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Seria isso a natureza? Mas nada do que ele vê existe 
na natureza: o sol não se põe, o mar não tem aquela 
cor, as formas não são o que a luz projeta na retina. 
(...) O eu flutuante do senhor Palomar está imerso em 
um mundo descorporificado, interseções de campos 
de força, diagramas vetoriais, feixes de retas que 
convergem, divergem, se refratam. Mas dentro dele 
resta um ponto onde tudo existe de outro modo, como 
um nó, como um coágulo, como uma represa: a 
sensação de que está aqui mas poderia não estar, 
num mundo que poderia não ser mas é. 
 

Italo Calvino. Palomar – A espada do sol 
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RESUMO 

Pesquisa de artes visuais que trata do funcionamento da 

representação de uma cena comum quando modificados seus 

limites de referência habituais. Para esta investigação são 

utilizadas a paisagem como fonte de imagens e a fotografia 

como meio técnico. Aborda a construção da paisagem como 

gênero e as modulações do meio fotográfico. Tem como 

imagens resultantes, fotografias do céu diurno sem nuvens e, 

por isso, trata da cor azul e de alguns aspectos dos planos 

monocromáticos na arte. 

Palavras-chave: paisagem, corte, fotografia 

      

 

 

 

ABSTRACT 

Visual arts research about the way the representation of an 

usual scene operates when its habitual referential limits are 

modified. For this investigation the source of images is the 

landscape and the technical medium is photography. The 

research approaches the construction of the landscape as a 

genre and the photographic medium modulations. With 

photographies of cloudless sky in daytime as resulting images, 

it also examines the blue color and some aspects of the 

monocromatic surfaces in visual arts.  

Keywords: landscape, cut, photography 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1995, ao desenvolver a série Espírito, que abordava a contraposição de materiais em 

situação de contenção, executei Espírito VII. O trabalho consistia em uma sala totalmente 

cheia de fumaça, isto é, a sala continha entre suas paredes um volume de fumaça. 

Dentro dele, o observador tinha uma restrição na visualização do ambiente. Ao esticar o 

braço, era incapaz de ver sua mão; ao olhar para baixo, o chão estava fora do alcance de 

seu olhar – que só chegava ao meio do corpo. O ambiente (e o próprio corpo) estava 

desligado visualmente de sua solidez pela matéria branca e incorpórea da fumaça.  

 

Esta montagem, a princípio relacionada com a materialidade da fumaça ao ser contida 

em um invólucro, revelou uma instigante interrogação sobre o olhar, seus referenciais e 

sua dinâmica. A atuação do olhar, da situação eminentemente visual, mostrou-se muito 

Espírito VII, fumaça dentro de sala, 4m x 4m x 4m, 1995. 
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mais impactante do que as abordagens provenientes do pensamento com intenções 

intelectuais que formavam a base de meu trabalho até então. Em Espírito VII, o 

acontecimento se dava no olhar, antes mesmo de ser racionalizado. 

Último daquela série, Espírito VII apontou para a investigação sobre as questões do olhar 

e do visível, que realizou-se entre 1999 e 2001, através da série Diorama.  

Diorama foi composta por dois campos de trabalho diferentes: fotografias ampliadas de 

brinquedos e quadros de plástico acrílico em montagens modulares ou geométricas. 

Vistas isoladamente, as composições geométricas sugeriam a sensação ótica de fluxo; e 

as imagens fotográficas de brinquedos traziam a idéia de acontecimento, como um 

instantâneo proveniente de uma narrativa.  

Diorama, duas fotografias 50cm x 50cm e montagem de placas de acrílico 54cm x 54cm, 1999/2000. 

Ao colocá-las lado a lado, a contaminação que ocorria entre as imagens vinha a modificar 

a atuação de suas partes, comprometendo aquilo que estava íntegro – como fotografia e 

como montagem de acrílico – separadamente. Minha intenção, ao gerar esse conjuntos, 

era fazer com que o campo do olhar fosse invadido por informações díspares, mas 

sintonizadas; representação e não-representação, ao se conjugarem, produzissem uma 

interligação progressiva entre as partes.  

A representação é o fenômeno mais geral, o que permite ao espectador ver “por 

delegação” uma realidade ausente sob forma de um substituto.1 Assim, a representação 

pode ser algo que se reporta a uma imagem que existiu ou existe de forma análoga, uma 

imagem que possui similaridade com o aspecto visível de algo que ocorreu dentro de um 

espaço e um tempo. Dessa forma, o que denomino não-representação estaria ligado às 

imagens que não se referem a uma “realidade ausente” ou uma cena visível, mas 

                                                        
1 AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas: Papirus, 1995, p.105. 
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inauguram uma existência sem base em uma ausência. Desvinculadas da idéia de 

reproduzir algo do mundo visível, resultam, no entanto, em algo que se torna visível.  

Nesse caso, as fotografias conformavam a representação dos brinquedos em seus 

supostos acontecimentos, e as montagens, ao atuarem essencialmente com sensações 

óticas de composições geométricas, constituíam uma não-representação. 

 

A série Paisagens, objeto de análise da presente dissertação, surge da junção dos 

embates visuais que ocorreram no interior de Diorama. 

Em Diorama, havia duas ou mais imagens compondo uma área de interação. A idéia em 

Paisagens é conter em uma única imagem essas duas abordagens visuais: 

representação e não-representação. O que era articulação poderia transformar-se em 

aglutinação? Como unir aquelas diferentes abordagens? 

Devido ao conteúdo de representação que deveria estar presente, deveria buscar uma 

imagem de algo visível, que existisse. Essa imagem sofreria uma operação que alteraria 

sua condição de representação, mas não a eliminaria. Passei a buscar no mundo visível 

imagens completamente banais para que, mesmo submetendo-as a um procedimento 

que as tornassem não-usuais como representação, ainda se relacionassem diretamente 

com as cenas que as originaram. 

Como fazer uma representação modificar-se de forma a que ela contrariasse essa própria 

condição? Seria possível realizar esta idéia alterando as referências habituais da 

imagem? O procedimento que utilizei para esta investigação foi a obtenção de imagens 

de cenas comuns das quais excluí os horizontes constitutivos, tornando-as massas unas, 

não desfiguradas mas desenraizadas. 

Para isso optei por utilizar, como fonte de imagens, o mundo natural e, como meio 

técnico, a fotografia.  

A escolha de cenas da natureza – paisagens – foi feita ao buscar algo muito comum, no 

sentido de estar presente no visível cotidianamente, e ao evitar elementos da cultura. O 

que é construído existe em situações que tornam comum ou não uma imagem como 

parte de um convívio e desenha por si uma esfera de conhecimento que a situa. Imagens 

do mundo natural seriam utilizadas para que houvesse uma carga contextual mais tênue, 

menos pontual, estabelecendo situações desvinculadas de objetos gerados pela cultura. 
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Como a paisagem se presta a esse procedimento, como ela é constituída? Uma 

paisagem é um conjunto de elementos que abriga uma certa perspectiva e idéia de 

horizonte. Para desfazer este conjunto, o horizonte e todas as suas partes, exceto uma, 

seriam eliminados da cena fotografada. Através desta ação, restaria somente um único 

aglomerado de alguma matéria da natureza. 

Gerar massas unas da matéria retratada estabeleceu-se como estratégia básica de 

afastamento de sua representação usual. Subtrair os limites constitutivos normais de 

cenas da natureza afetaria a estabilidade que esse tipo de imagem possui 

convencionalmente. Para realizar essa subtração, o corte seria a operação utilizada na 

obtenção de imagens de paisagens através da fotografia. 

Essas operações visam gerar uma pluralidade, isto é, uma imagem que funcione em mais 

de uma via comportando generalidade e singularidade simultaneamente. Portanto, a 

escolha da imagem é resultado da busca pelo que há de mais familiar e, a princípio, 

totalmente comum - uma generalidade - e a estrutura da cena fotografada é a base para 

o que há de singular através da situação de alteração do corte. 

Formalmente, assim colocam-se os dois eixos principais desta pesquisa: por um lado, a 

idéia de cotidiano amplo; por outro, a de limite não-usual. 

A idéia de cotidiano traz a necessidade de abordar o habitual, o comum das imagens de 

massas da natureza. No entanto, este eixo mostra-se extremamente dinâmico, porque o 

comum se particulariza de acordo com seu sujeito e o contexto onde ele se encontra. 

Para cada sujeito, o cotidiano acontece em ciclos com base em repetições. Constituído 

por uma seqüência de eventos que se repetem, não de forma igual mas guardando 

similaridades entre si, o cotidiano relaciona-se às práticas sucessivas, ao hábito, ao que 

se mostra presente com certa freqüência, a ponto de se tornar banal. 

Assim, para viabilizar o eixo que comporta o comum, o cotidiano, como pertencente a um 

habitual amplo, foi preciso descartar, no decorrer da série, várias imagens de cenas da 

natureza. Inicialmente, áreas compactas de vegetação, água ou atmosfera faziam parte 

do corpo de resultados e estavam sendo consideradas como válidas dentro dos 

parâmetros desejados [ver pg. 10]. No entanto, percebi que aquelas cenas não eram tão 

banais. 

Em 2002, ao viajar para o Rio de Janeiro, tentando dar continuidade à pesquisa obtendo 

mais fotos, ocorreu que os espaços da natureza com os quais tive contato na cidade 
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eram completamente diferentes daqueles que tinha tomado como comuns nas fotografias 

realizadas em Porto Alegre e arredores. A água turva do rio Guaíba ou da Lagoa dos 

Patos não tinha relação com a água transparente do mar carioca; a vegetação tinha 

outras plantas com elementos de cor e de forma diversos daqueles retratados no sul. 

Bastou mudar de ambiente e as cenas fotografadas passaram a apontar para um lugar 

específico e não para o convívio de muitos. A maioria das imagens começou a escorregar 

para fora do comum e para dentro de sua especificidade particular de locais e ambientes. 

 

A partir de tais observações, tornou-se necessário objetivar a redução para o que há de 

mais freqüente nas cenas da natureza. Dessa forma, céu e chão afirmaram-se como 

constantes no propósito deste trabalho. Porém, mesmo essas constantes continham 

objeções. O chão é vago, variável e sempre parte de um sistema geográfico e climático, 

sendo algumas vezes coberto de vegetação e outras terreno de trânsito para pessoas. O 

céu, apesar de se mostrar utilizável como assunto de um cotidiano pertencente a grandes 

coletividades, é palco de enorme dinâmica. Depois de obter várias imagens com cenas 

Paisagem, fotografia, 50cm x 70cm, 2001. 
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compactas de nuvens tornou-se claro que as nuvens são muito transitórias; não há nada 

fixo nelas, a cada instante se modificam e o que é observável agora, não será o mesmo 

no instante seguinte [ver p. 37]. Para eliminar do céu sua intensa variabilidade visual de 

vapores e fluxos, determinei o uso do céu diurno sem nuvens como área onde o cotidiano 

encontrava sua maior estabilidade. Nesse espaço, o mutável poderia ser somente uma 

questão de luminosidade. O céu azul apareceria como um lugar comum. No extremo do 

cotidiano estaria essa imagem: poderia ser vista em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e, 

possivelmente, em grande parte dos lugares do planeta. Este foi o encontro com as 

imagens que vieram a constituir a matéria definitiva dessa série – que em sua fase final a 

série passou a ter um título específico: Paisagens: Dia [ver Imagens finais, p.97]. 

No outro eixo fundamental da pesquisa, a idéia de limite, traduzida no corte dado à 

imagem, aponta para a exclusão de áreas de interseção com outras massas; situação 

que, por convenção, torna a imagem mais composta, heterogênea e compreensível como 

retrato da natureza. Este eixo atua no espaço da imagem proposta ao colocar fronteiras 

não-usuais através do corte, eliminando horizontes e perspectivas ao desmembrar a 

cena. Matéria por si fundamental do meio fotográfico, o corte aqui passa a lidar com o 

Paisagem, fotografia, 120cm x 1800cm, 2002. 
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que é convencionado para a visualização de cenas da natureza ao propor algo diverso 

daquilo que é tomado como normal, sem a intenção de deteriorar a cena visível. 

Dentro destas contenções, relativas ao cotidiano como situação observada e ao corte 

como ação realizada, é que o funcionamento da imagem está sendo investigado e 

avaliado:  

- a generalidade da cena como um lugar comum e 

- a singularidade do corte que exclui da cena elementos que são habituais em sua 

representação. 

 

Esta pesquisa é dividida em duas partes. A primeira trata do que fundamenta o trabalho 

no momento de sua produção e aborda os instrumentos utilizados para realização efetiva 

da série: a paisagem como imagem e a fotografia como meio técnico. A segunda parte 

trata da investigação das imagens resultantes da pesquisa, examinando o que acontece 

frente a elas e indagando sobre o que evocam no campo da arte e da experiência 

pessoal. 

Na primeira parte da dissertação se dá a observação dos dois eixos que constituem e 

possibilitam a execução da série Paisagens. A construção da paisagem como 

representação na arte e o comportamento da técnica fotográfica na obtenção das 

imagens propostas são os assuntos estudados. Através dessas duas áreas, a pesquisa 

teve condições de ser realizada. Ao contar com as fortes convenções que cercam o olhar 

sobre a paisagem foi possível efetuar sua descaracterização e, na busca pelo retrato 

mais próximo ao visível, foi utilizada a fotografia em corte e modulação técnica 

específicos. 

Na medida em que operava sobre o tema da paisagem, precisei verificar como ela se 

estabelece visualmente dentro do contexto das representações. O que é uma paisagem, 

como é constituída? Aproximar-se das estruturas de construção da paisagem foi 

necessário para lançar luz às condições em que meu trabalho se tornaria efetivo; isto é, 

esclarecer a construção da paisagem para elucidar a convenção que estaria transpondo. 

Ao excluir parte do convencionado para essas imagens, o próprio convencional para a 

representação de paisagens foi instrumento essencial para a realização da série.  
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O estudo da paisagem como gênero na arte ocidental inicia-se com a ausência quase 

total da representação do mundo natural depois do século IV do primeiro milênio, quando 

o Cristianismo foi aceito pelo Império Romano e instaurou seus dogmas, e termina no 

apogeu da arte holandesa do século XVII, quando a cena da natureza torna-se o assunto 

de toda a extensão de um quadro. Tanto a ausência quanto o desenvolvimento da 

visualização das cenas da natureza são eventos ligados ao olhar humano sobre o mundo 

e sobre sua condição dentro dele. A situação da paisagem, historicamente, é uma 

trajetória de aproximação do ser humano à sua individualidade. Quanto mais envolvente 

e total a paisagem, mais só está o observador frente a ela.  

Como a similaridade com o visível deveria ser a maior possível na obtenção das imagens 

propostas, a opção pelo uso do meio fotográfico aconteceu pela busca da maior analogia 

possível com a situação a ser captada. Embora sendo a melhor escolha que me ocorreu, 

a fotografia mostrou-se um meio tortuoso; as últimas imagens que obtive eram quase 

desfiguradas por seus elementos constituintes ao evidenciar sua composição técnica. Na 

fase final da realização das fotos, ao utilizar os aparelhos com o perfil de excelência de 

resultados pré-estabelecidos, isto é, perfeitamente em foco, a imagem se decompunha 

em milhões de grãos coloridos. À procura da representação do visível, eliminei o foco da 

imagem na cópia, distorcendo a característica que garantiria, segundo os moldes do 

aparelho, a aproximação da imagem fotográfica à cena que a gerou.  

O aparelho fotográfico é um meio impositivo em suas particularidades técnicas – que o 

distanciam do visível e o aproximam a uma ficção química proveniente de impressão 

luminosa2. Mas ao mesmo tempo é maleável e está sujeito às interferências de quem o 

usa; em alguns momentos mostra-se quase como uma matéria elástica com 

possibilidades que podem ser obliteradas caso haja aceitação tácita de seus padrões 

técnicos.  

A segunda parte desta dissertação trata das impressões frente às imagens realizadas, do 

que elas evocam. Foi a partir do momento em que pude estar frente ao trabalho que se 

deu o fundamento do que compõe os dois capítulos seguintes. Como se trata de áreas 

azuis monocromáticas, primeiro há o estudo da história cultural da cor azul, dos efeitos 

do azul no olho humano e de como ocorre o azul do céu. Por fim, realizo uma reflexão 

                                                        
2 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 
2002, p.23. 
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sobre as diferentes abordagens que podem ter os monocromos na arte, com uma 

confrontação de alguns aspectos pontuais do Suprematismo e do Minimalismo.  

Nas imagens de Paisagens: Dia, a primeira coisa que aparece é a cor, uma área de cor 

única. Antes de serem representações do céu azul, as imagens são só azul. A cor azul 

tem uma progressão interessante na história ocidental. Ela surge como valor de 

importância a partir do século XII, provavelmente impulsionada pelo uso dos vitrais nas 

igrejas cristãs. Antes da invenção do azul sintético no século XVIII, era um pigmento 

problemático para a utilização em tintas de pintura porque trazia dificuldades para o uso 

em superfícies mais extensas, pelo custo e pela aplicação, embora fosse amplamente 

utilizada no tingimento de tecidos. No século XIII, o azul sob a flor-de-lis tornou-se 

emblema dos reis da França e é possível que por isso tenha sido atribuído à Virgem, 

proclamada protetora daqueles reis3. A cor azul era tida como neutra e até indiferente na 

Grécia antiga4 e ainda em nossos dias é usada sem nenhuma atribuição mais evidente, 

como o vermelho para a paixão ou o verde para o azar. No entanto, são propostos ao 

azul algumas qualidades: calmante, frio, estático, distante, profundo, como insinuações 

de estados de espírito que a cor provocaria. Considerações que não estão ligadas 

simplesmente a aspectos culturais, mas à biofísica do olho, que tem seus músculos 

relaxados quando foca o azul. 

Olhar para o céu nem sempre é enxergar o azul, mas uma imensidão de pura 

profundidade. Fisicamente, a cor azul do céu acontece através do fenômeno chamado 

espalhamento. Maior volume do planeta, a atmosfera contém uma variedade de tipos de 

partículas; as duas mais comuns são os gases de nitrogênio e oxigênio. As moléculas 

desses dois gases espalham no ar a parte do espectro da luz visível que possui maior 

freqüência e menor comprimento de onda, ou seja, azul e violeta.  

Em sua especificidade de plano de cor única, as imagens nessas fotografias associam-se 

a muitas outras: os monocromos. Em 1918, Malevitch exibiu o primeiro deles: Quadrado 

branco sobre fundo branco. Para o artista, suas obras demonstravam o verdadeiro 

caráter transcendente da pintura ao expor a matéria com a qual elas eras elaboradas: 

formas, cores, superfícies – que apresentavam o “nada revelado”5. Na Rússia que 

convulsionava com a queda do czarismo, Malevitch vivia a arte como experiência mística 

                                                        
3 PASTOREAU, Jean. Blue: the history of a color. Princeton: Princeton University Press, 2002, p.56. 
4 Idem, ibidem, p.26. 
5 VALLIER, Dora. A arte abstracta. Lisboa: Ed. 70, 1986, p.109. 
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e revolucionária, indicadora de um novo tempo onde a apreensão do mundo atingiria um 

novo ponto de evolução.  

Cinco décadas depois, artistas estadunidenses, ligados ao movimento minimalista 

realizaram telas monocromáticas, construídas a partir de materiais de uso comum, 

declarando-as objetos sem interioridade. Para eles, as obras eram simplesmente coisas 

que não admitiam transcendência, negando qualquer espécie de representação. O 

interesse desses artistas, ao afirmar a situação de “coisa” da pintura e de não-

transcendência na obra de arte, talvez fosse valorizar um modo de vida que se queria 

cada vez mais objetivo. 

Os monocromos, quando se relacionam com o céu, também têm abordagens diversas. 

Yves Klein, no final dos anos 1950, realizou pinturas monocromáticas através das quais 

buscava atingir outra dimensão que ultrapassaria o espaço. Nos anos 1960, James 

Turrell começaria a usar a própria abóbada celeste, vista em tetos recortados, como um 

monocromo feito de luz onde poderia acontecer a contemplação não só do céu in loco, 

mas, fundamentalmente, do próprio ato de ver sua luminosidade.  

A fase final da série Paisagens inscreve-se na tradição de oferecer um posicionamento, 

uma posição de estar diante do mundo – quer seja construído como coisa ou ficcional – 

que se contrapõe à possibilidade de não haver vazios ou áreas destituídas de 

componentes discerníveis. Embora possa parecer que as áreas monocromáticas queiram 

oferecer algo além do usual, agora mesmo (e para sempre) a maior, mais presente e 

mais enigmática de todas elas encontra-se sobre (e em torno de) nós. 

Iniciei este projeto com um questionamento sobre o que poderia ocorrer com uma 

imagem quando houvesse uma operação de corte não-usual sobre uma cena banal, sem 

descaracterizar seu referente. O que aconteceria com uma imagem quando ela não 

estivesse mais dentro das convenções formais em sua estrutura, apesar de ser 

absolutamente comum como retrato de algo visível?  

As imagens resultantes de tais elementos formadores, ao colocar suas operações em 

ação, não se restringem ao que foi proposto.  

Este estudo trouxe uma apreensão do quanto o habitual é matéria enigmática, porque 

normatizada e já desapercebida, e do quanto o não-usual tem base nas convenções, 

posto que as usa para transtorná-las.  
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As questões sobre os objetos de observação e os meios de trabalho tornaram-se mais 

analíticas em relação ao simples balizamento operatório inicialmente proposto. Passaram 

a abordar a situação de como nos relacionamos não só com a imagem, mas também 

com os fatores que a compõem, e não apenas com o corte, mas com os agentes que 

configuram sua produção.
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DA ELABORAÇÃO DAS IMAGENS 
DOIS EIXOS 
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VISÕES DA PAISAGEM 

DA AUSÊNCIA À TOTALIDADE  

 

A paisagem não é simplesmente o mundo que vemos, é 
uma construção, uma composição desse mundo. A 
paisagem é um modo de ver o mundo. 1 

 

Este estudo toma a paisagem como idéia de representação de cenas da natureza na 

arte. Natureza como algo não-humano, como vegetação, pedras, rios, céu. A paisagem 

como gênero demonstra o trajeto do ser humano rumo à aproximação de sua 

individualidade. À medida que as cenas da natureza se ampliam ao serem 

representadas, o observador encontra-se em isolamento cada vez maior frente ao mundo 

que contempla. A paisagem não carrega por si enredo literário específico, seu assunto 

pode ser assombro, posse, enlevo, universos de sensações de alguém absorto em seu 

próprio íntimo. 

A paisagem na arte se modela de acordo com circunstâncias culturais. Dentro de vários 

contextos ocorre a trajetória da representação das cenas da natureza. Por muitos fatores 

é composta uma paisagem e ela manifesta um certo espírito da época na qual foi 

produzida, refletindo posicionamentos intelectuais, sociais e econômicos.  

O que é uma paisagem, como ela se estabelece e se desenvolve nas artes visuais? 

Buscar respostas para esta questão irá ao encontro da estrutura do que é usual nas 

imagens de paisagens, princípios aos quais as cenas da série Paisagens não 

correspondem completamente. A incompatibilidade que se apresenta é resultado da 

distância entre o que é estabelecido para a visualização de imagens da natureza e o que 

a série propõe. Para elucidar os princípios sobre os quais estava operando, passei a 

investigar como deveria parecer uma paisagem, o que é convencional em sua 

composição.  

Pelo estudo do desenvolvimento da constituição da paisagem na arte ocidental vemos as 

mudanças ocorridas no espírito humano que a visão da natureza retrata. Desejos e 

necessidades em diferentes épocas encontram na paisagem – ou em sua ausência – 

uma tradução.

                                                        
1 COSGROVE, Denis. Social formation and symbolic landscape. Wisconsin University Press, 1998, p. 13. 
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AUSÊNCIA  

 

Em Roma, há um mosaico do século IV que retrata pássaros e galhos de árvores numa 

formação solta, não uma árvore. São pedaços de oliveiras, videiras, romãzeiras, figueiras, 

sobre os quais estão pousados pássaros também variados em um fundo de cor neutra. 

Não é uma cena, mas uma composição onde também há vasos e tigelas. O 

desprendimento no qual se faz o colorido e a reprodução das plantas, a liberdade tonal, a 

fluidez das folhas e dos frutos têm algo de fácil, como se houvesse um acesso simples 

entre arte e natureza ou entre a representação e o assunto representado.  

O mosaico faz parte do teto do mausoléu Santa Constanza, construído para a filha de 

Constantino, imperador romano convertido ao Cristianismo e fundador de Constantinopla. 

Embora com um simbolismo cristão recorrente nas imagens das taças, a representação 

da natureza na cena ainda não tinha sido modificada pelo distanciamento das coisas 

terrenas que se apresentou nos anos que se seguiram sob a ótica da Cristandade. 

Apontar para as coisas da natureza é indicar os objetos que viriam a compor a paisagem 

como ela veio a ser designada a partir do século XV. Mesmo esses fragmentos de árvores 

nos contam de uma leveza que viria a desaparecer nos séculos que se seguiram em todo 

o contexto das imagens no Ocidente. Na religiosidade cristã, apoio emocional para os 

Santa Constanza, Roma, mosaico da abóbada, 354 d.C (detalhe) 
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tempos tumultuados do fim do Império Romano, a linguagem visual foi utilizada como 

meio de propagação da fé e as formas assim desenvolvidas vieram a refletir seus 

dogmas. 

A construção de Santa Constanza foi precedida por tempos de perseguição ao culto 

religioso cristão. Na crença de que a verdadeira vida acontecia após a morte, as 

catacumbas fúnebres, construídas em segredo pelos fiéis, eram locais ritualísticos 

fundamentais. Em seu interior havia pinturas de cenas bíblicas e da vida de Cristo que 

buscavam principalmente o aspecto narrativo de passagens da Bíblia, em detrimento da 

abordagem clássica, mais visual.  

As primeiras pinturas cristãs são provavelmente aquelas nas catacumbas 
de Roma... elas eram pintadas na maior parte por simples comerciantes e 
artesãos que repetiam alguns temas específicos derivados da arte 
popular, distinta das tradições das classes mais elevadas. O declínio da 
forma clássica na arte romana tardia deve ser explicado em parte por 
essa renovação de um elemento popular.2  

O naturalismo clássico também era impróprio por trazer a representação pictórica das 

coisas terrenas, que, segundo a fé cristã, eram ilusórias e enganosas. A partir do ano 313, 

quando o Cristianismo passou a ser tolerado por decreto no Império Romano, imagens 

como aquelas das catacumbas secretas se reproduziriam livremente no mundo cristão. 

No século IV, Bizâncio – renomeada Constantinopla – é a capital do império romano no 

oriente e abriga uma comunidade de disseminada fé cristã. A arte religiosa bizantina tem 

em seu caráter algo que pode ser visto como simplificado, embora possua conotações 

bastante diversas. A arte bizantina é complexamente elaborada, mas não contém a ilusão 

da tridimensionalidade. Seu atributo principal é o desenho que busca projetar no tema 

algo que está além da matéria representada. Nela, é o abstrato que se impõe: a força de 

uma idéia (ou fé) tornando-se uma imagem que não quer ser cópia, mas inspiração. As 

figuras humanas tornam-se representações de uma espiritualidade, algo além da própria 

imagem. Seus olhares hipnóticos e sua estrutura estóica referem-se a um outro mundo, 

aquele onde Deus reside, o mundo do espírito e da emanação divina. 

Nos mosaicos bizantinos, que podem ser vistos em Ravena, o espaço circundante torna-

se etéreo, assim como a representação do mundo natural se modifica em direção à visão 

do paraíso divino. Em mosaicos de cúpulas de igrejas do século XI, figuras da fé cristã 
                                                        
2 BOVINI, Giuseppe. “Early Christian art”. In Origins of western art. London: Grolier, 1967, p. 39. 
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encontram-se em frente a extensos espaços dourados. Áreas que não são exatamente o 

céu, mas ambientes puramente espirituais. É uma visualização da luz divina; e a luz 

divina é o próprio Deus, aquele que gera a luz. As figuras estão dentro da emanação de 

Deus. 

No processo de consolidar-se como principal religião do mundo ocidental, o Cristianismo, 

através da Bíblia, precisava de ilustrações que demonstrassem seus temas e seus 

ensinamentos baseados em narrativas. “As catedrais da Idade Média, repletas de todo 

tipo de imagens, eram chamadas de Bíblia dos iletrados – o que no século VI significava 

todos.”3 As imagens das catacumbas, que já haviam sido realizadas por artesãos 

despreparados, evoluem para espaços abertos e representações primorosas do mundo 

celestial no interior das igrejas.  

O sujeito medieval se sente próximo ao paraíso prometido. Para ele é natural que haja um 

local de compensações para sua extenuante vida cotidiana. Ele não só se submete às 

imagens religiosas, mas se sente parte de seu mundo no futuro inevitável da morte, em 

uma época em que poucos ultrapassariam quarenta anos de vida. 

...os homens do século XVI não possuíam nossa noção do “natural” 
opondo-se ao “sobrenatural”; ou antes, para eles permanecia normal e 
incessante a comunicação entre o “natural” e o “sobrenatural”. (...) O 
paraíso que eles tinham diante de si parecia-lhes próximo e real. Nem as 
“viagens das almas”, nem as visões dos místicos, nem as aparições lhes 
pareciam impossíveis. O paraíso podia ser visto deste mundo.4  

Uma aproximação ao mundo celeste se estabelecia através da ambientação das igrejas. 

Na Europa, o apreço pela luz como expressão do divino é traduzido pela técnica do vitral, 

especialmente exemplificada pela igreja francesa de Saint Denis, cuja reforma, no século 

XII, tinha como base a concepção de que uma igreja deveria evocar o paraíso. Esse 

aspecto visual é alcançado através da preponderância de vidros coloridos, material que 

encontra os anseios religiosos ao transformar a própria luz terrena em algo como a luz 

divina. Uma transmutação extraordinária.  

No espírito dos teólogos do século XII, a nova arquitetura [gótica] permitia 
melhor simbolização da Jerusalém celeste e, graças ao maior lugar dado 
aos vitrais, mais viva penetração da luz divina no interior do santuário 
criado pelos homens. Os vitrais de Saint Denis e das igrejas góticas 

                                                        
3 READ, Herbert. Origins of Western art. London: Grolier, 1967, p. 6. 
4 DELUMEAU, Jean. O que sobrou do paraíso? São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p.198. 
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posteriores “pretendiam elevar o espírito do material ao imaterial”, 
segundo a fórmula de Suger.5  

Aqueles salões não eram espaços luminosos, continham uma obscuridade que era parte 

da idéia do ambiente, realizado para traduz o mistério da vida após a morte para os vivos. 

Os vidros densos não deixavam passar luz senão para colorir profundamente as imagens 

dos vitrais. Nessa penumbra, as imagens de santos brilhavam suspensas entre o 

terrestre e o divino, evocando sua origem humana e seu destino celeste.  

O uso dos vitrais gradualmente tornou-se mais luminoso, clareando os ambientes e 

fazendo complexas interações com os afrescos de cenas bíblicas presentes nas igrejas. A 

pintura mural preenchia os espaços quando não havia mais condições econômicas de 

empregar os vidros. Mesmo secundária, essa técnica oferecia possibilidades visuais 

diversas às dos vitrais. O afresco favorecia a modelagem das figuras através do uso de 

matizes mais sutis, dando-lhes solidez e materialidade. 

O tom do vidro respondia à necessidade de combinar o vitral com o 
afresco dentro de um mesmo esquema decorativo (...) onde as 
superfícies aparentemente geradoras de luz ou o vidro denso, que 
contém a luz, tenham sido substituídos pela textura suave das telas – 
cuja beleza depende de como incide a luz sobre suas dobras – pelo 
cristal pálido que transmite a luz e pela superfície opaca do afresco, que 
permite representar muito melhor do que o mosaico os efeitos luminosos, 
como as sombras em cenas figurativas.6  

Estabelece-se assim uma valorização do volume das figuras que as torna menos rígidas, 

qualidade que a técnica do vitral dificilmente conseguiria. Através desses afrescos, as 

imagens começam a ser representadas com mais materialidade e naturalismo, 

especificações que viriam a tornar a pintura uma das principais técnicas artísticas nos 

séculos que se seguiram.  

No interior das igrejas, cenas campestres tendem a mostrar uma natureza domesticada, 

parte da perfeição divina. As cenas da natureza são similares, em sua simplificação 

idealizada, no mosaico de Santo Apolinário em Ravena (século VI) e na tapeçaria 

francesa A Dama e o Unicórnio, elaborada dez séculos depois [ver p.18].  

                                                        
5 Suger foi o cardeal que promoveu a modificação da igreja de Saint Denis no século XII. GAGE, John. Color y cultura. 
Madrid: ed. Siruela, 1997 p.279. 
6 Idem. ibidem, p.76. 



 

 18 

Basílica de Santo Apolinário em Classe, Ravena, séc. VI. 

A dama com unicórnio, tapeçaria francesa, c. 1510. 
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Muitas dessas imagens de natureza na arte ocidental medieval descrevem o paraíso 

cristão. A palavra paraíso tem origem persa e significa espaço murado7. Era no jardim do 

Éden, naquele espaço protegido onde se encontrava a pureza, o local sem mácula 

intocado pelo pecado. Cercada, essa área de limites intransponíveis assegurava uma 

ordem além da condição humana. No paraíso, a natureza é expressão da harmonia 

celeste e a certeza de sua manutenção. Em outras imagens de interiores medievais, o 

tema do jardim murado repete-se, acentuando a necessidade de proteção e o 

distanciamento de atividades cotidianas mais árduas, refletindo a organização dos 

sistemas sociais de sua época. Exemplos desses sistemas são os castelos feudais atrás 

de muralhas e os jardins internos privados8 dentro dos castelos. 

Sendo inicialmente abrigo de duas árvores, a do conhecimento e a da vida, o paraíso 

cristão sempre foi ligado às imagens da natureza. Freqüentemente, nesse cenário  

pintado, aparece a Virgem, Jesus criança, alguns anjos sobre o gramado e pássaros nos 

arbustos. Em tapeçarias do século XII, as representações do jardim bíblico trazem 

espécimes animais e vegetais como coelhos, lebres, cães, folhagens e flores em 

desenhos organizados e rígidos que remetem à estaticidade prometida no paraíso. Lugar 

onde o tempo não passa, é sempre dia, o sol não queima e a luz nunca apaga.9 

Batalha de Hastings, detalhe da tapeçaria de Bayeux, c. 1080 

Uma imagem da tapeçaria de Bayeux (século XI) é usada por Gombrich10 para assinalar 

uma simplificação pela bidimensionalização que ocorreu na produção de imagens durante 
                                                        
7 CLARK, Kenneth. Paisagem na arte. Lisboa: Ulisseia, 1960, p. 23. 
8 O jardim fechado nos castelos e mosteiros medievais era freqüentemente chamado “o paraíso”. Ver FISCHER, Celia. 
Flowers and fruit. London: National Gallery Publications, 1999, p. 34. 
9 DELUMEAU, Jean. Op. cit., p.150. 
10 GOMBRICH, E.H. Arte e ilusão. São Paulo: Martins Fontes, 1989, p.56. 
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a Idade Média no Ocidente. Clark aponta para o aspecto religioso dessa tendência. “Se as 

idéias são a imagem de Deus, e as sensações viciosas, a nossa interpretação das 

aparências deve ser tanto quanto possível simbólica, e a natureza, de que nos 

apercebemos através de nossos sentidos, positivamente pecaminosa.”11  

Casas, árvores, homens e animais são representados economicamente, tudo é reduzido a 

uma base de reconhecimento. O dogma cristão coloca que este mundo é transitório e por 

isso indigno; as aparências terrenas – enganosas e frívolas – seriam desprezíveis. O que 

realmente tinha importância era o reino do céus, a elevação ao paraíso divino. A 

simplificação das imagens pode ser vista como um espaço livre para a imaginação, o que 

seria um transporte para além desse mundo, uma des-figuração com intenção de produzir 

a imagem do intocável ou como uma redução da figura original para que representasse 

todas as coisas de sua espécie. 

 

 

 

COMO FUNDO 

 

No decorrer do período medieval, o ser humano começa a aproximar-se da própria vida 

cotidiana com curiosidade e espírito observador, tornando os aspectos representados da 

natureza mais orgânicos e vívidos. No século XV, imagens do mundo natural são usadas 

atrás de cenas religiosas e também em retratos como pano de fundo. A representação de 

um espaço físico reconhecível substitui a abóbada coberta por folhas de ouro ou as áreas 

monocromáticas, até então fundo das imagens cristãs. O universo deificado inalcançável 

do mundo espiritual torna-se visão do reconhecível, do que está próximo. O 

acontecimento retratado não se passa mais em um espaço abstrato, mas no mundo 

terreno, como uma cena que poderia ser vista da janela.  

A troca dos fundos dourados ou monocromáticos por áreas pintadas aponta também a 

mudança do interesse do patrocinador dessas pinturas: da demonstração de riqueza pelo 

uso de materiais dispendiosos para a valorização da habilidade do pintor. A paisagem, 

nesse caso, é um sinal da emancipação do artista como artesão.12 Essa situação 
                                                        
11 CLARK, Kenneth. Op. cit, p.20. 
12 COSGROVE, Denis. Op. cit., p. 88. 
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desencadeou a aceitação gradual das cenas de fundo como área de exposição da perícia 

e do senso imaginativo do artista, até reduzir as figuras a um espaço mínimo do quadro. 

As cenas de paisagens tornam-se cada vez mais detalhadas e passam a carregar 

simbologias a serviço da fé. A estação do ano em que a pintura acontece, as plantas 

retratadas, a hora do dia, acidentes de terreno, são usados com ambientações de 

significados sutis na composição do quadro. 

Assim como o paraíso celeste era presente na realidade do sujeito medieval, essa nova 

paisagem também é uma composição idealizada, embora verossímil, uma construção 

fictícia onde a imagem resultante deve transmitir a carga emocional e a harmonia 

ambicionada pelo artista.  

... se o pintor deseja produzir lugares ou desertos, ou locais sombreados 
e frescos em clima quente, ele pode representá-los, e igualmente lugares 
quentes em clima frio. Se ele busca por vales, se ele quer revelar 
grandes extensões de campo vistas do topo de altas montanhas, e se ele 
depois deseja ver o horizonte do mar, ele é seu senhor...13  

Ainda que Leonardo Da Vinci tenha observado e desenvolvido tais considerações sobre o 

estudo da paisagem, ele não lhe dedicou atenção fora do aspecto secundário, apenas 

como acessório. As cenas da natureza eram simplesmente usadas para preencher o 

espaço em torno dos eventos principais da imagem, mas a partir da influência do 

pensamento clássico no Renascimento passaram a ser vistas de forma amplificada. Em 

seus escritos datados do século I, Plínio fala das qualidades da paisagem através da 

descrição do que era realizado nas pinturas murais por Studius: “...Ele pintava casas de 

campo, pórticos e parques, bosques e pequenas matas, colinas, viveiros de peixes, 

canais, rios e praias, de um jeito que agradava a todos”.14 Muito cultuado, o pensamento 

de Plínio ecoava inclusive em Alberti e refletia os ideais que o Renascimento pretendia 

recuperar do período clássico, valorizando o mundo natural de forma contemplativa.  

O que está ocorrendo nestas imagens de fundo? A preferência pelas abóbadas de 

mosaicos com cromatismo brilhante transformou-se no fascínio dos vitrais com sua luz 

filtrada, que, posteriormente, tornaram-se imagens de cenas da natureza próxima [ver p. 

22]. Então essa luz divina, muitas vezes traduzida pelo mosaico dourado, que representa  

                                                        
13 Leonardo Da Vinci citado por LANGMUIR, Erika. Landscapes. London: National Gallery Publications, 1997, p.10. 
14 Plínio citado em GOMBRICH, E.H. Norma e forma: estudos sobre a arte da Renascença. São Paulo: Martins Fontes, 
1990, p. 150. 
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     Anunciação. Mosaico do Monastério de Daphni, c. 1080. 

Hans Memling, Virgem e menino, c.1475. 

Saint Denis. Vitral da capela de São Peregrino, c.1140 (detalhe). 
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o próprio Deus cristão, modifica-se para o uso da luz terrena filtrada por vidros, com a 

intenção de retratar o espaço do paraíso celeste. A pura emanação da presença divina 

ruma à representação do espaço onde Deus reside, o paraíso celeste. Da abstração total 

para a projeção do mundo terreno no universo celestial. De espaço divino, a imagem 

transforma-se em cenário conhecido: morros, rios, bosques, castelos. Todo esse 

movimento indica a modificação do que era intangível para algo mais próximo e, até 

mesmo, presente. Essas imagens sagradas deslocam-se do outro mundo para este 

mundo. Não são os fundos que mudam, são as cenas sacras que caminham em direção 

ao homem e ao mundo onde vive. Mas que mundo é esse e como se tornaria possível 

aproximar-se dele? A tentativa de responder a essas questões foi modelada pelos feitos 

do Renascimento, tanto nas artes quanto nas ciências e na técnica. De fato, essas áreas 

não eram separadas e juntas foram usadas na busca do conhecimento, da aproximação 

do ser humano ao seu ambiente de forma analítica, racionalizada, normatizadora, mas 

também curiosa e inventiva. Pois mesmo na mais astuta perspectiva, é uma ilusão que se 

mostra, uma ficção que deseja apreender a própria cena visível, para assim decifrá-la, e 

decifrando-a, vencê-la, e vencendo-a, finalmente, possuí-la através do conhecimento. 

A plenitude do Renascimento, através de sua concepção de perspectiva, formaliza a 

paisagem com suas partes constituintes, seu ponto de fuga e seus recursos pictóricos,  

representando o anseio científico de apreender a realidade visível analiticamente. É um 

desejo de posse, uma afirmação do ser humano na Terra, não de forma indiferente, mas 

como decifrador e, por isso, possuidor de uma verdade, uma certeza e uma ascendência 

sobre ela. Estabelece-se assim a dissociação entre o desejo pelo mundo divino e 

espiritual e a afirmação do domínio do homem sobre o universo visível.  

A situação da natureza nas pinturas indica um novo posicionamento em relação ao 

mundo circundante. Não se trata mais de projetar a vida para além da morte, mas de vivê-

la no seu tempo presente; reconhecer seus ambientes e buscar um acesso mais efetivo 

às coisas desse mundo.  

Há um momento na história em que o olhar sente a maior satisfação: é 
quando o homem, criado à imagem de Deus, acaba recriando a natureza 
à imagem do homem. (...) E quando uma sociedade passa a gostar um 
pouco menos de Deus, ela passa a olhar um pouco mais para as coisas e 
pessoas. Distanciando-se do primeiro aproxima-se dos segundos.15  

                                                        
15 DEBRAY, Regis. Vida e morte da imagem: uma história do olhar no Ocidente. Petrópolis: Vozes, 1993, p.197. 
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A distância de Deus ou a aproximação à vida terrena têm existências proporcionais. A 

visão do paraíso depois da morte talvez não cative mais tanto quanto as possibilidades do 

que pode ser realizado durante a vida. 

Em fins da Idade Média, a igreja cristã adquirira um poder econômico capaz de ameaçar o 

domínio exercido pelos reinados na Europa. A acumulação de riquezas levada a cabo 

pela Inquisição no século XIV fez com que os bens dos hereges fossem transferidos para 

os poderosos da igreja e da aristocracia.16 Nesse frêmito religioso, as cruzadas também 

renderam frutos com seus saques, provendo bens àqueles não pertencentes à 

aristocracia, alimentando o desabrochar da poderosa burguesia européia.  

Nessa época de transição, há uma modificação geográfica radical. Com as descobertas da 

América em 1492 e do Brasil em 1500, o mundo mostra-se maior do que seria possível 

imaginar e pleno de oportunidades e eventos incomuns. Torna-se avulso, disponível; 

diferente do outro mundo, que seria o celeste, completamente pré-estabelecido e estático na 

sua concepção. Surgem campos abertos a novas atitudes. As dinâmicas desse período 

caracterizam-se pelo desejo de ocupar e possuir territórios plenos de riquezas 

desconhecidas, embora esperadas. E para realizar essa ocupação, seria preciso conhecer o 

desconhecido; conhecer o mundo para, ao analisá-lo, possuí-lo através do conhecimento. 

O movimento em direção ao conhecimento analítico que excita o pensamento nos 

séculos XV e XVI fundamenta-se no visível. É o “ver para crer”, o que é visto existe e 

existe da forma como é visto. No olhar sobre a paisagem, essa é uma proposta 

definidora, pois impulsiona os estudos sobre a perspectiva e encontra, simultaneamente, 

a necessidade de documentação daqueles novos lugares e das espécies animais e 

vegetais neles contidas.  

... a idéia de paisagem veio a denotar a representação artística e literária 
do mundo visível, o cenário (literalmente aquilo que é visto) do que é 
visto por um espectador. Isso implicava uma sensibilidade particular, uma 
forma de experimentar e expressar sentimentos sobre o mundo 
exterior(...) Essa sensibilidade estava profundamente ligada a uma 
crescente dependência na faculdade da visão como meio através do qual 
a verdade seria alcançada: ‘ver é acreditar’.17 

Apoiados no elaborado pensamento clássico, os artistas do Renascimento deram início a 

seus experimentos e investigações visuais. Enquanto na Idade Média os olhos buscavam 

                                                        
16 GRIMBERG, Carl. História universal: o fim da Idade Média. São Paulo: Azul, 1989, p.20. 
17 COSGROVE, Denis. Op. cit., p.9. 
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ver além do que era retratado nas imagens em direção ao espiritual, no Renascimento 

aquela transcendência modifica-se para um esquadrinhamento do espaço visual em 

busca da máxima análise do que é visível. Essa necessidade é formalizada através da 

perspectiva. Debray alerta para a etimologia de perspectiva, “perspicere é ver com clareza 

e profundamente”.18 

 

 

 

TOTALIDADE 

 

Com esse novo instrumental, a profundidade dos ambientes é realçada, assim como as 

longínquas paisagens vistas no fundo das pinturas. Muitas vezes, essas cenas da 

natureza não ocupam somente uma fração da pintura, mas envolvem todo o tema 

representado.  

A partir do século XV, também acontece um movimento na Alemanha que ambiciona o 

retorno à Idade do Ouro, idealizada como existente antes do domínio romano. Traz a 

natureza das matas selvagens como símbolo de força, pureza e lirismo. Simon Schama 

descreve assim o quadro São Jorge e o dragão, de Albrecht Altdorfer, realizado em 1510 

[ver p. 26]:  

A história, começamos a entender à medida que as folhagens emitem luz 
sobre mais folhagens, amontoando-se e sobrepondo-se em intrincados 
painéis, é a floresta. Essa floresta alemã não é “o cenário”; ela é a própria 
história.19  

Ocorre um movimento expansivo, o ambiente é o motivo da pintura. E quando ela totalizar 

a superfície do quadro, o que isso nos mostrará? Uma cena sem pessoas, exceto o 

sujeito que a contempla; o observador estará só.  

 

                                                        
18 DEBRAY, Regis. Op. cit., p. 230. 
19 SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das letras, 1996, p.109. 
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Albrecht Altdorfer, São Jorge e o dragão, 1510.
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A valorização do indivíduo faz parte de um acontecimento fundamental na ocorrência da 

paisagem como gênero da pintura, a Reforma religiosa. No começo do século XVI, tem 

início o Protestantismo na Europa setentrional, doutrina que criticava a igreja cristã por ter 

se afastado de seus dogmas, tornando-se uma religião de ócio e luxo. Essa mudança 

religiosa ocorre não só como um movimento moralizador, mas pela conveniência das 

classes burguesas, cujas atividades que visavam o lucro eram condenadas pelo 

Cristianismo. Forma-se um campo propício para as idéias de Lutero, que apregoava ser o 

enriquecimento um reconhecimento divino. Alguns anos depois, Calvino diria mesmo que 

a riqueza é uma predestinação dos eleitos. O trabalho bem-sucedido e lucrativo, na 

concepção protestante, era um sinal de aceitação e aprovação dos céus, uma 

recompensa por uma vida proveitosa. 

A Reforma, em sua austeridade iconoclasta, condena as imagens religiosas, que 

chegaram a ser cultuadas como mágicas pelos fiéis. A verdadeira fé deveria se dirigir aos 

céus e não às representações do divino. Aos artistas da Europa setentrional restava 

trabalhar com suas especialidades de ateliê: retratos, naturezas-mortas, paisagens; áreas 

especializadas que constituíam, em conjunto, o todo de um quadro. Esse posicionamento 

religioso abriu caminho para o estabelecimento definitivo da paisagem na arte ao indicar a 

natureza como expressão da criação divina e representação das obras de Deus. O 

gênero da paisagem tornou-se a captação de um aspecto da criação divina. Em Flandres, 

na Antuérpia e na Holanda localizavam-se os centros onde o gênero da paisagem 

desenvolveu-se com maestria devido não só à conversão religiosa, mas porque as 

especializações já eram praticadas nos ateliês de pintura.  

Não obrigatoriamente encomendadas, essas pinturas encontram-se disponíveis para o 

mercado comprador formado pelos prósperos burgueses convertidos à Reforma e pelos 

ávidos mercados italianos20. O pintor de paisagens assume maior autonomia para temas 

e abordagens do que ao representar cenas religiosas e volta-se para aspectos que 

envolviam deleite e contemplação, embora não abandonando o caráter moralizador.  

Esse movimento é simultâneo à formação de aglomerados urbanos mais complexos. Com 

o surgimento das grandes cidades, o “campestre” torna-se idílico. As paisagens são 

imagens nostálgicas de atividades mais “puras”, mais simples e próximas ao 

deslumbramento para quem não está mais lá. O espaço que antes era o habitat do 

                                                        
20 GOMBRICH E.H. Op. cit., p. 144. 
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espectador transforma-se e seu contato com o mundo natural torna-se fabuloso, 

idealizado. 

Se a natureza está por toda a parte, a paisagem só pode nascer no olhar 
do citadino que olha de longe para ela; com efeito não é obrigado a 
trabalhar aí, todos os dias, sem levantar os olhos do chão. (...) estando 
suficientemente seguro de sua sobrevivência, somente o urbanizado 
pode dedicar-se aos prazeres do passeio e da contemplação.21 

Na etimologia da palavra paisagem há uma primeira referência documentada àquele 

gênero da pintura na Itália em 1521 como “tavolette de paesi”, designando pinturas 

holandesas que, segundo Gombrich, eram adquiridas no mercado italiano22. Na língua 

francesa, Debray afirma que “em ‘paysage’ havia ‘paysan’, que é vil e vilão. E, sobretudo, 

‘païen’, esse derivado do termo latino pagus, o campo”.23 A palavra inglesa “landscape”, 

além de incluir o sufixo scape, derivado de “escape”, que significa evasão, tem origem na 

palavra alemã Landschaft, que “designa a terra imediatamente adjacente a uma cidade e 

que é compreendida como pertencente à cidade”24. Tais indicações revelam que a 

elaboração dos termos foi circunstancial ao aparecimento de necessidades urbanas.  

Anteriormente, as figuras do culto cristão transferiram-se do interior da emanação divina, 

vista nos dourados bizantinos, ao ambiente terreno representado por cenas conhecidas. 

Agora, as próprias figuras retiram-se da cena, enquanto o observador também muda de 

lugar – dessa vez, fisicamente: ele vive na cidade e não mais no campo [ver p. 29]. Essa 

mudança do espaço circundante se dá de forma efetiva e tem conseqüências relevantes 

na experiência humana. O divino afasta-se para longe do cotidiano e passa a servir como 

um fator emocional, perdendo consistência. O paraíso esvanece para um além invisível. 

As coisas do mundo terreno tomam o lugar da fé cristã. O sujeito não é mais um elemento 

na massa de fiéis, mas indivíduo em busca daquilo que o mundo pode prover-lhe. As 

cidades oportunizam dinâmicas de troca e comércio. São os mercados urbanos que serão 

abastecidos por esse novo tipo de imagem menos letrada e aristocrática, mais sensorial e 

imediata.  

                                                        
21 DEBRAY, Regis. Op. cit., p. 193. 
22 GOMBRICH, E. H. Op. cit., p. 144. 
23 Idem, ibidem, p. 195. 
24 ANDREWS, Malcolm. Landscape and western art. Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 156. 
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Hans Memling, Virgem e 
menino, c.1475 (detalhe de 
p. 27) 
 

Ticiano, Noli me 
tangere, c. 1515. 

Jacob van Ruisdael, 
Paisagem com regato, 
c. 1670 
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A esses pintores faltava uma base patronal viajada e aristocrática; eles 
[os artistas holandeses] eram artesãos de um baixo status social, o que 
os preservou da influência dos intelectuais cosmopolitas; uma 
especialização em paisagem que era burguesa e dirigida ao comércio e 
eles a praticavam sem inibições teóricas. De fato, uma generalização 
maior sustenta que a pintura de paisagem no Ocidente é inerentemente 
produto de uma cultura mercantil, urbanizada e não aristocrática.25  

O artista é criador de suas pinturas enquanto o espectador/comprador instaura a fruição 

da cena retratada. O caráter psicológico das cenas de paisagem é amplamente 

valorizado. Uma psicologia que fala das sensações de alguém solitário frente a um 

acontecimento da natureza, onde não há enredo ou história ilustrada, mas um momento 

particular, menos intelectualizado e mais emocional.  

Em seu Dez livros de arquitetura, publicado em 1486, Alberti já aponta aspectos 

subjetivos contidos na pintura de paisagem ao dizer que “os que sofrem de febre ficam 

muito aliviados quando admiram pinturas de fontes, rios e riachos a correr” 26  

As cenas de representação da natureza oferecem, além de imagens, estados de 

espírito. Forma-se uma empatia entre o mundo natural e seu observador. De fato, o 

observador constitui a paisagem pelo seu testemunho como presença única e isolada 

frente àquele panorama. Há uma valorização inequívoca do indivíduo por ser ele o 

único a fazer parte da paisagem ao contemplar a imagem. 

As paisagens refletem o estabelecimento do individual, do valor pessoal, da fruição 

particularizada. Além de imagens, são idéias de contemplação, de interiorização. Mais 

do que transportar o observador para um lugar físico, fazem com que ele volte-se para 

si mesmo. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
25 Idem, ibidem, p. 87. 
26 Alberti citado em GOMBRICH, E.H. Op. cit., p.146. 
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Philips Koninck, Uma paisagem ampla com um caminho à beira de um rio, 1655 

Os pintores flamengos, utilizando a tinta a óleo, conseguiram excelentes resultados e se 

aperfeiçoaram na nova técnica de pintura que seria decisiva para o retrato de paisagem. 

A Holanda dos séculos XVI e XVII contribuiria com imagens não mais idealizadas, mas 

correspondentes aos cenários visíveis. Aqui a paisagem atingiria toda a tela, constituindo 

uma cena completa onde não há mais tema literário, religioso ou pessoas sendo 

retratadas. O orgulho dos holandeses por suas terras e a prosperidade de sua condição 

econômica promovem o desejo de captar a imagem dos ambientes onde a vida se passa 

cotidianamente. A paisagem é o tema, sem as reconstruções e idealizações 

características dos artistas italianos, elas mostravam-se fiéis ao que estava sendo visto.  

Em Flandres, outro gênero da pintura ligado à natureza que se desenvolve com vigor 

excepcional é a natureza-morta. Imagens de vasos tomados de flores exuberantes são 

mais uma lição iconoclasta, o “vanitas”, que carrega a mensagem de que mesmo a 

extrema beleza é passageira e será subjugada pela morte. São composiçôes complexas, 
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onde encontram-se flores de todas as épocas do ano e que jamais estariam juntas numa 

situação real, outra indicação sobre a passagem do tempo. A presença dessas flores é 

resultado muitas vezes de expedições a outros continentes e seu plantio delicado 

demonstra a fortuna de quem as possui; uma dessas pinturas de mestres holandeses 

poderia valer um décimo do preço de uma única flor retratada.27 Os jardins onde são 

cuidadosamente cultivadas precedem o surgimento dos jardins botânicos, que abrigariam 

plantas de todas as partes do mundo conhecido e tornariam a natureza cada vez mais 

analisada e domesticada, tal como as terras de onde vieram.  

Os inventos óticos que surgiram nos séculos XVI e XVII, como o microscópio e o 

telescópio, despertaram também o desejo de captação naturalista das cenas de 

paisagem.28 Retratar as terras baixas holandesas com fidelidade exigia o estudo de 

grandes áreas de céu. Os pintores eram levados a observar áreas puramente luminosas 

ligadas a terrenos planos e amplos, em uma espécie de busca pela percepção da 

atmosfera. Resulta dessa conjugação, uma interação entre o palpável e o etéreo em 

comunhão através da luz. 

A luz como formadora da paisagem também é desenvolvida na França na segunda 

metade do século XVII, em abordagem totalmente oposta ao naturalismo dos Países 

Baixos. A natureza nas pinturas de Lorrain e Poussin é expressão de uma idade do ouro 

perdida, em imagens que seriam de um paraíso de épocas passadas situado no 

classicismo e não na religião cristã. As cenas são pastoris, com uma natureza de perfil 

inocente e ideal sob uma ambientação extremamente nostálgica, a Arcádia. Modificação 

da floresta assustadora e misteriosa, vista em Altdorfer, por um ambiente de sonho e 

harmonia inalcançáveis. Talvez esse delírio nostálgico estivesse ligado não só às 

profundas desigualdades sociais decorrentes do início do capitalismo na Europa, como 

também aos últimos surtos urbanos da peste que acontecem nesse período, levando a 

elevadas taxas de mortandade e ao afastamento das populações das cidades para 

refugiarem-se no campo.29 

Quando as cenas da natureza completam a totalidade do quadro, encerro este estudo 

sobre a construção de sua estrutura convencional na arte. A paisagem seguirá como tema 

de muitos artistas fundadores da arte visual, como os pintores Friedrich, Turner, Cézanne, 

                                                        
27 FISCHER, Celia. Op. cit., p. 44. 
28 COSGROVE, Denis. Op. cit., p.153. 
29 BRAUDEL, Fernand. As estruturas do cotidiano: civilização material, economia e capitalismo – séculos XV-XVIII. São 
Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 73. 
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Monet, Mondrian. No entanto, para eles também havia os elementos constitutivos da 

paisagem: no mínimo, o horizonte ou dois ou mais elementos. A (enorme) diferença entre 

eles acontece na abordagem das cenas da natureza. Friedrich, romântico, trágico, via as 

forças da natureza quase como expressão de um estado místico. Numa época onde a 

grandiosidade do mundo natural chegava ao tempo em que seria obliterada pelo 

pensamento científico, talvez sua pintura contivesse uma espécie de nostalgia por 

antecipação. Turner, acadêmico esforçado, tornou-se um visionário das novas forças que 

começavam a envolver o mundo, a velocidade, as máquinas; reproduzia em sua pintura o 

movimento que desfaz o foco e evoca mais as sensações do transitório do que o visível. 

Cézanne queria olhar a natureza como se nunca a tivesse visto e pintou repetidamente a 

mesma vista do monte Sainte Victoire evocando uma visão cada vez mais nova, mais 

fresca que, ao depurar a paisagem em formas e planos geométricos, inaugurou um olhar 

que foi compartilhado pelo cubismo. Monet (e todo o Impressionismo) via a sensação da 

luz na natureza como seu ponto de partida, diluindo as cenas em vibrações de cores. 

Mondrian desejava decodificar as formas básicas do mundo e as traduziu gradualmente 

como linhas horizontais e verticais, convertendo árvores e praias em imagens 

geométricas totalmente desprendidas da cena original.  

As questões subjetivas desses artistas acompanham o momento (lugar e época) onde se 

inscrevem e, assim como os medievais, percebem o mundo natural como um outro a 

partir do qual é possível exprimir, através da sua representação, as questões que 

mobilizam seu universo interior. Frente às cenas da natureza, eles também se encontram 

alheados. 

A paisagem na pintura ocidental traz o relato de um movimento humano onde a natureza 

vem a representar o outro, enquanto estabelece a afirmação do indivíduo. O indivíduo 

apenas se coloca como tal quando se encontra só frente ao outro, aí é que se instaura 

sua individualidade. A perplexidade, a posterior aceitação e uma nova visão ainda mais 

complexa da existência humana no mundo terreno conformam, sucessivamente, a 

afirmação e o desenvolvimento desse gênero na arte. Os centros urbanos com sua 

inerente possibilidade de prosperar materialmente, resultado da emancipação do regime 

feudal, fazem surgir a idéia de que cada um pode agir por si e para si – desvinculado dos 

dogmas cristãos e da hierarquia aristocrática. O sentido de coletivo transforma-se na 

situação de particular, de interesses individuais. O outro em seu extremo é o mundo 

natural, com o qual não há sequer a similaridade que haveria em relação a outro ser 
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humano. Se há contato possível, ele se dá pela admiração ou pela dominação. Um 

domínio realizado pela aproximação efetuada através da análise científica do visível, 

iniciada a partir do Renascimento, e que ainda nos direciona em busca de conhecimentos 

precisos no desejo de abarcar os mistérios da natureza e, conseqüentemente, da própria 

vida.  

No entanto, as sensações que as representações da natureza provocam estão ligadas ao 

mundo interior de cada indivíduo e servem, dentro da arte, como área de projeção de 

sentimentos dos artistas que as produzem, que carregam questões complexas de cada 

época em seus desejos e temores.   
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 O MEIO FOTOGRÁFICO  

 

 

 

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS 

 

Meu contato com a fotografia se desenvolve a partir da vontade de captar o visível. Não 

teve o propósito de envolvimento com questões técnicas ou maiores particularidades do 

meio fotográfico. Em minha série anterior, Diorama, tive pleno sucesso com essa intenção 

de não me aprofundar em aspectos técnicos, mas em Paisagens, assunto dessa 

pesquisa, surgiu a necessidade de dar mais atenção às possibilidades, limitações e 

modulações da fotografia.  

Em Paisagens, extensas áreas de uma única matéria do mundo natural seriam 

fotografadas e ampliadas em dimensões proporcionais ao campo da visão na situação em 

que foram obtidas: céu, água, vegetação [ver p. 36].  

 

 

ANTES DO CÉU DIURNO SEM NUVENS 

PRIMEIRAS IMAGENS 

 

Para obtenção das imagens iniciais da série usei uma câmera 35mm com lente 30/55, 

com filmes negativos com ISO e marcas variadas. As cenas fotografadas eram de 

diferentes massas da natureza, o que exigia exposição e profundidade de campo que se 

modificavam radicalmente de acordo com a situação [ver anexo CONTATOS p. v]. Para a 

vegetação, precisava ter profundidade de campo para não perder o foco nas áreas mais 

distantes; para a água, a especificação do filme deveria responder à necessidade de 

velocidade na ação do obturador para que a imagem não ficasse borrada; para o céu, a 

granulação do filme deveria ser a menor possível porque os tons são muito claros e os 

grãos ficam muito evidentes na cópia.  
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         Paisagem, fotografia, 100cm x 150cm, 2001. 

        Paisagem, fotografia, 100cm x 150cm, 2002. 
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O processamento de filme era sempre realizado em algum minilab, meio onde revelação e 

cópia são automatizados e sofrem pequena influência do operador. Ao me referir a uma 

imagem comum e cotidiana, pensei em usar uma mídia também banal. Meu interesse era 

que a imagem parecesse normal como fotografia, ou seja, que não demonstrasse 

manipulações ou ajustes especiais.  

A partir da cópia 10cm x 15cm automática, avaliava a imagem, o ajuste para o corte e 

fazia uma ampliação 20cm x 30cm. Aqui a cópia precisava ser manual devido aos novos 

cortes, mas eram usados os parâmetros de cor da cópia inicial. Ampliei em torno de 

quarenta imagens nesse formato, a partir de uma base de 400 negativos obtidos. Dessa 

seleção, escolhi três imagens que foram ampliadas manualmente para 150cm x 100cm 

(imagens acima). 

Das três cópias, uma foi eliminada como possibilidade para a série. Tratava-se de uma 

cena de superfície da água que se tornou tênue demais e perdeu seu referente, tornando-

se uma textura sem representação. Um dos aspectos dessa foto é a extrapolação do 

motivo, a imagem ficou muito maior do que a proporção da cena original para o olhar; 

Paisagem, fotografia, 100cm x 150cm, 2001. 
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outro é o corte em close muito fechado, o que desmonta o referencial por eliminar sua 

massa visual. 

A imagem de nuvem ficou próxima de se desmanchar por causa dos grãos da cópia. Com 

matizes muito claros, a granulação colorida do filme aparece muito sobre o branco do 

papel. O tamanho da ampliação também ficou no limite do proporcional à visão. 

Por ser uma cena com mais elementos, a imagem de vegetação não demonstrou nenhum 

problema nem de granulação nem de dimensão na cópia. Alguns meses depois ampliei o 

mesmo negativo para 125cm x 200cm. Com isso, a imagem ficou mais envolvente, suas 

bordas tomaram menos importância e o movimento do olhar pôde se amplificar.  

Nessa mesma ocasião, tentei fazer uma cópia de outra imagem de nuvens no formato 

125cm x 200cm, mas não foi possível por causa da distorção que surgiu. Essa foto era de 

uma cena de céu com nuvens pouco contrastadas, com leves gradações de cinza. 

Idêntico ao que já havia ocorrido ao fazer a prova em papel no teste de ampliação 

daquela imagem, o resultado revelou de tal forma o grão do filme que a própria imagem 

fotografada iria sucumbir ao pontilhado da cópia. A imagem se tornaria pura técnica, isto 

é, fotografia sem objeto, sendo esse objeto desfigurado pela constituição da fotografia. A 

própria construção da imagem fotográfica destruiria o reconhecimento da cena 

fotografada.  

Ainda em 2002, passei a questionar a natureza de grande parte das imagens que vinha 

realizando. As cenas que tinha considerado comuns se mostraram muito pontuais, ao 

trazer particularidades de locais e climas.1 As nuvens, por exemplo, me pareciam fugidias, 

sem nenhuma banalidade; elas estavam em constante modificação, o que as tornava 

especiais em qualquer momento. As águas e a vegetação traziam conotação similar, 

vinham de um lugar específico e, por isso, não eram comuns. Eram locais, apontavam 

para um lugar com tal clima em tal época do ano; eram circunstanciais. Assim, na direção 

mais exata que encontrei para os parâmetros estabelecidos na série Paisagens, decidi 

utilizar somente fotografias do céu sem nuvens como cenas banais. O céu sem nuvens 

pode estar em qualquer lugar a qualquer tempo, pois não é característico de uma região 

ou época do ano, é comum em quase todos os lugares e épocas. 

 

 
                                                        
1 Ver viagem ao Rio, p.9. 
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O CÉU DIURNO SEM NUVENS 

IMAGENS FINAIS 

 

Para processar os filmes negativos com fotos do céu sem nuvens, tentei continuar 

utilizando o sistema minilab, mas obtive resultados surpreendentes. As cópias no formato 

10cm x 15cm surgiram como áreas cinzentas manchadas [ver amostra MANCHAS, p. 42].  

Ao investigar a inadequação da cor em relação à imagem original, tornou-se claro que os 

minilabs não têm como graduar áreas de cor que não contenham mais de um elemento 

porque não tem recursos para comparar tons com outros tons, quando a imagem 

resultante tem um único matiz. A cópia fica a cargo de uma certa aleatoriedade, 

implicando que: ou o instrumento (minilab) ou seu operador (funcionário) será responsável 

pela situação da imagem no papel e dificilmente corresponderá à cena original no caso 

dessas imagens.  

Quanto às manchas, são resultado de imperfeições e sujeira nas lentes do ampliador. São 

nódoas constantes que, caso sejam de um único laboratório, marcam sempre os mesmos 

lugares. Não são percebidas em fotos que têm mais elementos, cores e gradações 

porque as nódoas diluem-se na composição da imagem. Depois de repetir o 

procedimento em vários laboratórios, constatei que até mesmo as cópias feitas em 

ampliadores operados manualmente podem trazer manchas. Em algumas cópias manuais 

apareceram também listras resultantes da passagem dos líquidos químicos sobre o papel 

fotográfico. As imperfeições que ocorrem sistematicamente nos processos de laboratório, 

e que normalmente não são percebidas, podem ser vistas nessas imagens de cor plana.   

Detectados os problemas para a realização das cópias ainda no formato reduzido (20cm x 

30cm), solicitei a dois laboratórios profissionais a limpeza de suas lentes de ampliador 

para novamente avaliar o resultado. Em um deles, finalmente, a imagem tornou-se 

límpida. Com o processo manual e a impossibilidade de ter uma referência automática, 

surgiu a necessidade de utilizar a memória visual para estabelecer a cor para imagem do 

céu. Como o laboratório não tinha como estipular os tons a partir de comparações, já que 

só havia azul na imagem, passei a escolher a cor que seria feita na cópia. 
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Em novembro de 2002, dei início a testes para produzir cópias das fotografias do céu 

diurno em 150cm x 100cm, que resultaram em distorções onde a granulação do filme no 

papel aparece de tal forma que o efeito é um conjunto de pontos coloridos similar ao que 

havia surgido nas ampliações de nuvens. A distância entre observador e fotografia 

necessária para ver a cena fica sujeita a um mínimo de dois metros; um passo a menos e 

a imagem torna-se composição de pontos amarelos, vermelhos e azuis. A ampliação 

destrói a imagem, o que significa que o tamanho possível para o reconhecimento é 

estabelecido no processo intrínseco à fotografia. Como nessas imagens não há outros 

elementos exceto a cor, além de estabelecer o tom de azul passei a interferir na gradação 

de foco em busca da eliminação dos grãos da cópia. Ao retirar um pouco do foco na 

ampliação formaram-se bolhas ou células de azul com pequenas variações de tom [ver 

amostra GRÃOS p. 43]. Como minha busca é pelo mais próximo possível daquilo que vi 

(ou vejo), esse resultado ainda não era aceitável. Através da eliminação total do foco do 

negativo projetado, a imagem tornou-se semelhante à minha percepção da cena original: 

uma cor plana, densa e completa; uma área compacta de azul com leves gradações de 

luminosidade. 

Paradoxalmente, ao buscar uma imagem que correspondesse ao visível foi necessário 

tirar o foco da imagem na cópia. Com isso não queria descaracterizar a fotografia, mas 

trazer uma correspondência com o visível. O céu não tem os grãos coloridos que 

apareceram nas cópias do céu diurno feitas conforme o padrão técnico recomendado. 

Sucede que esse padrão em si – o foco – se reporta exatamente ao grão da foto e por 

isso torna-se tecnicamente mais importante, no procedimento de laboratório, alcançá-lo; 

quanto mais se vê o grão, mais perfeito está o foco. Caso não haja interferência de 

nuvens, o azul do céu diurno é plano e completo. É esse efeito que busquei. Grãos, 

pontos ou bolhas não retratam o céu.  

As imagens definitivas, resultantes dessas experiências, foram feitas em agosto de 2003 

no formato de 180cm x 300cm [ver Imagens finais p. 97 e p. 44]. A escolha do formato 

final adequou-se ao papel fotográfico disponível, cuja maior largura era 180cm, 

encontrado em um laboratório paulistano. A opção por esse tamanho se deu na intenção 

de não ser comparável a uma dimensão de janela; a imagem não deveria parecer a 

imitação de uma abertura arquitetônica. Sendo maior, inclusive, atingiria o olhar de forma 

mais abrangente.  
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Como as cópias foram feitas manualmente, para alcançar a dimensão estabelecida 

precisei obter outros negativos de 60mm de imagens do céu azul. Depois de vários testes 

de cor, cada cópia foi feita a partir de um negativo, cada imagem com uma situação de 

luminosidade e matiz correspondente à cena retratada. Os suportes para essas 

fotografias foram construídos em chassis comuns de MDF 9mm, com lateral de 7cm de 

profundidade, sobre os quais as imagens foram coladas [ver p. 44]. Essa situação do 

suporte veio da necessidade de ter uma abordagem extremamente corriqueira na 

montagem, para que o único fluxo de atenção estivesse concentrado na imagem e não na 

elaboração de como seria sua exposição. 
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Amostra MANCHAS
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Vista da exposição “Paisagem: Dia”, CCSP/SP, 2003, 3 fotografias 300cm x 180cm, 2003.  

 

Detalhe de mostra na Pinacoteca do Instituto de Artes, 2004.
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DA REFLEXÃO 

 

Para realizar Diorama, a série que precede Paisagens, precisei encontrar um meio 

simples de copiar o visível. Aquilo que é visto, o que chega especificamente ao olho, era 

minha base de trabalho. Naquele momento, investigava a relação entre imagens de 

representação e de não-representação. Em minha primeira experiência com a fotografia 

utilizei-a como captadora do visível, com brinquedos como personagens dessa 

abordagem figurativa. 

As fotos de brinquedos (representação) formavam conjuntos com montagens modulares  

de placas acrílicas (não-representação). Estava interessada em contrapor esses dois 

tipos de elementos: figuras retratadas numa certa ambientação ficcional e composições 

puramente formais. As imagens de brinquedos no meio fotográfico sofreram duas ações 

em relação ao visível. As cenas fotografadas resultantes se modificaram em relação ao 

original pelo enquadramento e pela ampliação. No filme, as cenas foram enquadradas em 

closes justos dos objetos. Na cópia, foram ampliadas em média dez vezes em relação ao 

tamanho real do objeto. As peças em acrílico, de dimensões similares às fotos, eram 

composições geométricas com cores vibrantes. Os conjuntos realizados com as 

fotografias e as montagens de acrílico tinham a intenção de fazer com que ambas as 

situações visuais se confrontassem mas também se entremeassem. Assim, se formaria 

uma interação entre as duas imagens que implicaria uma modificação mútua. 

 

Diorama, fotografia, 50cm x 50cm e montagem em placas de acrílico, 54cm x 54cm, 2000. 
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Em 2001, iniciei o projeto Paisagens, que buscava articular as duas concepções visuais 

que se apresentavam em Diorama, representação e não-representação, em uma imagem 

única; com este fim, uniria uma generalidade a uma singularidade, teria uma imagem 

banal em uma situação de corte excepcional. Para isso, me ocorreu imediatamente o uso 

da fotografia. Só a foto poderia me oferecer a máxima proximidade com o visível. E 

somente uma imagem extremamente comum e cotidiana suportaria que um corte 

excludente não a destruísse como retrato.  

A situação da fotografia como “envelope transparente e leve”2 da realidade seria minha 

âncora no reconhecível. A imagem fotográfica deveria sofrer um corte que 

comprometesse as circunstâncias habituais de representação, mas não a obliterasse. O 

inusitado desse corte seria justamente o procedimento a partir do qual o retrato, a imagem 

naturalista, se deslocaria do usual. 

Embora nossa visão seja binocular e extremamente móvel3, tomamos a perspectiva como 

base para imagens naturalistas. Decorrente da idéia renascentista da pintura, a câmara 

fotográfica possui os dois componentes fundamentais à concepção da perspectiva: um 

olhar monocular com ponto de fuga estável.  

Tendemos a pensar que a fotografia é um registro perfeito da vida. Sem 
dúvida, a fotografia não é mais que a última conseqüência da pintura 
renascentista. É a formulação mecânica das teorias perspectivas do 
Renascimento, da invenção do ponto de fuga na Itália do século XV, para 
muita gente um dos principais inventos de todos os tempos.4 

Invento este que instituiu com eficiência modos de ver ligados à idéia renascentista do 

visível. Assim como para os egípcios da Antigüidade, a verdadeira representação se dava 

com as figuras de perfil com o torso de frente e todos os seus elementos claramente 

compostos, apresentando-se maiores ou menores de acordo com sua hierarquia, para 

nós é a visão de um único ponto de vista com seu ponto de fuga específico que 

convenciona a visão e torna plausível a representação. A fotografia reforça esses 

                                                        
2 BARTHES, Roland. A câmara clara. Lisboa: Ed. 70, 1989, p.18. 
3 “Não apenas os olhos estão quase sempre em movimento, mas a cabeça e o corpo também se movem: a retina está, 
pois, em movimento constante em relação ao meio ambiente que ela percebe.” AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas: 
Papirus, 1995. 
4 HOCKNEY, David. Así lo veo yo. Madrid: Siruela, 1994, p.124. Ver também SUMMERS, David. Real spaces. London: 
Phaidon, 2003, p. 332: “Uma fotografia mostra superfícies na luz sobre uma superfície, um formato que pode ser 
considerado como análogo ao campo de visão de um observador/espectador. Analogia é crucial; porque nem o formato 
corresponde (e não pode corresponder) a um campo de visão nem é análogo ao ser uma superfície passiva e uniforme. (...) 
Estes valores e significados estão fundamentados na suposição de que o campo visual é determinado geometricamente 
para um espectador individual, uma suposição que começou a tomar forma no final da Idade Média.”  
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parâmetros, já que, além de amplamente difundida, é construída a partir deles, como 

também outros instrumentos óticos que se desenvolveram na Europa a partir do século 

XV, como o telescópio e o microscópio. Sua antecessora, a câmara obscura, foi 

instrumento cotidiano para os pintores renascentistas. Com princípios idênticos à foto, a 

câmara obscura apenas não conta com os processos químicos que viriam a gravar a 

imagem sobre um plano.5 Naquele período, os artistas reproduziam em pintura a futura 

fotografia. 

 

A suposição implícita em qualquer das formas em que se utiliza a 
fotografia, ou seja de que cada fotografia é um pedaço do mundo, 
significa que não sabemos reagir a uma fotografia (se uma imagem é 
visualmente ambígua: quer dizer, vista de perto ou longe demais), até 
que saibamos que pedaço de mundo ela representa.6  

A idéia de que uma imagem fotográfica pode corresponder a uma imagem do mundo 

visível é essencial em minha pesquisa. O uso da fotografia nessa série vem do desejo de 

retratar cenas da natureza. Meu interesse é utilizar também a habitual condição de cópia 

do visível que a da fotografia carrega. São imagens que devem estar planas sobre o 

papel, perfeitamente montadas sobre uma base lisa em um suporte tradicional da arte 

visual. O tradicional é importante para que seja possível realizar o procedimento não-

usual somente no interior da imagem.  

Há alguns anos ao fazer o estudo de uma identificação visual para uma ação junto aos 

indígenas Yanomani que residem na região norte do País, utilizei uma foto de alguns 

deles em silhueta para gerar um alto-contraste sobre um fundo recortado. Ao propor a 

imagem, o responsável pelo projeto me alertou que verificaria se os índios reconheceriam 

a si mesmos na figura. Naquele momento, me defrontei com a questão de um olhar 

codificado – o meu – frente a concepções desconhecidas. Toda a concepção visual 

tornou-se volátil. Como seria o visível para quem não convive com as mesmas 

simplificações perfeitamente compreensíveis para mim? Há outros mundos da visão. 

Apesar de eles terem compreendido a imagem, restou a dúvida do que é possível de ser 

apreendido em outra cultura. Assim também, a fotografia é – apesar de extremamente 

disseminada – uma forma de ver e não ver a reprodução do visível em si. A fotografia é 

                                                        
5 MACHADO, Arlindo. A ilusão especular: introdução à fotografia. São Paulo: Brasiliense, 1984, p.32. 
6 SONTAG, Susan. Ensaios sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Arbor, 1981, p.90. 
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uma tradução, uma versão ligada ao olhar renascentista em ângulo e técnica. Assim 

como circulamos dentro do céu azul sem perceber, também convivemos com o sistema 

renascentista como sendo verdadeiro e natural para o olhar. 

 

 

 

O CORTE 

 

Uma foto traz inscrita em si, em qualquer situação, um gesto de corte que gera um campo 

de imagem. O campo fotográfico é sempre restritivo; no quadro da câmera, se algo à 

direita entra na área a ser fotografada, algo à esquerda ficará fora. Passei a utilizar essa 

obrigatoriedade da foto como operação essencial na execução da série Paisagens. Uma 

escolha em consonância com a própria natureza do meio fotográfico. Não me 

interessavam distorções ou discrepâncias em relação à cena fotografada, minha busca foi 

pela foto como cópia do visível. Uma imagem que se aproximasse ao máximo com a cena 

visível e que fosse a mais comum possível. Ao encontrar essa imagem, poderia 

prosseguir com a eliminação de seus contornos habituais, a exclusão dos horizontes e a 

instauração da massa una através do corte. 

Procurei essa banalidade em cenas da natureza, onde não houvesse sinal de 

interferência humana. Fotografei áreas de rio, vegetação e nuvens, mas essas cenas não 

eram suficientemente banais. A definição se deu ao fotografar o céu diurno sem nuvens. 

Queria uma cena do mundo natural que não apontasse para nada específico, que fosse 

uma generalidade neutra, nem atraente nem desagradável7, e as imagens do céu 

serviram perfeitamente.  

As imagens de céu não atraem o olhar para algo, mas o dispersam em seu interior. Elas 

não têm foco de atenção; ao fixar um ponto, algum outro o desvia. O olhar não encontra 

nenhuma área melhor ou mais interessante que outra, seja no aspecto formal, seja 

                                                        
7 Nesse sentido, há uma declaração de Marcel Duchamp sobre seus Readymades: “Um ponto que eu gostaria muito de 
estabelecer é que a escolha desses “Readymades” nunca foi ditada pelo deleite estético. Essa escolha foi baseada em uma 
reação de indiferença visual, ao mesmo tempo, com uma total ausência de bom ou mau gosto... de fato, uma anestesia 
completa.” In Sliles, K. et SELZ, P. (editors), Theories and documents of contemporary art. Berkeley: University of California 
Press, 1996, p. 819. 
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cromaticamente. Mas ainda é verossímil como situação do mundo natural, o ângulo é 

possível e a aproximação está dentro do campo da visão normal. No entanto, encontra-se 

fora das convenções compositivas: sem horizonte, sem ponto de fuga e com sua 

perspectiva comprometida por essas circunstâncias e pela falta de mais elementos. 

A fotografia é uma impressão luminosa captada por meios técnicos que imitam, através 

de lentes, o que ocorre no interior do olho humano. Tecnicamente, a foto se parece com 

o que vemos mas é fundamentalmente produzida através de um recorte de uma área 

visível. Cortar, eleger uma área, é uma ação intrínseca à fotografia. Mas o que faz um 

recorte parecer normal e outro estranho?  

Nesse caso, o estranho não pode estar no recorte, em si porque se a foto é um meio 

banal, estamos cientes de que ela implica um corte. Se o que fotografo não está nem 

muito perto nem muito longe (e não está), então o estranho não se conforma aí 

tampouco. Me parece que ele ocorre quando retiro a possibilidade da imagem se reportar 

à perspectiva, especificamente através de horizontes e planos. É possível olhar para o 

alto e ver só o céu, é possível olhar para o rio e ver só a água. Ambos sem nenhuma 

outra matéria agregada. É possível mesmo pensar que em relação a tudo que se olha há 

um entorno para o qual não damos atenção, sempre se opta para o que olhar 

desprezando aquilo que está fora da área de interesse.  

A percepção de uma coisa é a coisa menos algo que não me interessa. 
(...) Para perceber é necessário que se recorte as coisas de suas bordas; 
é necessário que eu a impeça de comunicar-se com as outras coisas nas 
quais dissolveria seus movimentos. Como disse Bergson, é necessário 
que a isole. (...) A percepção nasce unicamente de uma limitação da 
coisa.8  

De uma certa forma, focamos o olhar em determinadas áreas. Mas há situações de 

representação que estipulam um modo de ver. Assim como é possível que a apreciação 

efetiva do mundo campestre tenha acontecido depois do surgimento do gênero da 

paisagem na pintura, é possível que a estrutura de uma imagem da natureza deva ser 

vista sob as regras de composição da pintura de paisagem.9 O enlevo através do 

                                                        
8 DELEUZE, Gilles. Bergson: materia y memoria. Curso de los martes: Vincennes/Saint Denis, 1981, 
http://www.webdeleuze.com/TXT/ESP/050181.html, p.8. 
9 “Embora seja comum representar a ´descoberta do mundo´ como o motivo subjacente para o desenvolvimento da pintura 
de paisagem, somos quase tentados a reverter a fórmula e reafirmar a prioridade da pintura paisagista sobre o ´sentimento´ 
em relação às paisagens.” Em GOMBRICH, E.H. Op. cit.,  p.156. 
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pitoresco viria antes da experiência de fruição no próprio ambiente da natureza e essa 

experiência seria conformada nos moldes da visão do pitoresco.  

“Toda fotografia está sempre afastada pelo corte fotográfico e, pelo modo do corte, 

sempre está em relação paradoxal com o mundo.”10 O corte está em discrepância com a 

infinitude do mundo; restringe aquilo que é panorâmico. Essa artificialidade é uma 

característica herdada da pintura em suas conformações de janela11. A qualquer tempo 

uma pintura figurativa é um desvão, uma fresta para o olhar. Na representação há 

sempre finitude. A fotografia não poderia evitá-la. A bidimensionalidade existe sobre 

planos delimitados. Como poderia ser diferente? Se “o corte espacial parece transparente 

porque se dá na harmonia para com o olhar humano”12, essa  “harmonia” é um legado do 

conjunto da arte ocidental, cristalizado há 500 anos na escola de pintura italiana e 

flamenga. O que se vê na foto é a repetição de sistemas estabelecidos no Renascimento 

e que ainda hoje não foram superados como artifícios para as representações 

naturalistas. O contexto em que se dá então a crítica ao corte intrínseco à fotografia, 

basicamente, é uma reflexão sobre o olhar renascentista.  

Nessa contextualização, há uma série de convenções visuais para representações que 

podem ter sido estabelecidas na pintura, como a demonstração da perspectiva como uma 

condição obrigatória para que a analogia ocorra. A cena pintada renascentista quer 

representar um espaço que copia o visível e imita a realidade de forma analítica através 

dos sistemas perspectivos. Há elementos que irão garantir o naturalismo, ou seja, que 

aquilo que está pintado se reporta a algo existente no mundo visível. Caso os elementos 

da perspectiva – contidos nas linhas que convergem para um ponto no infinito – não 

estejam presentes, o reconhecimento se compromete? Sem eliminar os recursos de 

similaridade com o visível investidos à imagem fotográfica, a série Paisagens propõe o 

embaçamento do ponto de fuga e da perspectiva ao utilizar cenas onde tais aspectos já 

não possuem definição clara. 

Na fase final da série Paisagens não só o espaço da imagem é embaçado, mas a noção 

de tempo também se compromete através do corte realizado na cena. Ao invés de falar 

da foto como apreensão do passado, seria possível vê-la como presente ou mesmo 

futuro? Talvez possamos abolir momentaneamente essas instâncias do tempo para 

                                                        
10 BARTHOLOMEU, Cezar. “Três pequenos instantâneos: Benjamin, Barthes, Derrida”. In ArteFoto. Rio de Janeiro: Centro 
Cultural Banco do Brasil, 2002, p.274. 
11 Assunto tratado especialmente no Capítulo 1. 
12 Idem, ibidem, p.284. 
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chegar a algo perene, uma permanência. O fato do céu azul continuar existindo ao 

mesmo tempo em que já existiu é aceitável? Podem haver mudanças nos tons de azul 

dependendo da hora do dia, da época do ano, do lugar onde se está, mas isso é tão sutil 

que a cor ou uma espécie de qualidade da cor é que trazem à imagem características de 

testemunho, presença e previsão simultaneamente. Essas imagens foram obtidas em um 

tempo passado, mas ele é indiscernível porque elas não possuem nada que especifique 

esse tempo. Eliminadas as nuvens, que espaço é este senão ainda o mesmo céu? Gases 

e minúsculas partículas de umidade e poeira se revolveram, chegaram ao chão, subiram 

mais alto, rumaram para o oceano profundo. Mas outras as substituíram e o efeito é o 

mesmo. A vibração ótica da cor azul continua pairando sobre nós.  

As imagens de céu diurno não exatamente contrariam mas desestabilizam a idéia da 

fotografia estar presa ao passado por ser cópia de algo que já aconteceu e representar 

um momento já ocorrido13. Elas retratam algo essencialmente inalterável, talvez a única 

cena que possua o sentido de eterno e perpétuo. Essas imagens fotográficas oscilam 

entre o passado e o perene oferecendo uma possibilidade de visão do mundo que ainda 

poderá acontecer ou que está presente neste momento junto ao retrato obtido em um 

momento passado. No tempo, seu recorte tem contornos indefiníveis.  

 

                                                        
13 BARTHES, Roland. Op. cit., p.175. 
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TRÊS FOTÓGRAFOS 

ARMSTRONG, STIEGLITZ E ZOCCHIO 

 

 

 

David Armstrong, Parking lot with white line, tree, 1998 

Em 2001, vi pela primeira vez as imagens do fotógrafo estadunidense David Armstrong. 

Eram fotos de árvores fora de foco. Como sou míope, as fotografias de Armstrong 

pareciam naturalistas em relação ao que enxergo quando estou sem óculos. Nesse caso, 

poderíamos dizer que a foto não está fora de foco, mas regulada para um visível que não 

é o normal. Nela, os elementos da imagem tornam-se massas, em blocos ainda 

reconhecíveis, mas desfigurados, retardados para a apreensão. Essas imagens 

comportam uma indagação visual para a qual não há resposta, elas não entram em foco. 

Quem tem miopia pode colocar o óculos e resolver grande parte das dúvidas que surgem 

quanto ao que é visto frente a uma cena embaçada.  
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Ocorreu-me que volumes visuais poderiam ser desmontados de forma diferente, de 

maneira mais agressiva em relação ao pré-estabelecido na fotografia. Mais agressiva, 

porque menos técnica. Modificar o foco não era um recurso que eu pudesse usar, já que 

buscava uma situação convencional da fotografia, não queria alterá-la tecnicamente. 

Queria que a foto mantivesse suas características de cópia do visível no mais usual, não 

deveria haver estranhamento em relação à técnica. Meu procedimento deveria apontar 

essencialmente a situação da imagem e não a exposição ou o desnudamento da 

fotografia como meio, como acontece em Parking lot with white line, tree.  

As massas disformes seriam áreas compactas, onde a distorção – que Armstrong 

modulou através do foco – seria realizada pela eliminação dos horizontes constitutivos 

normais e, consequentemente, do ponto de fuga específico e da perspectiva. A operação 

se daria na concepção da imagem e seria executado com o ato do corte fotográfico. 

Embora no decorrer do trabalho o foco da imagem tenha sido eliminado, essa foi uma 

operação que ocorreu ao se procurar a maior correspondência com o visível e não sua 

distorção. 

 

Alfred Stieglitz, outro fotógrafo estadunidense, desenvolveu entre 1920 e 1934 a série 

Equivalents, que inaugura a visão da fotografia como instrumento para apreensão do 

mundo de forma inédita. São fotografias de nuvens no céu, em imagens em preto e 

Alfred Stieglitz, Equivalents, fotografia, 1929 
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branco, onde qualquer elemento que poderia trazer referências constitutivas à cena é 

eliminado, recortando frações do espaço aéreo.  

Imagens que tratam do corte espacial da fotografia como um gesto em 
estado puro. Nada além de um recorte – o próprio recorte da fotografia. 
Recorte bruto e brutal, não vazio, mas virgem de qualquer signo especial 
e explícito de uma exterioridade precisa. E, no entanto, mesmo nessa 
virgindade, nessa aparente neutralidade do espaço fotográfico, mesmo 
nesse enclausuramento da representação nela mesma, o fora-de-campo 
está ali, irredutível, e provavelmente está mais intensamente presente ali, 
mais constitutivo da foto, do que em qualquer outra parte.14 

Philippe Dubois vê esse corte como ação que modifica a natureza da técnica fotográfica 

vigente ao utilizá-la como ferramenta de apreensão do visível para transfigurá-lo num 

gesto que, simultaneamente, a evidencia como instrumento. A fotografia, tida como capaz 

de reproduzir o que é visível, é adulterada e converte o visível em imagem gráfica. O 

fotógrafo mesmo coloca as imagens de Equivalents como abstrações ao compará-las a 

composições sonoras: 

Eu sabia exatamente o que buscava. Falei para senhorita O`Keeffe que 
queria uma série de fotografias que ao serem vistas por Ernest Bloch (o 
grande compositor) ele exclamaria: Música! Música!15 

Fotografias em preto e branco contém um grau ficcional muito maior do que as 

reproduções em cor. Stieglitz desejava evocar um aspecto emocional e distanciado da 

cena retratada. A cena seria como um instrumento através do qual ele realizaria algo, 

como composições musicais, com base em fruições de emocionais, abstratas. Ele usou a 

matéria fotografável como um pincel complexo, onde uma única pincelada constituiria 

todo o quadro. A relação com o visível passou a segundo plano como estrutura da 

imagem; ao subtrair a imagem de seu contexto gerador, transformou-a em material 

plástico, descontextualizado e ajustável. Ao usar a mesma foto em ângulos diversos, 

vertical e horizontalmente, estabeleceu sua autonomia em relação ao objeto fotografado. 

Partindo da ação de girar a fotografia, Dubois afirma que a imagem em Equivalents “é um 

espaço que não tem direita ou esquerda, em que não compreendemos o que está em 

cima e o que está embaixo. Um espaço móvel e independente do mundo.”16 

                                                        
14 DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico. Campinas: Papirus, 1993, p.200. 
15 STIEGLITZ, Alfred. How I came to photograph clouds. In Lyons, N., ed. Photographers on photography. New Jersey: 
Prentice-Hall, 1966, p.112. 
16 DUBOIS, Philippe. Op. cit., p.214. 
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Embora essas imagens tragam uma modificação em relação à condição de cópia do 

visível que a fotografia possui, elas não a eliminam e não seria possível dizer que deixam 

de ser representações de nuvens, ainda que deslocadas para um contexto que ambiciona 

ser abstrato. Mesmo que o distorça pela angulação, Stieglitz não remove a percepção do 

referente na foto, a cena e a situação de ângulo coerente são identificáveis, ela não é 

“independente do mundo”. 

Em comum com a série Paisagens, em Equivalents há um corte excepcional em relação 

às convenções da representação de cenas da natureza, embora eu não tenha a intenção 

de produzir recortes que percam seu referente. Ao contrário, em minha proposta é 

fundamental a ligação com a cena original. O deslocamento em relação ao 

convencionado deve se estabelecer somente através do corte. Nesse momento, a 

imagem precisa conter a estabilidade do habitual em cor, proporção e angulação. 

 

 

Marcelo Zocchio. Céu, fotografia colorida sobre madeira laqueada, 208 x 220 x 7 cm, 1998 (detalhe). 

Em 1998, o artista paulista Marcelo Zocchio apresentou Céu – um conjunto de fotografias 

do céu diurno. Nesse trabalho, cenas do céu em diferentes situações foram colocadas 

lado a lado. Sobre cada uma delas havia o nome de um lugar escrito, supostamente 

aquele onde a imagem tinha sido obtida. Ao se deparar com esta composição, parecia 
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que Zocchio tentava discorrer sobre a universalidade da aparência do céu. Embora sobre 

os lugares mais diversos, sempre seria um espaço compartilhado, familiar. O céu seria 

uma área comum independente de fatores geográficos.  

No entanto, todas as fotos utilizadas foram obtidas da janela da casa do artista com as 

legendas criadas e colocadas posteriormente. “A obra intitulada Céu nasceu da vontade 

de estar em todos os lugares ao mesmo tempo; da constatação de que o céu é uma das 

poucas paisagens no planeta que ainda não foi alterada pelo homem.”17 Segundo 

Zocchio, a questão estava no fato de podermos acreditar na informação dada, sendo que 

as imagens do céu permitem que isso ocorra. O céu como idéia é compartilhado de uma 

forma generalizada. Podemos acreditar que aquela nuvem ou aquele azul claro possa 

fazer parte de qualquer ambiente independente de uma localização terrestre precisa ou, 

no caso, autêntica. 

Nota-se aqui a semelhança entre a concepção de Paisagens: Dia e o imaginário de 

Zocchio. Em Paisagens: Dia, há o desejo de realizar uma diluição tanto do tempo quanto 

do espaço da imagem pela ausência de elementos compositivos proposta no corte da 

fotografia. De forma similar, para o Céu de Zocchio, o interesse em estabelecer esta 

diluição ocorre através da informação (fictícia) sobre a localização de cada imagem. Em 

ambos trabalhos, o céu é matéria não localizável, exceto pelo fato de estar 

constantemente sobre qualquer um. Esta vulgaridade da cena existe pelo fato de poder 

ser compartilhada pela maior parte das pessoas e ser passível de existir em qualquer 

lugar. Paisagens: Dia tem intenção próxima à de Zocchio quando pretende uma 

generalização do céu. Ele afirma que o céu de São Paulo é o mesmo de vários lugares 

através de uma simulação onde muitas imagens de um mesmo lugar representam várias 

outras localizações. As imagens de Paisagens: Dia não apontam lugar algum, mas 

relacionam-se àquela mesma proposta por usar o aspecto de vulgaridade do céu – essa  

imensidão atmosférica que cerca todos nós – como o principal agente de estruturação do 

trabalho. 

 

 

 

 
                                                        
17 Declaração de Marcelo Zocchio sobre o trabalho Céu. 
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OS APARELHOS 

CÂMERAS E TUBOS 

 

Para Vilém Flusser, “as fotografias são realizações de algumas potencialidades inscritas 

no aparelho”18. Somos subjugados pelo aparato fotográfico quando trocamos o próprio 

objeto pela informação por ele gerada. As fotografias passam a substituir as próprias 

coisas e experiências. “Imagens são mediações entre o mundo e o homem... interpõe-se 

entre o mundo e o homem. Seu propósito é serem mapas do mundo, mas passam a ser 

biombos.”19 Para Flusser, a câmera fotográfica é uma “caixa preta”, uma área de 

desconhecimento, onde a linguagem técnica compõe a imagem retratada simulando o 

visível e o distorcendo de maneiras incontroláveis.  

Não é simplesmente o funcionamento mecânico da câmera que oblitera a imagem 

original, mas também aquilo que permeia toda a fotografia: a proporção e o formato dos 

filmes, sua granulação e sensibilidade, os ampliadores, os químicos do processo, o perfil 

do papel da cópia, as cores alcançadas; enfim, todos os parâmetros estabelecidos pela 

programação inerente ao aparato fotográfico e que, fundamentalmente, tomamos como 

representação daquilo que é visto. É das delimitações estabelecidas pelo parque 

industrial fotográfico, responsável pelo conjunto desses elementos, que aparecerão as 

condições possíveis de interlocução entre o que é visto e o que surge na foto. As fotos, 

então moduladas por essa grande caixa preta, se tornarão biombos frente ao visível, 

porque, além de obstruir o que é visto, o substituirão por simulacros imperfeitos.  

Nesse sentido, Arlindo Machado narra a experiência que teve ao revelar um filme com 

imagens obtidas durante uma viagem. 

De volta para casa, depois de revelar e ampliar os negativos fotográficos 
sacados na Patagônia, pude constatar, bastante frustrado, que todo 
aquele espetáculo cromático da natureza havia se estreitado 
drasticamente. (...) Cada planta, em razão dos seus constituintes 
materiais, absorve e reflete de uma maneira particular os raios de luz e, 
por isso, produz a sua própria gama de verdes. Já as emulsões 
fotográficas, por serem constituídas de outros materiais, produzem outra 

                                                        
18 FLUSSER, Vilém. Op. cit., p. 23 
19 Idem, ibidem, p.9. 
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gama de verdes. Por essa razão, é quase impossível ter numa foto 
exatamente as mesmas cores de uma paisagem.20   

Convivemos com imagens fotográficas que carregam a idéia de naturalismo, de 

representação do visível, mas em um simples processo popular de cópia fica claro que o 

que é visto (em papel) sofre a ação de elementos ora sutis, ora gritantes. Interferências 

estão em toda a constituição do processo fotográfico. 

Em Paisagens, quando copiei as primeiras imagens do céu diurno, as fotos apareceram 

completamente manchadas devido à sujeira acumulada nas lente do ampliador21. Ao me 

deparar com a impossibilidade da leitura do azul original nos laboratórios, iniciei uma 

manipulação deliberada da cor22 e, em busca da impressão visual da cena original, acabei 

eliminando o foco da imagem. Ao refletir sobre essas ações, realizadas para que a 

imagem fotográfica tivesse o máximo de similaridade em relação ao céu diurno, fica claro 

que a fotografia é constituída por falhas e situações técnicas que normalmente passam 

desapercebidas. 

Nesse ponto, surgem aspectos que revelam a essência da fotografia como impressão 

luminosa inexata, produzida por fatores diferentes do que é o visível. Ela pode ser 

percebida como uma ficção química da luz, dentro do espectro luminoso que somos 

capazes de discernir, através de emulsões e processos, escolhas e descartes industriais 

e pessoais. A fotografia é uma matéria flexível, moldável de acordo com as possibilidades 

e os desejos de quem a utiliza. É claro que se trata de uma técnica com perfis rígidos 

dentro de numa enorme massificação, mas, ainda assim, construída e imperfeita, é um 

meio como qualquer outro. A idéia de “caixa preta” de Flusser viria a se disseminar ainda 

mais com as mídias virtuais, mas a escuridão das caixas não impede que elas sejam 

moldadas se houver uma intenção. O desconhecimento dos meios técnicos vai até onde 

não obliterar a intenção, depois é preciso iluminar a caixa ou uma parte dela para atingir o 

objetivo intencionado. Quantas pessoas sabem como é feita uma televisão, um 

computador, uma câmera de vídeo? E quantos pintores saberiam fazer suas tintas? 

Assim como a fotografia, um tubo de tinta pode ser uma caixa preta. Estamos sujeitos às 

imposições técnicas dos perfis industriais. A técnica é formadora e muitas vezes 

definidora, mas além de quem a concebe, há alguém que a utiliza. Considere-se que o 

aperfeiçoamento da tinta a óleo possibilitou o desenvolvimento da pintura renascentista 
                                                        
20 MACHADO, Arlindo. “A Fotografia como Expressão do Conceito”. In Revista Studium, n.2. Campinas: Unicamp, 2000. 
21 Ver amostra MANCHAS. 
22 Ver amostra GRÃOS E COR. 
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com seus requintes, pela sua maleabilidade e duração do tempo de secagem. Já o 

Impressionismo deve muito à fabricação das tintas em tubo que, além de poderem ser 

utilizadas ao ar livre, ofereciam novas opções de manipulação e durabilidade para o 

trabalho em estúdio. Também os movimentos pictóricos norte-americanos das décadas 

de 1950 e 60 relacionam-se com a produção industrial de tintas acrílicas e esmaltes 

sintéticos. Há uma interdependência entre a arte e os recursos técnicos com os quais ela 

vem a ser realizada. Flusser diz que a fotografia nos é alheia e impositiva por ser 

decorrência da linguagem técnica (criada através da escrita)23, mas esse meio foi 

conseqüência dos experimentos óticos realizados a partir do século XV por 

cientistas/artistas em termos absolutamente práticos.24 

A fotografia é um recurso visual sujeito à ação de quem o usa; e se todas as fotos já estão 

contidas no aparelho fotográfico25, talvez toda a pintura esteja contida nos tubos de tinta e 

todo o cinema nas câmeras de filmar. Se for assim, ainda será preciso que o artista os 

retire de seus invólucros que, embora enigmáticos, estão sujeitos a elucidações e 

modulações inerentes ao próprio gesto de quem os traz à luz. 

Essa não seria uma questão esquecida por Flusser. Para ele, os aparelhos podem ser 

subvertidos, embora as subversões, que poderiam até mesmo revelar a natureza do 

aparelho e suas estratégias, após seu estabelecimento seriam imediatamente 

englobadas como novas possibilidades que configurariam o repertório do aparelho 

novamente26. Não é considerado nesse pensamento o fato de que as fotos não se 

reportam simplesmente ao meio fotográfico, elas transportam a imagem através de um 

universo onde a técnica fornece condições para sua existência, sem necessariamente 

aprisioná-la. Uma técnica pode fundamentar a produção de uma idéia, mas não sua 

efetividade. A imagem fotográfica, ao ser realizada, não volta simplesmente ao aparelho. 

Sua rota é mais ampla, ela se propõe ao mundo como algo visível – com condições, 

como qualquer coisa ou cena, de ser vista. E pode reverberar nas possibilidades de 

apreensão do visível.  

                                                        
23 “Aparelhos são produtos da técnica que, por sua vez, é texto científico aplicado. Imagens técnicas são, portanto, produtos 
indiretos de textos.” FLUSSER, Vilém. Op. cit., p.10. 
24 COSGROVE, Denis. Op. cit., p.152. Ver também HOCKNEY, David. O conhecimento secreto. Sâo Paulo: Cosac &  Naify, 
2001.  
25 “As fotografias são realizações de algumas potencialidades inscritas no aparelho.” FLUSSER, Vilém. Op. cit., p.23. 
26 Idem, ibidem, p. 76. 



 

 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRENTE ÀS IMAGENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 61 

O AZUL 

 

 

 

HISTÓRIA E USOS DA COR 

 

... se uma linguagem tiver somente dois termos para cor, eles serão 
preto e branco; se tiver três termos para cor, eles serão preto, 
branco e vermelho; se tiver quatro termos para cor, eles serão preto, 
branco, vermelho e amarelo ou verde; se tiver cinco termos para cor, 
ela incluirá ambos, amarelo e verde; e assim por diante para azul e 
marrom.1  

 

A história da cor azul é relatada por Michel Pastoreau no livro Blue – history of a color, com 

ênfase na pesquisa histórica da produção e uso de pigmentos e tecidos azuis 

comparativamente às outras cores no desenrolar da cultura ocidental. 

Para os antigos egípcios, a cor azul era símbolo da verdade.2 A pedra lápis-lazuli foi 

amplamente utilizada em jóias e decoração de objetos preciosos egípcios lapidada ou 

triturada e misturada à pasta de vidro. Essa pedra azul escura com veios dourados 

também servia para a confecção de pigmentos para pintura, gerando um azul médio que 

cobre áreas de papiros e murais.    

Na Antigüidade grega, o azul, também proveniente do lápis-lazuli, era utilizado nas 

pinturas de fachadas e de interiores de forma reduzida e pouco significativa. Os gregos 

não tinham uma palavra específica para a cor azul e sua definição misturava-se com o 

preto, o verde e os tons mais apagados das outras cores.  

Existiam, é claro, numerosos termos para o azul (...), mas todos eram 
polivalentes, cromaticamente imprecisos e, algumas vezes, contraditórios. 
A palavra mais comum era caruleus, cuja etimologia evoca a cor da cera 
(cera – uma cor entre branco, marrom amarelo). (...) A ausência de 

                                                        
1 BATCHELOR, David. Chromophobia. London: Reaktion Books, 2002, p. 87. O autor cita a hipótese dos antropólogos Brent 
Berlin e Paul Kay segundo a qual “todas as línguas naturais têm entre dois e onze termos básicos para cor”. 
2 CIRLOT, Juan-Eduardo. Dicionário de Símbolos. São Paulo: Moraes, 1984, p.174. 
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precisão léxica para matizes azuis reflete quão pouco os autores romanos 
e medievais, que os seguiram, se interessavam pelo azul.3 

Os escritos de Plínio, datados do século I, foram muito influentes no aprofundamento da 

observação da natureza, resultando nos minuciosos estudos da perspectiva e do mundo 

natural iniciados na Renascença.4 Para ele, a cor azul não merecia maior atenção e até 

deveria ser evitada.  

Os romanos podem não ter sido “cegos para o azul” como muitos 
especialistas do século XIX pensaram, mas eles certamente lhe eram 
indiferentes, senão positivamente hostis. (...) Plínio concluiu que o azul era 
uma cor a ser receada e evitada. Vestir azul era visto em Roma ou como 
sinal de excentricidade ou de luto. Nenhum tom era considerado aceitável: 
azul claro era feio e nuances escuras eram perturbadoras. O azul era 
freqüentemente associado à morte e ao submundo.”5 

Antes do período renascentista, até mesmo o céu era representado por outras cores como 

vermelho, branco ou dourado. “Azul era nada ou muito pouco, estava até mesmo ausente 

do céu, que a maior parte dos autores e artistas retratavam como branco, vermelho ou 

dourado.”6 Durante o apogeu da arte bizantina, o dourado, ao ocupar a área ao redor das 

figuras de santos, evocava mais do que a simples visão do céu, mas trazia a idéia do 

divino, do Deus que envolve todas as coisas, assim como a luz é multiplicada pelo reflexo 

nos tons metálicos.7 Na Baixa Idade Média, a utilização das cores assemelhava-se pela 

intensidade. Por exemplo, o vermelho intenso estava mais próximo do verde concentrado 

do que de tons de vermelho mais claros e rosados. Já a cor rosa aproximava-se a 

tonalidades esmorecidas de outras cores como o verde claro, distanciando-se do vermelho 

concentrado. “Algumas vezes, o verde era usado como par para o vermelho, diferente dos 

contemporâneos que os vêem como opostos conflitantes, homens e mulheres medievais 

somente percebiam um leve contraste entre essas cores.”8 

O azul foi usado de forma positiva em fundos “como uma cor celestial significando a 

presença e a intervenção divinas”9 e também na coloração de vestimentas de santos em 

miniaturas carolíngias do século IX. Inicialmente em tons escuros e violetados, tornou-se 
                                                        
3 PASTOUREAU, Michel. Blue: the history of a color. Princeton: Princeton University Press, 2002, p. 26. 
4 “Era a Plínio e seus capítulos sobre arte clássica que o italiano culto [do Renascimento] recorria em busca de termos e 
categorias que lhe permitissem discutir e compreender a arte de seu tempo.” GOMBRICH, E.H. Op. cit., p. 148. 
5 PASTOUREAU, Michel. Op. cit., p.26. 
6 Idem, ibidem, p.36. 
7 GAGE, John. Color y cultura. Madrid: Siruela, 1997, p. 59 
8 PASTOUREAU, Michel. Op. cit., p.32. 
9 Idem, ibidem, p.40 
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mais claro em torno do século X e passou a representar luz e iluminação, significado que 

estendeu-se depois para os vitrais das igrejas. 

O azul sob a flor-de-lis tornou-se emblema dos reis da França no século XII. A partir daí,  

adquiriu maior importância, mas sem impregnar-se de nenhuma característica particular 

mais forte, exceto ligar-se definitivamente à imagem da Virgem, tida como protetora da 

realeza francesa. O manto azul disseminou-se como característica da representação da 

Virgem em grande parte das pinturas onde ela aparece. 

Ignorado no tingimento de tecidos pela nobreza medieval, o azul era usado somente pelas 

classes mais baixas. A aristocracia tinha predileção pelo vermelho, seguido pelo verde. A 

elaboração de todas essas tinturas era regulamentada com rigidez. Para a obtenção do 

verde, por exemplo, usar amarelo e azul seria considerado heresia com conotações 

diabólicas por comprometer a unidade da cor criada em estado de pureza por Deus. O 

valor e a beleza das cores nos tecidos eram determinados de acordo com sua saturação. 

No entanto, mesmo o azul mais denso ainda estaria enormemente inferiorizado em 

relação ao vermelho. Em qualquer campo, a relevância da cor azul era inexistente. “Ele [o 

azul] quase nunca era encontrado em outras esferas culturais que utilizam cor, como o 

nome de pessoas e lugares, a liturgia e vários outros símbolos.”10 Inclusive na cartografia 

medieval, os oceanos eram representados pelo verde.11  

Para os teólogos, existiam dois argumentos em oposição no modo de ver as cores: como 

luz, ao mesmo tempo visível e imaterial e, conseqüentemente, ligada à natureza divina; 

como matéria, sendo parte dos objetos e das coisas, ligada à idéia de ilusão, artifício e 

futilidade — posicionamento incorporado aos preceitos que geraram o Protestantismo. Já 

a concepção da cor como proveniente da luz foi explorada no interior de igrejas cristãs, 

através de vitrais, em trabalhos elaborados com a intenção de transmitir o mistério e o 

enlevo divinos12. No século XII, a igreja de Saint Denis tornou-se o principal expoente da 

concepção do uso da cor como luz. Nos elaborados vitrais de cores densas de seu 

interior13, o azul foi amplamente utilizado significando “a luz divina ou a cor de fundo onde 

                                                        
10 Idem, ibidem, p. 34. 
11 Idem, Dicionário das cores do nosso tempo. Lisboa: Estampa, 1997, p. 24. 
12 GAGE, John. Op. cit., p. 73. 
13 Ver imagem mosaico Monastério de Daphni, p. 22. 
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as figuras divinas são representadas”14, sendo a expressão de uma “obscuridade 

luminosa”15. 

Utilizado nos afrescos que vieram a ser realizados em composição com os vitrais nas 

igrejas, o azul era um pigmento problemático por trazer dificuldades para o uso em 

superfícies mais extensas, pelo custo e pela elaboração cuidadosa da tinta. Preparado 

com azurita, material de baixo custo, produzia tons de azul sem densidade que 

desbotavam com o tempo. Feito de lápis-lazuli, pedra dispendiosa importada do Oriente, 

necessitava de procedimentos precisos para obter tons densos e duráveis. No 

Renascimento, o uso de azul concentrado de alta qualidade chegou mesmo a ser medida 

de “riqueza” da obra e de seu patrono, de acordo com a extensão de superfície e pureza 

em que aparecia na pintura.16 

O uso do azul popularizou-se de forma gradual no uso cotidiano. Como o uso de 

vermelho, em sua coloração mais concentrada, era exclusivo da aristocracia e dos muito 

ricos por seu alto custo, o tecido preto, em tingimento que conseguia alcançar grande 

saturação17, foi adotado como cor predileta no vestuário da ascendente burguesia. Em 

pouco tempo, o preto assumiu um valor moral que disseminou-se na aristocracia, sendo 

considerado como sinal de parcimônia e seriedade. “Gradual e indiretamente, à ascensão 

do preto foi adicionada a do azul em detrimento do vermelho.”18 Posteriormente, esse 

emprego das cores vinculou-se ao extenso movimento religioso do Protestantismo na 

Europa. 

A ausência do azul nessas marcações [códigos de vestuário] é em qualquer caso 

testemunho eloqüente da ausência de interesse no azul refletido pelos códigos sociais e 

sistemas de valor antes do século XII. Nem imposto nem proibido, o azul podia ser usado 

livremente, com neutralidade, sem ameaçar ninguém.19 

Ao desprezar as imagens que representassem o mundo celestial, a reforma protestante 

aconselhava adeptos e artistas convertidos a voltarem-se para as cenas do mundo natural 

                                                        
14 PASTOUREAU, Michel. Op. cit., p. 41. 
15 GAGE, John. Op. cit., p.71. 
16 BAXANDALL, Michael. Painting and experience in fifteenth-century Italy. Oxford: Oxford University Press, 1988, p.11. 
17 O preto, por ser a cor da humildade e da penitência, era recomendado como vestuário aos monges já no século IX. No 
entanto, somente no final da Idade Média a cor foi obtida em maior concentração no tingimento de tecidos. PASTOUREAU, 
Michel. Op. cit, p. 35. 
18 Idem, ibidem, p. 86. 
19 Conforme a visão de Calvino. Idem, ibidem, p. 93. 
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que demonstrariam a graça da criação divina. As cores mais belas eram aquelas 

encontradas na natureza, como o verde e, em especial, a cor do céu.20   

A cor vibrante assumiu caráter de futilidade e luxúria na doutrina da Reforma. Assim, o 

azul, a princípio em tons esmaecidos, assumiu aspecto de sobriedade e gravidade. 

Pastoureau afirma que esse legado – que migrou de religioso a cultural - pode ser sentido 

até nossos dias.  

Parece-me que eles [os traços do Protestantismo] mantiveram-se visíveis 
muito perto de nosso próprio tempo, especialmente durante a Segunda 
metade do século XIX, quando a indústria ocidental começou a produzir 
objetos para o consumo de massa numa escala gigantesca. Os líderes do 
capitalismo industrial tinham laços íntimos com a cultura protestante da 
época. Na Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos a produção em massa 
de artigos de uso comum carregava consigo debates sociais e morais 
movidos pela ética protestante. (...) Embora a indústria química tenha, já 
há algum tempo, tornado possível a produção de muitos artigos em cores 
variadas, é espantoso notar a quantidade de produtos disponíveis 
somente em preto, cinza, branco e azul. 21 

Com o estudo científico das cores realizado por Newton em 166622, houve a elaboração da 

análise das cores que segue vigente até hoje. “A Reforma ajudou a difundir uma nova 

forma de percepção da cor que influenciou a vida diária, a atividade cultural e a reflexão 

moral e preparou o caminho para a experimentação científica e as descobertas de Isaac 

Newton (membro de uma facção da igreja anglicana).”23 Em suas experiências, Newton 

demonstrou que a luz branca poderia ser separada em cores prismáticas puras e que 

aquelas cores poderiam ser recombinadas para produzir luz branca novamente24. Ao 

absorver um fino feixe de luz, um prisma de cristal subdividiu-a em um conjunto de cores; 

ao colocar outro prisma interceptando aquele espectro, o feixe de luz retomou a cor 

branca, demonstração de que a luz branca é composta por inúmeras cores.  

As cores não são qualificações da luz, derivadas das refrações ou 
reflexões dos corpos naturais (como se acredita geralmente); são 
propriedades originais e inatas que diferem em raios diferentes. Alguns 
raios tendem a apresentar uma cor vermelha e nenhuma outra, outros 

                                                        
20 Idem, ibidem, p. 106. 
21 PASTOUREAU, Michel. Op. cit., p. 112. 
22 As idéias de Newton tornaram-se públicas através de suas conferências entre 1669 e 1670, sendo publicadas no tratado 
Óptiks em 1704 na Inglaterra. GAGE, John. Op. cit., p. 168. 
23 PASTOUREAU, Michel. Op. cit., p. 112.  
24 BOMFORD, David e Ashok Roy. Colour. London: National Gallery Company, 2000, p.46. 
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uma cor amarela e nenhuma outra, outros uma cor verde e nenhuma 
outra, e assim por diante. Não há apenas raios próprios e particulares às 
cores mais dominantes, e sim a todas as gradações intermediárias.25 

O estudo científico da cor influenciou os movimentos artísticos que se seguiram. No 

Impressionismo, é possível identificar com clareza usos da cor que seguem as pesquisas 

óticas da época. As tintas de pigmentos sintéticos começaram a ser produzidas em tubos 

no final do século XIX e foram muito utilizadas nas pinturas impressionistas devido à 

praticidade no transporte e na utilização em ambientes externos. Cores sintéticas como o 

azul cobalto e o laranja cromo eram usadas em contraste, na tentativa de captar a 

sensação do brilho da luz em cenas ao ar livre26. 

As cores foram cada vez mais valorizadas por si próprias na pintura, até esta abolir as 

representações naturalistas de figuras e tornar-se pura composição de elementos27. 

Posteriormente, na segunda metade do século XX, até mesmo a composição interna no 

plano foi eliminada, originando áreas pictóricas de uma única cor, com diferentes 

abordagens de acordo com a intenção dos artistas que as produziam.28 

No início da civilização ocidental, a cor azul está quase completamente ausente em léxicos, 

embora apareça como pigmento. Simbolicamente liga-se ao luto e à constrição devido à sua 

percepção como derivada do preto, cor das sombras e da escuridão. Na Baixa Idade Média, 

adquiriu valor como luminosidade obscura nos vitrais de igrejas e tornou-se a cor da realeza 

francesa sob a flor de lis dourada, mas, ainda assim, não foi amplamente utilizada nem 

especialmente valorizada no resto da Europa. Durante o movimento Protestante nos séculos 

XV e XVI, justamente por ser uma cor sem nenhuma conotação mais específica, foi assumida 

como cor austera e própria para os preceitos religiosos de negação ao luxo e à ostentação. 

Essa dinâmica da situação do azul ocorre junto com o Renascimento, as grandes 

descobertas e o desenvolvimento científico. Ao entremear-se nesses fluxos culturais, adquire 

conotações de neutralidade e despojamento. 

Até a Idade Média, a percepção rarefeita da cor azul poderia estar ligada ao fato do olhar do 

ser humano estar voltado para a terra e não ao céu? O azul não tem correspondência direta 

com as necessidades de sustento ligadas à subsistência, ao mundo vegetal e animal ou à 

                                                        
25 NEWTON, Isaac. Óptica. São Paulo: Edusp, 1996, p.17. 
26 LANGMUIR, Erika. Landscapes. London: National Gallery Publications, 1997, p.74. 
27 Cuja obra inaugural é realizada por Kandinsky em 1910. 
28 Ver capítulo Monocromos: abstração e presença, p. 71. 
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locomoção. Segundo Anne Cauquelin, o azul expressava aquilo que não está contido em 

uma forma e foi, por isso, visto com desconfiança e aversão.   

As diferentes cores se modelam sobre o que os corpos em questão 
apresentam de maior ou menor resistência ao diáfano: se são terrosos ou 
mais aquosos ou mais ígneos. (...) É a partir da oposição preto/branco que 
se constróem todas as outras cores em detrimento do azul, que aparece 
como uma irregularidade, não definível por um nome dado. (...) Nem a 
geometria nem a física são aptas a captar uma nuance e o fenômeno da cor 
é trabalhado sobre uma “forma”. (...) Esta cegueira de azul é causada por 
uma dificuldade de pensar a cor com os meios que os antigos dispunham, a 
cor era fenômeno dependente de “contato” e de “elementos”: a essência 
elementar da luz – fogo – e dos corpos – terrosos ou aquosos.29  

As sensações que a cor azul evoca são aquelas que significam o que não é delimitado, o 

incorpóreo, devido à sua presença no céu. O sentimento sobre o que é indefinível nos 

contornos do céu gerariam toda a gama de sensações que o azul traz. Desprezo, aversão, 

indiferença, neutralidade são reações ao indefinível, à uma espécie de vacuidade de 

formas característica do espaço onde a cor se apresenta.  

 

 

 

NO FUNCIONAMENTO DO OLHO 

 

O caráter biofísico da cor azul e suas qualidades culturalmente geradas ligam-se por  duas 

verificações científicas. 

Primeira: a cor azul tem seu ponto focal mais próximo à retina fazendo com que o cristalino 

curve-se menos para focá-lo. Assim, estando em curvatura menor, indica que há uma 

situação de relaxamento para o olho ao contemplá-la. 

Segunda: o olho fica com seus músculos mais tensos quanto maior for a proximidade do 

foco de atenção e tem essa tensão muscular reduzida quanto mais distante estiver o foco. 

A cor azul conecta-se com a situação de distância pela óbvia ligação do azul com o céu, 

cena que oferece a maior visualização de distância percebida na Terra.  

                                                        
29 CAUQUELIN, Anne. L´invention du paysage. Paris: Presses Universitaires de France, 2000, p.48. 
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A percepção da cor azul tem caráter tranqüilizante de acordo com o fenômeno da 

aberração cromática, ação biofísica que ocorre no sistema ótico que aumenta e reduz a 

curvatura do cristalino ao apreender as cores.  

Particularmente importante é o fenômeno da aberração cromática, em que 
“os raios luminosos vermelhos são focalizados mais posteriormente que 
os raios luminosos azuis”, e os olhos escolhem qual está em melhor foco, 
alterando a convexidade da retina. Daí o encontro dos fatores biofísicos da 
percepção com algumas características intrínsecas da cor, de onde 
surgem conceitos como a tranqüilidade do verde e do azul e a 
agressividade e passionalidade do vermelho.30 

A cor azul, por ser focalizada em parte anterior ao vermelho na retina, necessita menos 

convexidade do cristalino, o que significa maior relaxamento muscular, em comparação 

com a cor vermelha. Desse modo, provoca uma ação puramente física que corresponde às 

estipulações culturais da sensação de calma, fixidez e até indiferença. 

Potencializam-se tais sensações quando conjuga-se a essa reação fisiológica outra que 

ocorre com o olho ao ajustar-se à distância focal. Quando o olhar perde-se na distância, 

há o relaxamento dos músculos ciliares e menor convexidade na retina.  

De acordo com seu funcionamento e estrutura anatômica, o natural para o olho é manter 

alguma tensão ao buscar o ajuste na visão mais próxima. Essa tendência só se modifica 

quando o olhar volta-se para situações onde o foco de atenção está mais distante. Quando 

o olhar perde-se no infinito, o olho relaxa sua estrutura muscular e, ao distender-se, traz 

uma sensação de descanso.  

A tendência natural do cristalino é manter sua forma mais convexa e que 
exige maior esforço dos músculos ciliares (...). Assim, quando exigida a 
visão de perto, (...) a convexidade do cristalino aumenta. De forma inversa, 
quando é exigida a visão de longe, há (...) o relaxamento do músculos 
ciliares (...), tornando o cristalino menos convexo. Sendo assim, pode-se 
afirmar que a visão mais repousante é aquela que se volta para os objetos 
mais distantes, propendendo ao infinito.31 

Considerando que a cena que oferece o foco de atenção mais distante é o céu, o  

relaxamento que ocorre nessa circunstância já se associaria à cor azul pelo fato de o céu 

                                                        
30 GUIMARÃES, Luciano. Op. cit., p. 39. (Entre aspas, citação de Guyton, Neurociência básica, p.157.) 
31 Idem, ibidem, p. 25. 
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diurno ser azul, relacionando a cor à sensação de longínquo. Fisiologicamente, o azul está 

duplamente ligado à situação de relaxamento e repouso: pela ação da cor e, quando visto 

no céu, pela circunstância de infinitude percebida na abóbada celeste, dado que o infinito 

também distende os músculos do sistema ótico.  

 

 

 

O AZUL DO CÉU 

 

A cor azul do céu acontece através do fenômeno que, na Física, se chama espalhamento 

ou difusão da luz na atmosfera. Maior volume do planeta, estendendo-se até 1000 km de 

altura desde a superfície terrestre32, a atmosfera é uma extensão gasosa que contém uma 

variedade de tipos de partículas, embora seja, em grande maioria, composta pelos gases 

nitrogênio (78%) e oxigênio (20,9%)33. 

As moléculas desses dois gases espalham na atmosfera a parte do espectro da luz visível 

que possui maior freqüência e menor comprimento de onda, isto é, o azul e o violeta. O 

tom violeta quase não aparece porque grande parte de suas ondas fica retida nas áreas 

mais altas da atmosfera e também porque nosso aparelho visual tem dificuldade para 

discernir tons de violeta devido ao sistema de cones, os receptores de cor da retina que 

privilegiam o azul, o vermelho e o verde.  

...sabemos que o espectro da luz solar, assim como a curvatura da 
sensibilidade do olho humano possuem um pico de intensidade máxima 
nas vizinhanças do verde. Por outro lado, a sensibilidade do olho humano 
normal (...) tende a zero quando tende à (...) região violeta. Além disso, a 
própria luz solar incidente possui intensidade maior para as ondas azuis 
do que para as ondas violetas.34 

A probabilidade do espalhamento ocorrer é maior nos menores comprimentos de onda da 

luz, ou seja, no azul e no violeta, porque as moléculas de nitrogênio e oxigênio são 

menores que o comprimento de onda da luz. “O comprimento de onda da luz é cerca de 

                                                        
32 ISAACS, Alan. Concise science dictionary. Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 232. 
33 Se os gases fossem outros a atmosfera teria colorido diverso, como o céu de Marte, que por possuir outra composição em 
sua atmosfera provoca um espalhamento que torna o céu avermelhado. 
34 LUIZ, Adir Moysés e GOUVEIA, Sérgio Lins. Física: Ótica e física moderna. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989, p. 201. 
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1000 vezes maior do que o diâmetro de uma molécula normal.”35 Muito menores do que o 

comprimento de onda da luz, as moléculas desses gases somente são afetadas pela sua 

parcela que vibra com maior freqüência, isto é, com movimentos mais curtos e rápidos.  

No caso do espalhamento, não há reflexão (fenômeno que projeta a cor não absorvida por 

uma superfície), pois a luz aumenta o nível de energia da molécula do gás que, ao 

diminuir, emite luz novamente. A luz de menor comprimento de onda, quando atinge uma 

dessas moléculas, faz com que seus elétrons entrem em ressonância com ela, vibrando na 

mesma freqüência da luz azul. Essa ressonância eleva seu nível de energia que, ao decair 

para o nível normal, torna a emitir energia, ou seja, reemite a luz. Essa reemissão é o 

espalhamento da luz que torna o céu azul.36 

Ao ser espalhada, a luz azul que alcança a superfície do planeta não chega da mesma 

forma que as outras cores do espectro – que não sofrem essa difusão. “Algo da energia 

azul que nos chega foi perdida no caminho. O comprimento de onda é o mesmo, mas a 

intensidade, a luminosidade, é reduzida”37. Assim, é provável que a intensidade do azul 

que vemos nas coisas em um dia de sol não seja tanta quanto se não houvesse azul no 

céu; um pouco da luz azul perde-se na atmosfera ao ser espalhada. O azul que vemos no 

céu é um pouco do azul que não alcança a superfície da terra.  

 

                                                        
35 LUIZ, Adir Moysés e GOUVEIA, Sérgio Lins. Op. cit., p. 200. 
36 Informações obtidas em entrevistas com Flávio Horowitz – Instituto de Física/UFRGS e Antônio Dias Nunes –  Faculdade 
de Física - PUC/RS 
37 Entrevista com Antônio Dias Nunes –  Faculdade de Física - PUC/RS.  
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MONOCROMOS 

  

 

 

ABSTRAÇÃO E PRESENÇA 

 

A área plana com uma única cor surge no mundo das artes visuais em 1918 com exibição 

da pintura Quadrado branco sobre fundo branco de Malevitch no Segundo Salão do Estado 

em Moscou. Kasimir Malevitch viveu na época de efervescência do pensamento social da 

Rússia, quando da passagem do czarismo à revolução socialista.  

Kasimir Malevitch, Composição suprematista:: branco sobre branco, 1918. 

Junto com Wassily Kandinsky e Piet Mondrian, Malevitch é um dos fundadores da arte 

abstrata – que surgiu nas primeiras décadas do século XX. Kandinsky procurava uma certa 

tradução de sensações e emoções que algumas vezes evocavam a musicalidade. 

Composições – onde as cores eram usadas livremente – seriam moldadas por suas 

emoções numa “valorização do instinto na criação artística”38. Mondrian usou a pintura 

                                                        
38 VALLIER, Dora. A arte abstracta. Lisboa: 70, 1986, p. 54. 
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como um meio para depurar as formas visíveis do mundo. A progressão desse desejo de 

síntese teve como resultado pictórico rígidas linhas negras verticais e horizontais que 

formavam campos preenchidos por cores primárias. Para Malevitch, suas abstrações eram 

veículos para a apreensão da essência espiritual das coisas. Em vários manifestos, 

Malevitch chamou sua concepção artística de suprematista, com base na palavra 

supremus, de origem latina, que “significa preeminência”39. 

Em sua pintura, a sobreposição de áreas da mesma cor acontece em uma revelação 

metafísica. O plano da tela já não busca mais representar o mundo, mas o evoca 

misticamente e, mais do que isso, torna perceptível a dimensão espiritual de onde emana a 

revelação do nada. “No vasto espaço do repouso cósmico atingi o mundo branco da 

ausência dos objetos, que é a manifestação do nada revelado.”40 Esse nada não seria uma 

inexistência ou um vácuo, mas seu oposto: plenitude e amplidão onde todos os objetos 

tornam-se vibrações em existência primordial. A arte, ao atingir tal emancipação, se 

desvincularia da representação naturalista e fundaria um campo de vibração próprio. “O 

Suprematismo é o advento da pintura pura. Para Malevitch, essa tomada de consciência 

do abismo do ser na pintura deveria permitir que todas as atividades humanas saíssem do 

‘utilitarismo ignorante’.”41 Neste caso, ao haver a apreensão do vazio das superfícies, 

haveria a conseqüente revelação da plenitude do que delas emana. 

Ao pintar um quadrado branco sobre uma superfície também branca, há a anulação da 

superfície como imitação da realidade e sua instauração como área onde a concepção da 

forma é o caminho para a percepção do âmago das coisas. “Este, afirma [Malevitch], é o 

ponto onde aspira chegar, pois só nesse ponto, no “nada revelado”, é possível ultrapassar 

o real e pôr a nu o que o transcende.”42 Malevitch quer ultrapassar a superfície pintada e 

revelar que não há nada no mundo mais importante do que as essências. A pintura seria o 

acesso a essa evidência. 

Ele não pretende mostrar que não há nada além da pintura, mas que a pintura existe além 

de si mesma como uma visão que poderia alterar totalmente o modo de apreender o 

mundo. O nada que se revela é o da ilusão da representação e o fato de que as imagens, 

                                                        
39 Malevitch citado por KOVTUN, Evgeny. In Malevitch: artist and theorethian. Moscow/Paris: Avant-garde/Flammarion, 1990, 
p.105. 
40 Malevitch citado em VALLIER, Dora. Op. cit., p.123. 
41 BONFAND, Alain. A arte abstrata. Campinas: Papirus, 1996, p. 24. 
42 VALLIER, Dora. Op. cit., p. 109. 



 

 73 

antes de serem algo reconhecível, são 

idéias. Como uma idéia de quadrado que 

só existe por se projetar mentalmente.  

Pouco mais de cinqüenta anos depois, 

entre 1959 e 1964, Frank Stella e Ad 

Reinhardt realizaram pinturas 

monocromáticas que guardam alguma 

similaridade com o resultado pictórico das 

telas suprematistas.  

Stella e Reinhardt fizeram parte de um 

grupo de artistas estadunidenses que tinha 

um interesse muito pontual ao executar 

suas obras: eliminar delas qualquer tipo 

de representação e até mesmo de 

referência. Esta determinação é precedida por alguns acontecimentos. E ntre as décadas 

de 1930 e 1940, vários artistas europeus que fizeram parte da Bauhaus migraram para os 

Estados Unidos refugiando-se da guerra. Ao lecionar em escolas de arte, seus princípios 

vieram a influenciar as produções artísticas que emergiam no país. A mais relevante é o 

Expressionismo Abstrato, que visava traduzir emoções e fluxos de energia através de uma 

ação eminentemente física sobre a tela. Jackson Pollock é um dos representantes dessa 

relação corporal com a pintura. A tela era seu campo de eventos, ali se plasmavam 

momentos nos quais fluxos de energia eram postos em ação. A grande importância dada a 

esse aspecto emocional e gestual foi um dos fatores que impulsionou alguns artistas 

(posteriormente denominados minimalistas) a desejarem negá-lo, por estar conectado a 

valores como autoria e expressividade. 

Apesar de visualmente próximas, a diferença entre Suprematismo e Minimalismo é 

profunda e não se localiza exatamente no que é visto, mas no discurso dos artistas. Se em 

Malevitch a pintura busca uma revelação transcendente, para Stella a pintura 

monocromática quer demonstrar a pura materialidade da tinta e da tela sob ela. Stella e 

Reinhardt, assim como vários outros artistas ativos nas décadas de 1950 e 1960 nos 

Estados Unidos, investigavam a situação de uma arte visual destituída de transcendência, 

em trabalhos que traziam formas simples e geométricas e materiais cotidianos.   

Stella pintando em seu estúdio, New York, início dos anos 
1960. 
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Minha pintura é baseada no fato de que só aquilo que pode ser visto nela 
está nela. É realmente um objeto. Qualquer pintura é um objeto e qualquer 
um que se envolva nisso suficientemente, ao final terá que encarar a 
natureza de objeto daquilo que está fazendo. Ele está fazendo uma 
coisa.43 

Poderia haver maior diferença de pensamento na origem de duas superfícies 

monocromáticas? A idéia de Malevitch era desvendar o nada para elucidar a fundamental 

condição espiritual de todas as coisas. Sua pintura seria uma demonstração do 

deslocamento da superfície para o nada, algo que poderia mesmo ser pensado como o 

invisível. Assim a pintura suprematista atingiria o que está além da visão. É nada porque 

está além de imagens e palavras, a revelação do nada é a revelação de um todo 

intraduzível, um sentimento místico. 

Para os artistas minimalistas, importante era o fato da matéria e sua superfície serem 

definidores em relação à obra. A obra seria fundamentalmente uma coisa, um objeto 

fechado, sem transparência, vedado em sua obviedade de coisa, construída para não 

admitir transcendência e negar qualquer espécie de representação. A arte minimalista 

queria liberar-se tanto de representações quanto de percepções abstratas e realizar o 

objeto em si. Nem paisagens nem musicalidade, nem retratos nem a expressão de 

emoções: a arte minimalista queria apegar-se ao visível, ao matérico, ao não-enigmático, 

ao que está presente, eliminando qualquer fluir para além da própria obra. A obra estaria 

ali, absoluta em sua situação de coisa pura.  

Ad Reinhardt, que desenvolvia a série Black Paintings no início dos anos 1960, aproxima-

se ainda mais às estruturas de cor que Malevitch havia proposto. Suas pinturas, no 

entanto, colocavam não o distanciamento espiritual mas a absorção da cor como tal, como 

existência plena e carregada de densidade intransponível, uma obstrução, a afirmação da 

superfície. 

Onde o quadrado betuminoso de Malevitch – preto como o breu – era uma 
imagem abstrata de energias compactas, físicas e espirituais, o diagrama 
de Reinhardt exigia ser contemplado como a negação de tudo o que não 
era, inclusive todas as espécies da própria abstração.44 

                                                        
43 Entrevista de Frank Stella a Bruce Glaser (1966). In STILES, K. et SELZ, P. (editors). Theories and documents of 
contemporary art. Berkeley: University of California Press, 1996, p.121.  
44 GOODING, Mel. Arte abstrata. São Paulo: Cosac Naify, 2002, p.85. 
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Quando se nega tudo o que não é uma coisa, fica mais próxima a definição do que ela é. 

Stella afirma em 1962: “I tried to keep the paint as good as it was in the can”45. Para Stella, 

a tinta é boa na lata. A tinta em lata propõe como função a pintura em usos gerais; a tinta é 

industrializada para ampla utilização em situações cotidianas. É objeto de massificação e 

convívio e faz parte de um determinado corpo de relações habituais que ocorrem nos 

Estados Unidos nas décadas imediatamente posteriores à Segunda Guerra Mundial.    

Intocada, a tinta é boa em todo seu conteúdo de funcionalidade, como função pura. Na 

lata, conserva suas condições ideais: está pronta para servir ao uso massificado sendo útil 

para cobrir superfícies em casas, automóveis, máquinas. Nesse caso, não estaria em foco 

seu ideal utilitário? A tinta, quando na lata, não contém um conjunto de possibilidades 

específicas? Quando são utilizadas as coisas industrializadas para o dia-a-dia, com tal 

ênfase, na elaboração de obras de arte, o mundo do dia-a-dia não se torna parte do tema 

dessas obras? Se essas pinturas não querem dizer nada além de sua própria existência de 

materialidade, usando somente materiais industriais quase inalterados – como tijolos, 

lâmpadas fluorescentes e tintas em lata46 – não estaria sendo levada para o campo da arte 

justamente a fundação do American way of life do pós-guerra, com todo seu característico 

pragmatismo? Talvez possamos falar de uma admiração por um mundo tão novo quanto 
                                                        
45“Em livre tradução: “Tentei manter a tinta tão boa quanto estava na lata”. Entrevista de Frank Stella a Bruce Glaser (1966). 
In STILES, K. et SELZ, P. (editors). Op. cit., p.120. 
46 Tijolos foram usados por Carl Andre e lâmpadas fluorescentes por Dan Flavin em obras realizadas nos Estados Unidos, 
nesse mesmo período. 

Ad Reinhardt, Pintura abstrata n.5, óleo sobre tela, 
152,4 cm x 152,4 cm, 1962 

Kasimir Malevitch, Quadrado preto suprematista, 
óleo sobre tela, 79,5 cm x 79,5 cm, 1914-15  
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aquele imaginado por Malevitch após a revolução russa, mas com diretrizes opostas. A 

imagem monocromática, que para o artista russo continha a demonstração de uma 

metafísica, ressurge na década de 1950 nos Estados Unidos como materialidade pura. 

Ambos os caminhos idealizam resultados na imanência de suas obras e desejam apontar a 

arte como veículo de possibilidades e posicionamentos relacionados aos sistemas que 

moldam o mundo. 

Como uma fita de Moebius, que encontra-se em interioridade e exterioridade 

simultaneamente, as obras minimalistas carregam a idéia de que as superfícies sem 

transcendência estabelecem-se através do material ao definir a relação que passa a existir 

entre observador e objeto, talvez uma familiaridade. No entanto, esse material tem sua 

história, com trajetos que o trespassam e rompem a camada de pureza investida ao objeto, 

fazendo vazar em sua superfície dimensões que não são representações visuais mas 

referências de outros campos. Fatores econômicos, sociais, culturais o permeiam, assim 

como o próprio sentimento de isolamento que quer evocar. É como se a cultura 

encontrasse um marco zero, não vazio, mas lotado de instrumentos industriais, modos de 

vida, modelos padronizados. Materiais de consumo geral, nesse momento, poderiam ser 

considerados melhores ou tão bons quanto sua própria funcionalidade; em pureza intocada 

poderiam conter todas as possibilidades do presente. Após o êxito na guerra, o sentimento 

de heroísmo dispensava transcendência, continha em si a força e energia física da vitória. 

Na herança iconoclasta protestante, a matéria pura recém-fabricada não oferecia erro. 

Representação e referência não são idênticos, ambos pressupõem que o 
trabalho de arte relaciona-se a algo que o transcende. Para o 
Minimalismo, em contraste, o trabalho de arte não representa ou se refere 
a nada que seja outro ou diferente de si mesmo, é a própria coisa em si. 
Em outros termos, o trabalho de arte é autônomo – isto é, nem 
condicionado nem direcionado a nenhuma outra coisa.47 

Se não é nenhuma outra coisa e é a coisa em si, do que se trata? Materiais comuns no uso 

do dia-a-dia, diferentes daqueles específicos da produção de arte são tratados como 

fundadores das imagens de formas esquemáticas. Mas ao serem pré-fabricados, apontam 

para seu meio de produção: os sistemas da lógica humana, o universo industrial. O 

minimalismo toma seus materiais como se não carregassem o conteúdo de sua origem e 

fossem puros por serem industriais. Quando deslocado para o ambiente da arte, aquele 

                                                        
47 TAYLOR, Mark C., “Skinning art”. In Singular forms (sometimes repeated): art from 1951 to the present. New York: 
Guggenheim Museum Publications, 2004, p. 26. 
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universo não ambiciona ser artístico? No desejo de diferenciar-se de outras formas de 

arte48, os artistas estadunidenses colocam em seu lugar elementos de seu próspero 

parque industrial do pós-guerra. As lâmpadas fluorescentes, os tijolos e tintas em lata 

adquirem uma aura quase mítica, comparando-se a uma nova natureza.  

Do alto das minas pedregosas, era possível ver os subúrbios de New 
Jersey ladeados pela silhueta da cidade de New York. (...) A maioria das 
casas são pintadas de branco, mas muitas são pintadas de rosa, hortelã, 
manteiga, chocolate, rosa bege, verde antigo, marrom Cape Cod, lilás e 
assim por diante. As rodovias se entrecruzam através de reboques e 
tornam-se artificiais redes geológicas de concreto. De fato, toda a 
paisagem tem uma presença mineral. Dos brilhantes cromados dos 
restaurantes de beira de estrada às janelas envidraçadas dos centros 
comerciais, um senso de cristalino predomina.49 

Esse olhar cientificista e analítico equipara as coisas criadas pelos seres humanos à 

mesma natureza de estratos geológicos. Em uma espécie de geologia primordial, ao objeto 

minimalista não há nada que se compare. Colocando-se simplesmente como presença, 

existe para confirmar sua existência e ser admitido como peça inaugural, singular. Ainda 

mais singular do que pedras, posto que sem história, sem origem, materialidade muda, 

selada em sua condição de objeto impermeável, sendo puramente formas, planos de cor, 

placas metálicas, lâmpadas acesas.  

Suprematismo e Minimalismo usaram a matéria, o objeto como tema; o primeiro, ao 

desejar dissolvê-lo em energias incorpóreas; o segundo, ao ambicionar afirmá-lo como 

existência plena e total. Ambos movimentos artísticos querem colocar em foco os 

utensílios, objetos que cumprem funções fora do campo da arte. Malevitch fala que o 

“utilitarismo ignorante” poderia ser abolido a partir da apreensão de suas pinturas. A ação 

metafísica de sua pintura se projetaria da tela para o mundo cotidiano, a percepção do 

conteúdo da tela atingiria a percepção dos objetos comuns e os modificaria, revelando sua 

essência. Ao contrário, no Minimalismo, através do uso de seus utensílios cotidianos, o 

mundo diário projeta-se para a pintura e para o campo da arte. O uso de materiais vulgares 

deveria modificar o modo de ver a arte ao conceber objetos sem conteúdo, isto é, sem 

                                                        
48 “Eu me relaciono com uma pintura mais geométrica ou mais simples mas sua motivação não tem nada a ver com à 
daquele tipo de pintura geométrica européia. Creio que a comparação óbvia com meu trabalho seria Vasarely e não posso 
imaginar nada que eu goste menos.(...) Existe uma enorme fissura entre aquele trabalho e outros trabalhos presentes nos 
Estados Unidos apesar de similaridades em padrões ou em qualquer outra coisa.” Entrevista de Frank Stella a Bruce Glaser 
(1966). In STILES, K. et SELZ, P. (editors). Op. cit., p.117. 
49 SMITHSON, Robert. The writings of Robert Smithson. New York: New York University Press, 1979, p.19. 
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interioridade, pura materialidade, determinando que “o que você vê é o que você vê”50, o 

que é aparente é expressão total da existência.  

Ambos desejam oferecer aos materiais cotidianos um novo patamar, pela dissolução 

espiritualizada ou pela compactação total da matéria. A idéia dessa compactação é de 

uma intensidade projetiva tão forte quanto a espiritualização dos utensílios. O Minimalismo 

sugere uma metafísica às avessas, um objeto destituído de conteúdo, puro, que mostra 

tudo que é, não deixando margem para nenhuma experiência que não seja o sólido 

instante onde a obra nasce frente ao espectador, pois é como se não existisse antes e a 

cada visita o mesmo observador contemplasse esse objeto ainda novo, para sempre sem 

referência.  

O vazio colorido, ou antes colorante, já é força.(...) Numa palavra o fundo 
vibra, se enlaça ou se fende, porque é portador de forças apenas 
vislumbradas. É o que fazia de início a pintura abstrata: convocar as 
forças, povoar o fundo com as forças que ele abriga, fazer ver nelas 
mesmas as forças invisíveis, traçar figuras de aparência geométrica, mas 
que não seriam mais do que forças, força de gravitação, de peso, de 
rotação, de turbilhão, de explosão, de expansão, de germinação, força do 
tempo.51 

Se a abstração abriga uma força de expansão em superfícies monocromáticas, no 

Minimalismo essa força torna-se de redução e obstrução. É na questão da temporalidade 

que se estabelece uma das maiores diferenças na relação entre essas obras. Frente à 

pintura de Malevitch o tempo deveria bifurcar-se entre o que acontece fora da tela e aquilo 

que é proposto pela pintura. O observador estaria em contato com dois ritmos, o da vida 

cotidiana e o do nada revelado, isto é, o fluxo de tempo das coisas vulgares e o da 

experiência das coisas quando extraídas do utilitarismo ignorante. Por outro lado, frente às 

telas de Reinhardt ou de Stella a proposta seria confirmar o tempo em seu ritmo comum. 

Ao observador não seria dada a opção de mergulhar no universo da obra e rumar para 

uma experiência fora do âmbito normal, já que ela vedaria qualquer ultrapassagem daquilo 

que seria a solidez do objeto. No entanto, ao incluir esta solidez dentro do universo das 

experiências artísticas, a ambição minimalista não seria expor o próprio ritmo comum do 

tempo como algo que deveria ser percebido com a mesma força da experiência 

transcendente proposta por Malevitch? 

                                                        
50 “What you see is what you see.” Entrevista de Frank Stella a Bruce Glaser (1966). In STILES, K. et SELZ, P. (editors). Op. 
cit. p.121. 
51 DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. O que é a filosofia? São Paulo: Ed. 34, 2000, p.234. 
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Em entrevista recente, Frank Stella, perguntado sobre a questão de produzir ou não uma 

obra direcionada a ser histórica, responde falando sobre o que o move na sua produção 

de arte. A entrevistadora referia-se ao pensamento da geração de Pollock que, segundo 

ela, “fez um enorme esforço para ser “histórica” para produzir uma pintura tão boa quanto 

a pintura européia”; Stella teria feito parte da geração posterior; herdeira dessa 

“conquista”52. 

Sabendo o que significa ser um artista, deveríamos ter uma idéia melhor. 
O ponto é que não está se jogando nada fora, mas que, 
desesperadamente, dia após dia, tentamos ficar com a cabeça fora da 
água. Ou seja, fazer pinturas, fazer com que funcionem, envolver-se com 
elas, ter alguma noção sobre com o que se deve lidar, o que deveria ser 
feito. Aí estamos envolvidos com nós mesmos, não é realmente história, é 
a nossa própria tentativa desesperada de produzir arte. Pode ser divertido, 
mas continua sendo bastante desesperador. Então, você não tem tanto 
assim. Quem seria tão ingênuo a ponto de pintar para a história? (...) Não 
creio que temos muita escolha, no final das contas pintamos apenas para 
nós mesmos.53  

Esse desespero constante, essa agonia onde parece que a produção das obras está 

ligada a uma forma de sobrevivência diária, traz à reflexão a conferência na qual Francis 

Ponge discorre sobre o desafio de manter-se vivo quando em vertigem incessante e sobre 

a ação aplacadora da arte. 

Vejam, quando se tem uma espécie de abismo em si, que aumenta a cada 
instante... Para muitos, é um precipício. E o que faz um homem que chega 
à beira de um precipício, que tem vertigem? Instintivamente ele olha para 
o mais perto possível – vocês o fizeram, vocês viram outros fazerem. É 
simples, é a coisa mais simples. Leva-se o olhar ao degrau imediato ou ao 
pilar, à balaustrada, ou a um objeto fixo para não ver o resto. À beira do 
abismo, o homem não construirá uma filosofia da queda ou do desespero. 
Olhará com muita atenção para o pedregulho para não ver o resto. Agora 
acontece de o pedregulho se abrir por sua vez e tornar-se também um 
precipício. Assim qualquer objeto, basta querer descrevê-lo, abre-se por 
sua vez, torna-se um abismo. Mas este abismo pode se fechar. É menor. 
É possível, pelos meios da arte, voltar a fechar um pedregulho.54 

                                                        
52Entre aspas partes da pergunta da entrevistadora. Entrevista de Frank Stella a Vanda Klabin. In Catálogo da exposição 
Frank Stella e Nuno Ramos: afinidades e diversidade. São Paulo, 2004, p. 25. 
53 Idem, ibidem, p. 25. 
54 PONGE, Francis. Métodos. Rio de Janeiro: Imago, 1997, p.106-107. 
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Se para Ponge o pedregulho se abre infinitamente, para Stella o pedregulho não se abre, 

ou melhor, não deve abrir-se. O perigo dessa abertura surgir é tanto que Stella precisa 

afirmar que o pedregulho é menos que pedregulho: uma simples presença de coisa que 

não é nada além de si mesma, porque ao relacioná-lo com alguma coisa do mundo, como 

um pedregulho, por exemplo, se formará uma fenda que se abrirá.  

Este parece ter sido o esforço desesperado de Stella: manter o pedregulho fechado, para 

não sofrer nenhuma espécie de vertigem. Se foi assim, para aplacar qualquer ameaça de 

tontura, Stella fixou o olhar no que de mais sólido pôde encontrar, algo que lhe garantiria o 

equilíbrio: uma lata de tinta industrial. A partir desta tinta, não deveria abrir-se abismo 

algum. A tinta seria a certeza de lacre. Mas mesmo com o olhar fixo na tinta em lata, 

continuava sua luta desesperada para manter a cabeça fora da água. Mas que água é 

essa? Seria um abismo em forma de oceano? E seria a água desse oceano toda a arte 

produzida antes daquilo que ele propunha? Nesse caso, o que desesperava Stella poderia 

ser a própria arte. Daí, não seria uma questão de jogar algo fora, mas de não afogar-se no 

que já existia. Emanações transcendentes, energia emocional, perspectiva naturalista ou 

qualquer tipo de representação formavam o mar que o ameaçava. Enquanto Malevitch via 

no mundo uma esfera de redentoras energias invisíveis, Stella queria mesmo estancá-las, 

como se fossem um oceano de vibrações prestes a afogá-lo. Lutava incessantemente, não 

para fazer parte da história, mas para não fazer parte daquilo que constituía a história 

anterior a ele, para não cair no abismo, não se afogar no oceano de representações que 

ameaçavam tirar-lhe a respiração. E fazia isso desesperadamente, porque talvez 

soubesse da impossibilidade de criar algo que seja destituído de referência. 

O ideal do Minimalismo é um objeto que, por ser extremamente denso, não se reporte a 

nada diferente daquilo que nele se vê, como se o visível fosse de tal forma puro que 

ofuscaria qualquer espécie de informação vinda desse objeto. Estranho é que esse 

ofuscamento pretenda ser evocado pela utilização de materiais de uso geral; estaria o 

material, ao ser utilizado na produção dessas obras, esvaziado de sua natureza utilitária ou 

a própria utilidade estava sendo considerada vazia e levaria esta qualidade à obra? 

Além da questão da temporalidade e dos utensílios, há em comum para os dois 

movimentos uma atração pelo vazio. Uma espécie de vazio é essencial para Malevitch: o 

nada. Através da percepção do nada, ocorre o momento da revelação das energias 

imanentes de todas coisas. A idéia de vazio é indispensável na concepção dos dois 

movimentos: aquele preza o vazio porque não há nada dentro da obra posto que pura 
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exterioridade; para esse, o vazio é a forma pela qual a obra faz o mundo exterior revelar-se 

como pura vibração. O objeto minimalista volta-se para si mesmo e só ali existe, o 

suprematista só existe como transformação de si mesmo. 

Utensílios e vazios são pontos essenciais a ambos os movimentos e os fundamentam.55 

O Suprematismo deseja permear o mundo cotidiano e a arte alteraria o modo de 

percebê-lo. Na rigidez minimalista, o mundo das coisas cotidianas alteraria o modo de 

perceber a arte. Vazios e utensílios são as matérias-primas da efetividade das infiltrações 

entre campos e da conseqüente modificação da percepção geral ambicionada por esses 

movimentos. 

O uso de utensílios, a temporalidade das imagens e a situação de vazio são questões que 

também surgem frente às imagens da série fotográfica Paisagens: Dia. 

Talvez possamos pensar na fotografia não só como meio mas como utensílio, como uma 

tinta de paredes; com as paredes sendo o papel fotográfico e a tinta, a fotografia. Não teria 

a fotografia se tornado tão vulgar hoje quanto uma lata de tinta na década de 1950? Claro, 

para a foto existe um referente, algo está sendo copiado. Já para a tinta de Stella não 

existe nada, sequer paredes para as quais a tinta teria sido feita. No entanto, mesmo para 

Stella como para Malevitch, a natureza do seu pensamento em relação à imagem 

monocromática precisa ser declarado. Ao contrário, em Paisagens: Dia é a própria técnica 

que declara algo, ela diz que há algum referente para essas imagens monocromáticas. E 

isso faz com que o trabalho possua uma evidência de conteúdo diferente daquelas de 

monocromos suprematistas ou minimalistas. Nesse sentido, o material fotográfico constitui 

a série com maior importância do que somente de técnica utilizada. A foto, assim como as 

palavras de Malevitch sobre o nada revelado ou de Stella sobre a tinta na lata, é uma 

declaração. A fotografia afirma que algo foi fotografado e essas imagens não pertencem a 

uma esfera de coisas imaginadas, invisíveis ou ficcionais. A técnica coloca o monocromo 

de Paisagens: Dia no mundo das reproduções naturalistas, tal é a vulgaridade da 

fotografia: basta olhar um certo tipo de papel para que se confirme ser uma foto e, por 

conseqüência, ter um referente. Da mesma forma que a tinta para Stella fundamentava o 

                                                        
55 Para Heidegger a arte pode revelar a natureza dos utensílios, idéia que o aproxima da metafísica de Malevitch. No entanto, 
talvez parte de sua concepção do funcionamento da obra de arte seja válida para Suprematismo e Minimalismo já que ambos 
consideram que há a afirmação da verdade das coisas em suas obras. “O repouso do utensílio, que repousa em si, reside na 
sua solidez. Só por ela [a obra de arte] percebemos aquilo que o utensílio na verdade é. (...) Descobrimos o ser-utensílio do 
utensílio. (...) A obra de arte fez saber o que o utensílio de calçado na verdade é. O que se passa aqui? Que é que está em 
obra na obra? A pintura de Van Gogh constitui a abertura do que o utensílio, o par de sapatos da camponesa, na verdade é. 
Este ente emerge no desvelamento de seu ser. (...) Na obra, se nela acontece uma abertura do ente, no que é e no modo 
como é, está em obra um acontecer da verdade.” HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. Lisboa: ed. 70, 2000, p. 27. 
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trabalho e lhe trazia um tipo de qualidade (que seja a de materialidade), a fotografia dá 

corpo a essa imagem, garantindo que ela é cópia de algo do mundo. 

A temporalidade também é um assunto que emerge desses monocromos. Depois da 

técnica fotográfica ter apontado o céu como fonte visual dessas imagens, ela perde algo do 

que a caracteriza: a idéia de documentar um tempo passado. É certo que elas foram 

fotografadas em algum dia e hora passados, mas e se o céu continua azul hoje e possui 

esse mesmo tom? Este céu não é aquele céu? O céu não é sempre o mesmo? Essas 

imagens podem mesmo inscrever-se num tempo futuro, se amanhã o dia estiver aberto. O 

tempo para essas fotos não é definível; nada em Paisagens: Dia refere-se a um tempo 

específico e talvez essas imagens escapem da nostalgia que a técnica fotográfica possui, 

projetando-se da perenidade azul do céu.  

Antes mesmo dessas imagens serem vistas como fotografias, elas já se reportam ao 

vazio, nesse caso, de variedade. As imagens não oferecem nada a não ser a cor. Há leve 

clareamento para alguns lados, mas é só. É característica de qualquer monocromo ser 

vazio de qualquer coisa, exceto a cor. Mas quantas coisas pode conter um vazio? Não 

podemos ver o vazio, sob outro ângulo, como plenitude? É o que essas fotos retratam: 

vazio que é plenitude. O céu, embora tão leve que não o percebamos como matéria, é 

uma massa plena de moléculas (que respiramos) cuja presença é assegurada pela cor 

azul. O azul, que tem fatores relaxantes para o olho, permite que o olhar vague com 

lentidão em sua vibração, contribuindo para a sensação de profundidade que o próprio céu 

representado evoca. Dentro de sua rígida concepção, Paisagens: Dia possui um 

movimento que o projeta das bordas para o interior da imagem e talvez esse seja o 

acontecimento que os artistas desejem quando produzem áreas monocromáticas: 

concentração. Possivelmente, essa dinâmica – potencializada pela cor azul – relaciona-se 

também às dimensões da cópia fotográfica que quase preenche o campo do olhar e 

oferece um mergulho na cor. Neste caso, em um denso vazio ou em uma leve plenitude. 
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O CÉU 

KLEIN E TURRELL 

 

As pinturas totalmente monocromáticas de Yves Klein, realizadas entre 1957 e 1962, marcam a arte 

contemporânea pela profunda postura espiritual em que foram realizadas. O artista francês é levado 

à produção de superfícies monocromáticas pelo desejo de transportar o espectador a uma 

dimensão da intensidade da cor, à própria infinitude.  

É como se Klein tivesse vivido no mundo que Malevitch quis projetar através de suas 

pinturas. Para ele, o nada revelou-se como cor pura. Quando jovem, ao olhar o céu azul da 

costa francesa, imaginou-se assinando-o como obra sua. Para evocar a sensação de 

infinito do céu, criou um pigmento azul – patenteado com o nome de YKB. O pigmento, que 

tornou-se essencial à realização de suas pinturas, aderia à tela em total opacidade, o que 

quase dissolvia a superfície pintada na intensidade da cor fosca.  

Na exposição O vazio, que realizou em abril de 1958 em Paris, Klein pintou toda a galeria 

de branco e declarou iniciada a Época pneumática. “Segundo a filosofia grega, pneuma 

não significa apenas a atmosfera em geral, mas sobretudo, o fôlego, a respiração, a 

substância gasosa que permite a respiração do homem, interpretada como princípio vital, o 

poder e a força do espírito.”56 Este trabalho o liga definitivamente não só ao pensamento, 

mas ao universo visual de Malevitch. A galeria, com seus ângulos arquitetônicos 

                                                        
56 WEITEMEIER, Hannah. Klein. Köln: Taschen, 2001, p.33. 

Yves Klein, YKB191, pigmento puro e resina sintética sobre 
tela, 65cm x 50cm, 1962 
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obscurecidos pelo branco total, aproxima-se de uma versão tridimensionalizada do 

Quadrado branco sobre branco do artista russo. 

Klein realizou suas pinturas azuis em diversos formatos, de cartão postal à monumental 

medida de 20 metros. Com o pigmento YKB tingiu esponjas, objetos cinéticos e também 

esculturas. “A transformação que ocorre frente a um monocromo azul acontece pela 

energia pulsante de sua realidade.”57 Para ele, seu azul era a cor do ar, a cor daquele céu 

visto na juventude, que fazia de suas obras traduções da vibração do invisível. 

Por outro lado, o artista estadunidense James Turrell não precisa traduzir a sensação do 

céu, porque o usa diretamente. Nascido nos anos da Segunda Guerra, tinha em seu quarto 

uma cortina feita com tecido muito pesado para que não vazasse luz para o exterior à 

noite, no temor de haver bombardeio aéreo sobre a cidade. Durante o dia, para imitar o 

que via à noite no céu, fazia pequeno furos no tecido desenhando as constelações58. 

Começava a perceber assim uma certa materialidade da luz, que veio a ser o assunto de 

todo o seu trabalho.  

James Turrell recorta o céu in loco através 

de construções arquitetônicas, realizando 

os chamados site specific onde busca a 

visualização do céu como fonte de 

emanação de luz. Para ele, a luz também 

pode ser material e adquire massa sob 

determinadas circunstâncias do olhar.  

Além de instalações de luz em ambientes 

fechados, Turrell constrói espaços ao ar 

livre com a área do teto quase 

completamente aberta para proporcionar a 

visão do céu. Mas não é o céu em si que o 

motiva, mas a visão da luz. Para Turrell, a 

luz possui uma solidez específica que as 

determinações técnicas de construção dos 

seus trabalhos tornam visível. Seu 

interesse é fazer o espectador perceber-se 

                                                        
57 SEYMOUR, Anne. Beuys, Klein, Rothko: transformation and prophecy. London: Anthony d´Offay Gallery, 1987, p. 24. 
58 TURRELL, James. Air mass. London: South Bank Centre, 1993, p.10-11. 

James Turrell, Skyspace I, instalação em Varese, 1975 
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vendo. Parte de sua técnica é chanfrar as laterais do vão que abre no teto para enquadrar 

o céu, eliminando as bordas perspectivas que seriam visíveis nas laterais da superfície. 

Turrell sobrepõe o contato usual com o céu à sua percepção dentro dos parâmetros 

propostos nessas construções. “O espaço é formado pela luz, não pelos limites físicos. 

Nós a sentimos como imaterial, mas de fato ela é um material. Estou interessado na forma 

que olhamos a luz.” Em um de seus projetos em andamento, Roden Crater, o artista usa o 

espaço de um vulcão extinto para estabelecer pontos de observação da abóbada celeste.  

O céu é ponto de partida para as concepções de Turrell e Klein. Para Klein, seu azul – de 

pigmento sintético – tinha raízes numa lembrança de céu; para Turrell, o céu - substância 

física de seu trabalho – nem sempre é azul, passa pelos efeitos climáticos e temporais; é a 

luz da atmosfera que, em sua consistência,  torna-se matéria de sua obra. Embora, para 

Klein, represente uma impulsão na liberdade infinita e, para Turrell, o céu seja uma 

espécie de zona de luz que envolve a Terra, ambos têm seu trabalho ligado a ele de forma 

definitiva. Nos dois pensamentos podemos encontrar um desejo pelo extraordinário, pela 

experiência extrema.  

Em Paisagens: Dia o céu é ponto de chegada. O encontro com a imagem do céu se dá 

justamente na busca por uma cena comum – que seja visível para muitos. No 

funcionamento desta pesquisa, o céu figura como massa de uma única matéria que 

constitui uma cena da natureza, uma paisagem. Como todas as outras imagens rumavam 

para uma especificidade de local ou momento, minha única opção, que evitava estes 

referenciais, foi o céu azul sem nuvens. Nele não havia local delimitado pelo tipo de 

vegetação ou tom da água, nem a passagem do tempo, tão evidente nas imagens de 

nuvens.  

Paisagens: Dia encontra pelo avesso a intenção inicial desses artistas; no entanto, liga-se 

a ambos na singularidade proposta pela delimitação de espaços. Um dos elementos 

essenciais que aproxima essa série de fotos aos monocromos de Klein e às construções 

de Turrell, é uma demarcação do espaço visível, uma seleção que admite uma área com 

um único elemento. Nesse caso, não é simplesmente uma questão de serem 

monocromos, mas de serem imagens que usam o céu como assunto sob corte.  

Klein o reinventou, colorindo telas ou objetos com seu pigmento azul fosco YKB; os limites 

de sua projeção do ilimitado do céu foram dados pela área de aplicação do azul. Klein 
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aplicou a profundidade do céu: o YKB é usado para tingir o que quer que seja com as 

qualidades transcendentes do céu, atraindo para si a própria emanação celeste.  

Turrell recorta o céu, abre para ele comportas nos tetos, de onde a luz adquire 

materialidade a ponto das pessoas levantarem as mãos para tocá-la59. Ao enquadrar uma 

área do céu, seu trabalho consegue mostrar a solidez da luz e o quanto o hábito do olhar a 

desfaz. É essa percepção que o interessa: que o espectador veja a capacidade da luz de 

moldar-se e, com isso, perceba como o olhar habitual a desconsidera como potência. 

Em Paisagens: Dia, o modo como as cenas da natureza são convencionalmente vistas é 

fator decisivo para sua elaboração. O corte do céu se faz em oposição às convenções da 

paisagem, mas não como uma discrepância, já que essa imagem poderia ser um 

enquadramento do olhar. É possível preencher o campo de visão com o céu, mas não é 

habitual que isto aconteça em sua representação.  

Nos diferentes contextos dos trabalhos, há o interesse em apresentar a imagem do céu de 

forma diferente ao pré-estabelecido: como projeção da cor, como luz sob enquadramento 

específico, como representação em área total. Por sua idéia de elevação, o céu sempre 

trará a idéia de espiritualidade. Não creio que em Paisagens: Dia isso se transforme em 

uma mística, embora carregue a idéia de infinito que o azul possui tanto pela evocação do 

céu quanto pelas características da cor azul no olho. Mas não deixa, em sintonia com 

essas outras obras, de usar a potencialidade do céu como elemento tanto banal quanto 

intangível para trazer à tona convenções na observação do visível. 

                                                        
59 “Muitas pessoas querem tocar essa luz. (...) No meu trabalho, as pessoas levantam as mãos porque têm a impressão de 
que existe algo para sentir. Mas, de fato, elas estão sentindo com seus olhos.” Idem, ibidem, p. 6. 
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Durante o período de elaboração desta dissertação, pesquisei assuntos que cercam a 

série Paisagens e fazem, de uma certa forma, sua moldura. Todos os aspectos estudados 

mostraram-se complexos e instigantes: a paisagem e suas etapas de construção 

profundamente ligadas à história, o azul que já foi cor indiferente e até hostilizada por sua 

ligação com a imaterialidade do céu, as obras monocromáticas que podem possuir 

abordagens opostas dependendo da concepção dos artistas que as realizaram.  

 

Ao estudar a formação da paisagem na história da arte percebi que a paisagem é a 

expressão de um posicionamento humano sobre o mundo. A paisagem é produzida para o 

urbano, pois carrega uma melancolia em relação ao campo. A apreciação desse tema está 

ligada a uma maior percepção do mundo interior de quem a observa. Olhar uma paisagem 

é estar diante de um local onde ninguém nos acompanha. É uma afirmação da condição 

de indivíduo do observador. Afirma-se também o artista, pois o surgimento da paisagem 

como gênero marca o momento em que ele passa a possuir maior liberdade na escolha de 

temas. A estrutura da paisagem demonstra o desejo de domínio sobre o mundo visível: os 

terrenos, as plantas, os rios e mares, o céu e as nuvens. Com Paisagens: Dia, desfaz-se a 

condição de poder sobre o assunto retratado através de sua representação. Frente a elas, 

o observador está ainda mais só, porque desacompanhado das convenções que compõem 

a estrutura de representação de cenas da natureza.   

Uma maior apreciação pela cor azul coincide com o momento em que a paisagem atinge a 

totalidade do quadro. E se apreciar a cor azul inclui, de alguma forma, a aceitação do 

incorpóreo no mundo, talvez isso possa estar vinculado à instauração da paisagem como o 

reconhecimento da condição disforme que caracteriza o indivíduo em seus aspectos 

psicológicos e emocionais. É possível que aquele tenha sido um momento no qual o ser 

humano descobriu-se com um interior complexo e amplo.  

Considerando que as imagens de Paisagens: Dia são paisagens e são azuis, o que 

acontece aqui? O observador está absolutamente só frente à uma cena da natureza que 

traduz o essencialmente incorpóreo. No entanto, este incorpóreo está represado no plano 

da fotografia.   

Apesar de nos movimentarmos dentro da atmosfera é à terra (ao chão) que estamos 

inexoravelmente ligados pelo magnetismo da gravidade. A massa que está sobre as 

nossas cabeças parece inalcançável e absoluta; no entanto, é dentro dela que circulamos 
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e, ainda assim, o ar nos escapa como objeto visual, escorrega à apreensão e interroga 

sobre a efetividade de ser representado mesmo sendo uma imagem extremamente vulgar.  

Frente a essa fotografia do céu diurno, o que aparece? Algo mais do que uma área de puro 

azul? É o fato de ser fotografia que afirma haver um referente para essa imagem. Não é a 

razão primordial da existência da fotografia: retratar alguma coisa, captar a luz refletida por 

algo? É a circunstância de ser fotografia que implica ser esse puro azul, uma cópia de algo 

visível no mundo. Este é um possível caminho das imagens sobre as quais tratamos e seu 

trajeto em direção ao olhar. Mas, frente a elas, enquanto as imagens são primeiro enigma, 

depois  técnica; o olhar é primeiro dúvida, em seguida inadequação. Quase tudo que se 

fotografa é palpável, acessível ou desmontável como matéria. Mas não o céu, porque não 

há matéria nem sequer algo que se desmanche como uma tênue superfície ou um vapor.  

Como não há foco ou superfície no céu diurno, intuímos sua profundidade. E talvez seja 

essa intuição que obscureça a fotografia do céu; já que, ao mesmo tempo em que 

retratam, essas fotografias bidimensionalizam aquilo que é incorpóreo, imaterial. Um 

espaço de certezas imaginadas. Azul é a cor desse cheio de ar, cheio de invisível. 

O céu azul é tão simples que não acreditamos mais poder onirizá-lo sem 
materializá-lo. Mas, em via de materialização, materializa-se demais. Faz-
se o céu azul demasiado duro, demasiado cru, demasiado pungente, 
demasiado compacto, demasiado ardente, demasiado brilhante.60 

O céu, em seu azul sedante, é um espaço por onde nossos olhos passam de um lado a 

outro ou aprofundam-se na atmosfera de uma tridimensionalidade intuída. Essa cena 

quando fotografada torna-se esquadrinhada. A foto estria a área em toda sua profundidade 

inatingível e a perfaz de pontos, cores, técnicas e, finalmente, superfície. No entanto, 

carrega ainda a sensação que o azul, por ser do céu, traz o pressentimento da densidade 

inalcançável. Daí a incredulidade do olhar que a contempla, fisgado na armadilha do 

impossível retrato trazido ao plano, ainda mais impalpável porque sólido. E que, em um 

rápido momento de vertigem, submete a uma dúvida essencial a profundidade do próprio 

céu e traz, simultaneamente, a possibilidade fantasmagórica de haver espaço profundo 

nesse plano de cor. 

 

                                                        
60 Bachelard, G. O ar e os sonhos. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p.164. 
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Ao procurar uma cena extremamente comum no mundo natural, encontrei imagens que 

retiram da fotografia uma de suas principais características: ser uma captação do passado.  

Não porque a imagem de Paisagens: Dia não seja resultado de uma fotografia feita há 

algum tempo, mas porque uma cena muito semelhante com esta imagem pode ser vista 

novamente hoje, amanhã e provavelmente ainda em um futuro remoto.  

Na investigação de planos monocromáticos produzidos por diferentes artistas, verifiquei 

que em comum entre eles há o desejo de utilizar a idéia de concentração que uma área de 

cor única carrega. Essa concentração não se liga somente à visualização da cor, mas 

propõe que ela sirva a uma intenção. Na metafísica de Malevich e Klein aponta para um 

universo de vibrações invisíveis. Na materialidade do Minimalismo e das projeções de luz 

realizadas por Turrell toma como assunto sua própria substância. Áreas de uma só cor são 

usadas como demonstrações de idéias por esses artistas. Nesse sentido Paisagens: Dia 

foi produzida com a intenção de excluir uma cena comum de suas condições habituais de 

representação. Desse procedimento resultaram imagens monocromáticas, e me pergunto 

se, por tal razão, também torna-se mais concentrada a evidência do quanto as imagens 

que tomamos como normais são determinadas por convenções. 

Ao concluir esta pesquisa, percebo o quanto minhas intenções iniciais eram determinadas 

por intuições sobre as circunstâncias em que as imagens do mundo visível são 

representadas. O conhecimento daquilo que estudei e os assuntos sobre os quais refleti 

trouxeram ao trabalho uma extensão diferente. É como se esta série aderisse a inúmeras 

outras coisas: aos movimentos da história, às cores, às tintas, à técnica fotográfica, ao 

anseio de outros artistas e, especialmente, às convenções. Isso traz às imagens maior 

densidade mas não maior efetividade. No entanto, gosto de imaginar que elas se 

comunicam com públicos diversos que, como eu anteriormente, não possuem tal 

conhecimento.  
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