. A opção de utili-
zar para este trabalho Mapaginário e QR-Codes surgiu da economia de 
elementos, e que estes tivessem uma aparência asséptica permitindo 
uma visão clara do espaço. O desenho sinaliza os objetos e cons-
truções que identificam o espaço, estão em destaque, em escala di-
ferente dos outros – é o caso da gruta, dos barcos e dos balanços. 
(Fig.131;132;133)

O QR-Code impresso em PVC fixado na parede permite acessar uma 
fotografia de meu Instagram, rede social para compartilhar imagens, 
publicada no momento do encontro com esse espaço experienciado.  O 
uso de uma rede social no trabalho serve para registrar o momento 
do encontro, da permanência no espaço, a fotografia é o registro do 
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Figura 131: Kelly Wendt, Fotografi a compartilhada Darci Pinho. Fotografi a virtual compartilhada 
pelo Instagram. 2016.  Foto:arquivo pessoal.
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Figura 132: Kelly Wendt, Mapaginário Darci Pinho. Desenho 21x30cm. 2016. Foto:arquivo pessoal.
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Figura 133: Kelly Wendt. Fotografi a compartilhada Darci Pinho. Fotografi a virtual compartilhada 
pelo Instagram e pelo QR-code. 2016. Foto:arquivo pessoal.
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encontro. Nesta ação está presente o registro do tempo, o registro 
do instante compartilhado em rede para ser acessado posteriormente 
quantas vezes for desejável pelo espectador; seu compartilhamento 
pode acontecer independente à exposição do trabalho, fora do espa-
ço expositivo. A fotografia no Instagram também permite ser acessada 
dentro da rede sem estar em contato com o Mapaginário ou mesmo sa-
ber que essa imagem faz parte de um trabalho. 

O trabalho procura envolver o cotidiano virtual de muitos es-
pectadores, através do compartilhamento de imagens em rede social. 
A fotografia publicada no Instagram permite que o espectador tenha 
suas impressões sobre o lugar e multiplique sua aparição através do 
compartilhamento, criando familiaridade com o espaço.

O uso do desenho com QR-Code fixado na parede relaciona-se com a 
limpidez do encontro com o espaço experienciado, honesto e harmo-
nioso, lugar para contemplação das águas e convívio com a natureza. 
O instante momento mapeado por esses meios expressam isso, um sen-
timento de concisão e pureza.

Existe uma nostalgia no desenho, conjuntamente à fotografia com-
partilhada em rede, a ideia de tempo está presente, ambas marcam o 
encontro, o instante de permanência. As imagens relacionam-se com a 
memória e a identidade coletiva e possuem características tão espe-
cificas, sutis e subjetivas, que só podem ser percebidas com o cor-
po, lugar que fica difícil, atémesmo por sua estranheza, ser descri-
to pelas minhas palavras.

Este conjunto de espaços encerram os agrupamentos que procurei 
fazer para identificar espaços experienciados. O modo que encontrei 
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de operar foi criar uma sistematização para trabalhar os espaços em 
forma de fichas de um inventário, como um arquivo. Os dois inventá-
rios apresentados procuraram trazer uma reflexão logo na apresenta-
ção, os trabalhos foram inseridos em forma de catálogo posterior-
mente marcando mais uma vez a ideia de fragmentação.
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No filme que muito aprecio, do diretor Wim Wenders, Paris, 
Texas, um homem caminha por anos consecutivos. A causa? Esquecer 
uma pessoa, uma vida, a sua. Com poucos objetos e documentos atra-
vessava o Texas quando foi encontrado por sua família. O homem co-
meça a recordar aos poucos, através de outros personagens, o que 
tentava esquecer. Por meio de uma fotografia, um dos poucos objetos 
que carregava quando encontrado, recorda que havia um terreno em 
Paris, uma pequena cidade no Texas, nos Estados Unidos. A imagem da 
fotografia representava um espaço e um momento na história do perso-
nagem. O terreno, comprado para um dia transformar-se moradia, re-
presentava também um espaço de encontro consigo e com sua memória. 
A fotografia retoma a memória individual através da imagem do espa-
ço, permitindo ao personagem recordar de seus sonhos. Uma imagem 
que traduzia o espaço da esperança e resgatava sua identidade reto-
mando seu lugar no mundo.

Dados formatados: 
considerações finais
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 Este filme carrega em sua trama elementos que muito me inte-
ressam para pensar a caminhada, a memória, a imagem do lugar e a 
identidade, elementos entrelaçados que podem ser discutidos por 
diferentes áreas. Para mim, do campo da visualidade, o filme – obra 
reprodutível – circula mostrando uma história de esquecimento e o 
ponto ápice da lembrança do personagem foi ao observar a fotogra-
fia que carregava (sabe-se lá por que, talvez por querer recordar o 
que tentou esquecer). Percebo, com isto, que criamos imagens dos 
lugares por meio da identidade afetiva que reconstrói a memória e a 
lembrança vem à tona. Um elemento visual de um lugar desconhecido 
muitas vezes faz desencadear a lembrança do lugar de afeto.

 Ao refletir sobre Pequeno Mapeamento de Espaços Experienciados 
trouxe algumas referências e pensamentos que acredito serem rele-
vantes para as minhas escolhas. Trazendo o entendimento de que os 
espaços são encontros e suas apreciações, fragmentos recriados da 
memória, assim representamos lugares os quais já não são os mesmos, 
são outros na medida que recriados: armazenados na memória os es-
paços se misturam, e aquele espaço é outro, talvez porque não in-
teressa aonde ele fica ou se existe, interessa que ele remete ao 
espaço na memória individual de afeto. A memória é arbitrária e 
afetiva, recordamos de um lugar pelo cheiro, pelo clima, pelo som, 
alguns elementos despertam mais a atenção e ao recordarmos mudamos 
as escalas das coisas, eliminamos outras e o lugar continua vivendo 
de forma diferente dentro de cada um.

 Partindo do pressuposto de que sempre promovi inventários, 
mesmo antes de trabalhar com a errância, a proposta de recriar es-
paços sem usar a memória como argumento era impossível. Inicialmen-
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te com a produção de gravuras, depois com a coleção de fotografias, 
organizando os múltiplos conforme produção, série, lugar ou pas-
seio. Ao mapear espaços evidencio o inventário, que é resultado da 
reflexão de meu processo criativo, estabelecendo relações entre a 
memória com o espaço – ligação esta que corrobora para o entendi-
mento da organização dos trabalhos e para a formatação da tese. Em 
seus capítulos procuro trazer o pensamento sobre meios/mídias e mo-
dos operatórios. Assim, com o uso da fotografia busquei refletir so-
bre o instante da captura e suas imagens, gerando um colecionismo, 
criando dispositivos para sua apresentação. Em um segundo momento 
destaco, sobre esse mesmo viés, o uso de múltiplos e de comparti-
lhamentos para enfatizar este meio de apresentação como dissemina-
dor de encontros com espaços. 

 Neste contexto, a memória é o tema que abordo, fazendo sentido 
a minha busca por imagens gravadas e registros que criam um siste-
ma de organização. Pequenos inventários, como uma metáfora da memó-
ria, através do uso da reprodução da imagem por impressão feita em 
matriz numérica, assim as lembranças são reproduzidas em múltiplos 
para a circulação. Esta ação é importante para mim pois une os es-
pectadores ao trabalho ao carregarem os volantes ou links com as 
imagens dos espaço para outros lugares.

 A memória é um assunto vasto, meus recortes e referenciais 
trazem o conceito do acúmulo de vivências e experiências, o lugar é 
um espaço de construção, de depósito, de camadas de tempo, de ações 
que constroem memórias individuais e fortalecem fatos e afetos. A 
cidade, neste contexto, é uma construção humana e sua memória está 
atribuída à movimentação das pessoas em busca da sua conquista.
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  O caráter evocativo da memória faz com que o passado atue no 
presente através da percepção e como afirma Ecléia Bosi “A memória 
aparece como força subjetiva ao mesmo tempo profunda e ativa, la-
tente e penetrante, oculta e invasora.” (BOSI, 1987, p.9). Assim, 
me interessa pensar que a memória tão potente, capaz de conservar 
os estados de vivência para levar o sujeito a reproduzir ações que 
deram certo, um aprendizado involuntário, reconstruindo o passado 
por meio de imagens-lembranças. Essa experiência projeta-nos para o 
futuro, pois reconhecer o passado é criar relações de identidade e 
alteridade formulando novos trajetos para a conquista de novos en-
tendimentos.

 Meus trabalhos são resultados dessa inquietação, resolvidos 
através da lógica de colecionador. Inventários que elucidam encon-
tros e trazem à tona as minhas memórias de vivências que passam a 
ser de muitos outros também, pois as imagens evocam lembranças re-
criando memórias individuais e coletivas. 

 Nessa conjuntura, impressões, múltiplos, volantes e compar-
tilhamentos por QR-codes são atribuídos às minhas atenções; esses 
processos e a sua potência na arte contemporânea colaboram para a 
minha prática e minhas investigações. Esses meios foram escolhi-
dos por apresentarem potencial indagador quanto ao objeto de arte. 
Por sua multiplicidade, precários ou tecnológicos esses meios ques-
tionam a materialização e a reverberação da arte. Observar o movi-
mento do suporte ao sair do espaço expositivo para habitar outros 
espaços. Esse material volátil, visto como precário no contexto da 
arte possui papel democratizador. Ainda pode parecer problema para 
o mercado de arte, que se nutre da sedução de peças caras, existin-
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do um forte interesse pelo objeto artístico e sua exclusividade. O 
mercado de arte integra um campo de especulação monetária e social 
que forma uma rede de consumo, sistema que substitui os bens com 
imensa rapidez. 

 Diante destas colocações , sinto-me feliz em trazer com esta 
tese uma compreensão dos trabalhos produzidos, ligando-os através 
dos percursos, das memórias e dos meios, fragmentados e múltiplos, 
que foram apresentados. Reverberando em outras buscas e outros 
meios. Fez-me pensar sobre a existência, sobre o estar no mundo por 
meio da exaltação do encontro, capaz de reconhecer o passado e tra-
çar os percursos do futuro.
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Figura 133: Frame do filme  Paris, Texas dirigido por Win Wenders, 1984.
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