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RESUMO 

Este texto integra uma pesquisa em artes visuais voltada ao atravessamento 
espacial enquanto objeto de estudo e conceito operatório. Refere-se a uma 
poética conduzida em diferentes linguagens artísticas, contextos de inserção e 
aportes teóricos, atenta a fluências de passagem, a circuitos de entrada e de 
saída. Sob o signo do atravessamento, o processo criativo alcança múltiplos 
espaços, impregnando-se de variações atmosféricas. No intuito de tornar 
tangível e movente tal assunto de pesquisa, seu desenvolvimento perpassa 
quatro lócus de criação, alusivos a instâncias e situações práticas: Espaço 
Mental, Sala Fechada, Zona de Passagem e Área Aberta. Os tipos de espaço são 
apresentados em quatro cadernos-seção, os quais evocam condições de 
atividade e tópicos relacionados a cada circunstância de contato. Para tanto, a 
metodologia de investigação considera particularidades da condução criativa, 
consoante às bases da poiética e da cartografia, além de experimentar 
associações e recursos favoráveis ao atravessamento. Em cursividade 
indisciplinar, vinte e seis proposições inéditas foram concebidas ao longo da 
investigação, envolvendo ensaios gráficos, diagramas elétricos, sinais para 
ambientes fechados, intervenções ao ar livre, distorções imagéticas e a 
produção de pulsos energéticos que realmente atravessam as paredes do recinto 
expositivo. Junto aos resultados poéticos, encontros com saberes das artes, 
filosofia e ciências compõem os cadernos-seção, destacando perspectivas do 
pós-estruturalismo e da fenomenologia bem como discussões sobre matéria e 
imaterialidade, crítica instituinte e táticas cotidianas. Como abertura de um 
fazer artístico empenhado em pensar e praticar dinâmicas de passagem, a 
presente tese tanto evidencia os componentes de seu processo quanto redige 
considerações sobre os limites e excedentes do visível, autonomia técnica e 
trânsitos coextensivos entre criação e entorno. 
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ABSTRACT 

This text integrates a visual art-based research focused on spatial traversing as 
an object of study and operative concept. It refers to a poetics conducted in 
different artistic languages, contexts of insertion and theoretical contributions, 
with attention to passing fluences, through entrance and exit circuits. Under 
the sign of traversing, the creative process reaches multiple spaces, 
impregnating itself with atmospheric variations. In order to make this research 
subject tangible and moving, its development spans four locus of creation, 
alluding to practical instances and situations: Mental Space, Closed Room, 
Passing Zone and Open Area. The types of space are presented in four 
notebook-sections, which evoke conditions of activity and topics related to 
each circumstance of contact. To this purpose, the research methodology 
considers particularities of creative conduct, depending on the bases of 
poïétique and cartography, in addition to experimenting with associations and 
favorable resources to the traversing practice. In indisciplined cursivity, 
twenty-six unprecedented propositions were conceived throughout the 
investigation, involving graphic essays, electrical diagrams, indoor signs, 
outdoor interventions, distorted images and the manufacture of devices that 
actually traverse the walls of the exhibition space. Along with the poetic results, 
encounters with arts, philosophy and sciences knowledge compose the 
notebook-sections, emphasising perspectives of post-structuralism and 
phenomenology as well as discussions on matter and immateriality, instituent 
criticism and everyday tactics. As an opening to an artistic practice committed 
to thinking and practicing dynamics of passage, this thesis highlights the 
components of its process and writes considerations about the limits and 
surpluses of the visible, technical autonomy and co-extensive transits between 
creation and environment. 
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Contemporary art. Creation Processes. Visual Poetics. Traversing. 
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INTRODUÇÃO 
[    ] 

Páginas e mais páginas de texto são chamadas para efeitos, menções, 
acordos e distâncias. Quando a leitura é fluente, uma conversa que não se sabe 
de onde vem nos chega. Tom inaudível e mais íntimo que a própria língua. Sinal 
de que as letras dão vez a uma correnteza de picos, tédios e fugas. Texto e leitura 
embaralham-se no tempo, desamarrados da retina, da garganta e dos ouvidos. 
Quem, neste instante, está com a palavra? Nem toda condução precisa ser intensa 
para chegar a esse estado. O transe do presente acontece mais do que o transe 
do passado ou do futuro. É recorrente: nada mais que o pulso do agora na 
linguagem. Testo mais de uma vez o ritmo das frases, imagino leitores que ainda 
não existem. Os períodos precisam circular em você, pinçar atenções antes de 
mesmo marcar propósitos. Precisam fazer caminhos como circuitos 
eletromagnéticos. Eles atravessam a matéria, bagunçam a lógica do que está 
dentro e do que fica para fora. Pela língua se abre essa incerteza do que é do 
signo, do que é do autor e do que é seu. Difícil precisar onde fica o conteúdo 
que corre junto das palavras. Ao fim, o texto pode lhe atrair ou repulsar, só que 
antes vem esse atravessamento da folha impressa, da tela visualizada, 
correnteza que não está em um lugar só. 

E do que tratam estas páginas? De um fazer artístico voltado a circuitos 
de passagem, de entradas e de saídas no espaço. Para ser mais preciso, de uma 
pesquisa em artes visuais sobre o atravessamento; sobre tornar prático, corpóreo 
e mobilizante esse tema de investigação artística. O atravessamento é aqui 
caracterizado como transcurso ou correnteza que conduz um determinado 
estado a outro. Deslocamento que ultrapassa a noção de espaço único para 
eclodir variações de atmosfera. De teor qualitativo e poético, o presente estudo 
envolve a produção de trabalhos artísticos em diferentes linguagens e contextos 
de criação. Sem restrição de meios ou fontes de pesquisa, foram elaborados 
ensaios gráficos, diagramas no espaço, engenhos elétricos, intervenções de rua 
e pulsos de energia que atravessam uma ou duas paredes. Por não querer um 
lugar só, a investigação recorreu a imagens e procedimentos que direta ou 
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indiretamente manifestam dinâmicas circulatórias ou de passagem, sejam elas 
das artes, filosofia ou ciências. Nisso, estas páginas versam sobre formas 
sensíveis e práticas do atravessamento, pois, além de buscar soluções visuais 
que indicam movimentos passantes, entram e saem de lugares testando a 
própria capacidade de dobrar influências. 

Tal motivação deriva do estudo intitulado Contágios Poéticos no Espaço: 
por ações no contexto urbano (MAROSO, 2014), pelo qual desenvolvi um conjunto 
de propostas artísticas para ambientes abertos e fechados sob o signo do 
contágio, no interesse de acentuar relações entre empenho criativo e diferentes 
contextos de inserção. Problematizando o ensimesmamento do objeto artístico 
e a noção de espaço único, produzi volumes simbiontes sobre edifícios em 
demolição, narrativas com imagens de caminhadas, textos práticos espalhados 
em muros da cidade. As ações compreendiam desde soluções formais a 
intervenções de sentido crítico e se constituíram desde um exterior da 
experiência para um interior da proposição. Impregnadas por variáveis do 
espaço, tais realizações marcaram contrastes de velocidade pelo contágio de um 
lugar a outro. No movimento de converter as experiências de fora em objetos 
de exposição, o estudo anterior não deixou de observar a desaceleração de uma 
arte contornada por convenções de seu campo. Desde então, o espaço é tomado 
conforme termos de influência, manifestando-se em ambiências correntes, 
estagnantes, coextensivas, polifônicas e assim por diante. Ao fim, o passado 
recente guiado pelo contágio já indicava a presente motivação de pesquisa, ao 
considerar diferentes fatores contextuais no processo criativo. 

Agora, outra série de trabalhos é determinada na intenção de atravessar 
diferentes tipos de espaço. Vontade de abrir correntezas de ar com ventas, poros 
e bocas. Antes de ser vista como um campo disciplinar e isolado, entendo a arte 
na qualidade de uma atividade que dinamiza códigos em vigência e que pode 
atuar em diferentes instâncias ou regimes semânticos, emprenhando a 
linguagem e seus efeitos na realidade. Desse modo, as propostas artísticas e 
suas observações em texto apresentadas nestas páginas estão para uma 
vitalidade prática que excede seu território de origem e aberta a leituras não 
limitadas ao campo das artes visuais. 

Na intenção de gerar um repertório implicado no tema proposto, a 
pesquisa em artes sobre o atravessamento coloca a seguinte questão-problema: 
qual processo criativo possibilita a produção de trabalhos artísticos voltados ao 
atravessamento do espaço? Em outras palavras: como praticar artisticamente, 
tornar poéticas, indicáveis e tangíveis dinâmicas de atravessamento? 



19  

Tal problema de pesquisa dispõe um desafio de não apenas apontar o 
objeto de estudo com representações visuais, mas também de presentificá-lo 
com ocorrências efetivas de passagem. Desse modo, a questão-problema que 
anima a temática do atravessamento suscitou uma profusão de formas. Para 
concretizar circuitos de entradas e de saídas, a condução artística precisou ser 
movente, passível de atualização e inclinado a mais de uma configuração 
espacial. As ocasiões de contato prescreveram um jeito próprio de agir, 
forçando-me a pensar o atravessamento conforme apreensões do entorno. Seu 
exercício conferiu à percepção do espaço qualidades mais abstratas do que 
pontuais, passíveis de serem projetadas em diferentes situações. 

Para uma abordagem específica e exequível à questão-problema de 
pesquisa, foi considerada a hipótese de que o atravessamento do espaço, 
enquanto intenção criativa, designa uma rotina de estágios característicos. 
Refere-se à definição de que o atravessamento poético parte de uma inquietude 
[impulso  ] ao se deparar com determinado contexto [entrada  ]. Nesse 
ambiente, uma passagem precisa ser concebida [abertura  ] para dar curso 
ao próximo estado [saída  ]. Tal pressuposto confere ao curso criativo 
quatro marcos gerais: virtual , atual , devir , porvir . Quer dizer que, nessa 
compreensão [    ], lancei-me à prática do atravessamento ; envolvido por 
ocasiões do espaço ; no interesse de torcer seus atributos ; para, então, abrir 
passagens próprias . Cada saída consumada tornou-se abertura ao próximo 
ciclo criativo. Por isso, a travessia anterior precisou ser reposicionada conforme 
os termos de outra atualidade, a percorrer o espaço vivido e o interior da poética 
em fluxo contínuo. 

À vista desse detalhamento, a hipótese de trabalho sobre o problema 
prático do atravessamento foi flexionada em quatro momentos-chave: 
pensamento/criação , condição interna , estado coextensivo  e disposição ao 
externo . São marcadores que aludem aos estágios do atravessamento, 
igualmente ancorados nas palavras criação , dentro , entremeio  e fora . 
Com eles, também posso elaborar as definições de espaço , sala , zona  e 
área . Se caracterizados como instâncias da prática artística, os momentos-
chave apontam para os domínios mental , fechado , passante  e aberto . No 
curso dessa articulação de termos relativos ao atravessamento, quatro lócus de 
criação foram estabelecidos para o exercício deste estudo: o Espaço Mental , a 
Sala Fechada , a Zona de Passagem  e a Área Aberta . Os lócus de criação 
prescrevem termos e condições de atividade, sendo análogos a circunstâncias 
da vida prática. Todos eles podem ser vistos como constructos abstratos, 
ambientações com particularidades de entrada que precisam ser convertidas em 
condições de saída por meio do fazer artístico. Isso quer dizer que, em cada tipo 
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de espaço, precisei pensar , analisar , agir  e partir  de uma situação a 
outra. Os contextos de inserção exigiram-me posições de desejo em face de seus 
limites, além de colocarem à prova o repertório técnico e visual que tinha em 
mãos.  

Nessa proposição, o presente texto está dividido em quatro cadernos 
relativos aos quatro lócus de pesquisa. As seções têm a denominação de cadernos 
por serem constituídas, sobretudo, de notações de percurso. São cadernos, 
porque documentam aportes conceituais, ensaios gráficos e registros de 
atividade para cada tipo de espaço. O plano de divisão, no entanto, não 
condiciona um avanço ou superação linear ao problema de pesquisa, dado que 
os cadernos são a face escrita de espaços distintos entre si. Não há um destino 
final à poética do atravessamento. Os sinais de passagem persistem enquanto 
seu circuito receber energia. Sem a concepção dos cadernos-seção, não seria 
possível a formação dos espaços e vice-versa. Sendo assim, o Espaço Mental se 
virtualiza no Caderno Preto [ ]; a Sala Fechada vem aos olhos pelo Caderno 
Branco [ ]; a Zona de Passagem é ativada no Caderno Transparente [ ]; e a 
Área Aberta se estende pelo Caderno Refletivo [ ]. Mais predicados sobre os 
quatro contextos de inserção podem ser conferidos no Quadro 1. 

Os cadernos-seção deste documento são compostos por caracterizações 
espaciais enquanto constructos abstratos, contendo atingimentos de percurso, 
referências por contiguidade e, principalmente, produções artísticas que 
buscam desempenhar dinâmicas de atravessamento a partir de cada uma das 
quatro atribuições ambientais. Trata-se de um empenho para conferir espessura 
poética às cogitações suscitadas pelo estudo, o qual observa os trabalhos a partir 
do processo e não o processo a partir dos trabalhos. A atividade criativa não 
envolveu apenas a produção de obras artísticas, mas também de caminhos 
próprios às resoluções de pesquisa. Disposição para pensar circunstâncias de 
atravessamento, permeada de influências espaciais. 

A metodologia adotada para a produção dos trabalhos nos referidos 
lócus de criação considerou as particularidades do fazer artístico, no que envolve 
incursões de processo, resoluções técnicas e percepções de deslocamento desde 
a perspectiva qualitativa de um artista-pesquisador. Ancora-se nos estudos da 
poiética e da cartografia para traçar um método próprio, elencando referências 
consoantes ao objeto de pesquisa. Como aporte teórico geral, estabeleço ao 
longo dos quatro cadernos-seção proximidades com o pensamento da 
fenomenologia e do pós-estruturalismo, acompanhadas de discussões pertinentes 
à contemporaneidade artística, tais como matéria e imaterialidade, crítica 
instituinte e táticas cotidianas. 
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No Caderno Preto, Espaço Mental [ ], a gramática da pesquisa é 
detalhada, apresentando sua construção metodológica e as premissas 
conceituais acionadas poeticamente desde a forma escrita ao traçado de 
esquemas táticos. Tem por assunto a prática do pensamento da prática. Refere-
se ao domínio das tempestades elétricas, das ideias em formação, do 
pensamento como força indisciplinada. Sua cor remete aos registros de uma 
caixa-preta, à intimidade do próprio fazer artístico. É a seção do encurtamento 
de distâncias, da intuição e do pensamento enquanto impulso criativo. Suas 
conexões tendem à megalomania, a dimensões ilimitadas. O pensamento vira 
elemento plástico, plasticidade material e imaterial. Atenta-se a quereres 
difíceis de se pensar e se expande conforme o assunto que toca. 

O Espaço Mental consiste no lugar desde onde podemos saltar da escala 
atômica ao tamanho descomunal de uma supernova. Imensidade observada no 
pequeno, médio e grande. Por entranhamentos neurais, concebo trabalhos na 
forma de ensaios gráficos e objetos ligados à corrente elétrica do espaço 
expositivo. São propostas que partem de uma pretidão potencial, de uma 
Matéria Escura [ .1] indizível e pulsante que é gérmen para toda unidade 
formada. Diante dos contornos sempre abertos do fazer artístico, a pesquisa 
recorre ao Caos e Diagrama [ .2] para elaborar seu princípio metodológico. A 
paginação desse e dos demais cadernos é uma importante ferramenta de 
produção, entendendo as marcações gráficas e a escrita cursiva como Notas 
Elétricas [ .3] de um entusiasmo pensante e poético. Com uma diversidade 
indisciplinada de fontes artísticas, filosóficas e científicas, os lampejos 
sinápticos que povoam o Caderno Preto animam a produção das primeiras 
resoluções no espaço, projetadas em ambientes virtuais e que presentificam 
pulsações energéticas com recursos de eletrônica aplicada. 

Diferente da atmosfera expansiva do Espaço Mental, o Caderno 
Branco, Sala Fechada [ ], traz um ambiente voltado a si, com paredes e clima 
particulares que aludem ao cubo-branco ou à sala de exposição artística. Nesse 
espaço, está uma Arte que tende ao A maiúsculo, exposta em um horizonte 
convencionado. As coisas tendem à própria lógica, apresentam-se como 
produtos de análise. Qualquer iniciativa pode ser convertida em objeto de 
apreciação, mas isso não significa que em todos os casos sua potência se amplia. 
Dentro da Sala Fechada, há duas reações à clausura que, na elaboração do 
Caderno Branco, correspondem a dois tipos de crítica institucional: a 
claustrofilia e a claustrofobia [ .1]. Desenvolvo sistemas autológicos de 
rachaduras Diante da Parede [ .2] e uma série de sinalizações para Encontrar 
uma Saída [ .3] à inerente interiorização desse lócus criativo.  
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O espaço de dentro, todavia, não é apenas qualificado por termos 
enclausurantes, pois favorece sistemas endógenos, movimentos circulatórios de 
uma lógica que se cria com termos próprios, modificando-se na medida em que 
fatores externos emprenham sua estrutura. A Sala Fechada oportuniza uma 
prática de arte inclinada a seu campo para além de ostracismos disciplinares. 
Diz respeito à uma plasticidade dos códigos que erguem suas paredes. Saída do 
código através da lógica do código. Faz do limite linguístico a condição do 
atravessamento poético. 

Se a Sala Fechada tem na parede expositiva seu fundamento, o Caderno 
Transparente, Zona de Passagem [ ] manifesta-se com perímetros de 
atividade não visuais e em mais de um lugar simultaneamente. Caracteriza-se 
por intervalos coextensivos, ocorrências de entremeio provocadas na duração 
do tempo. Em [ .1] No Ar, Acontece Agora, a escrita de suas páginas atenta-se 
a fenômenos de passagem que os sentidos humanos não são capazes de 
perceber. O Caderno Transparente favorece proposições de arte que operam o 
atravessamento espacial com emissões eletromagnéticas. Ondas portadoras 
frequentam a faixa de transmissão [ .2] Infinito FM, transparecendo obstáculos 
concretos na duração de seu pulso. Nessa condução, os mapas conceituais 
direcionados ao objeto de estudo, tornam-se diagramas esquemáticos que 
provocam travessias físicas e imateriais. No entanto, a conquista técnica dos 
dispositivos emissores conduziu a pesquisa ao vertiginoso problema das 
telecomunicações nos dias de hoje. Saída de um estado que conduz à 
complicação de outro. Imerso em uma atmosfera de sinais incontáveis, o 
caderno necessitou de uma [ .3] Hora do Intervalo, entoada por vácuos de 
comunicação que buscaram restituir a solitude e autonomia fundamentais ao 
processo criativo/pensante. 

Ao sair da Sala Fechada com Zonas de Passagem, a última seção desta 
pesquisa leva o nome de Caderno Refletivo, Área Aberta [ ], trazendo
colisões de percurso por estímulos externos. Parte de atividades condicionadas 
[ .1]À Luz de Fora, com imagens de reflexão resultantes de incidências tópicas. 
Devido à sua intensidade e polifonia, a Área Aberta confronta vontades e 
identificações mentais, exigindo a precisão de um [ .2] Furo de Agulha para que 
a memória dos feixes luminosos aconteça. Nisso, o Caderno Refletivo contém 
intervenções anônimas de rua, caminhadas que deixam nos muros da cidade 
sugestões de saliências, entranças, orifícios de passagem; e prossegue com 
experimentos fotográficos tanto analógicos quanto digitais. Constitui-se, assim, 
de proposições artísticas individuadas de fora para dentro. Por conduzir a 
variações de entorno, o problema da experiência exterior convertida em 
objeto de exposição interior é igualmente assunto para realizações deste 
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estudo em [ .3] Mais de Um Lugar. O caderno da reflexão forma-se, então, por 
acontecimentos da exterioridade que oxigenam as formas da interioridade – 
circulação de sístoles e diástoles, átrios e ventrículo. 

Da abertura do espaço aos espaços de abertura. Desenvolvimento de 
uma arte que pulsa caminhos, atravessa o espaço. Poética para impulsos que 
transformam paredes em membranas de passagem, que pulsa porque manifesta 
uma vitalidade prática, não cabe em um lugar só. Fareja situações favoráveis à 
criação e, com elas, é tocada e tocante em diferentes assimetrias. Notas, 
esquemas e combinações animam produções do gérmen criativo à pregnância 
da forma. Por sinal, a construção deste documento não deixa de ser lócus de 
atravessamento. Também procura sulcar passagens pela leitura. Cuidado para 
não mutilar o entranhamento da arte com palavras estagnantes. Nestas páginas, 
a escrita vai se entortando por um horizonte de eventos. Condução por buracos 
quânticos de minhoca para encurtar distâncias impossíveis. 

    



Fig. 1 – Elias Maroso, série Dobras no Espaço {I}. Versão gráfica para registro 
fotográfico de intervenção urbana. Rua dos Andradas e Rua Washington Luiz,
Porto Alegre, Centro Histórico de Porto Alegre/RS, ano de 2017. O
detalhamento da série está na terceira parte do Caderno Refletivo, Área Aberta, 
de título [ .3] Mais de Um Lugar (p. 339). Fonte: AUTOR, 2020.





Les espaces se sont multipliés, morcelés et diversifiés. 
Il y en a aujourd’hui de toutes tailles et de toutes sortes, 
pour tous les usages et toutes les fonctions. Vivre, c’est 
passer d’un espace à un autre, en essayant le plus 
possible de ne pas se cogner. 

Espèces d’espaces, 
Georges Perec (1974, p. 11). 



Fig. 2 – Pablo Carlos Budassi, Universo Observável. Ilustração 
logarítmica do espaço sideral, bordeada pela radiação cósmica 
do Big Bang, com Sistema Solar ao centro. Fonte: BASCOM, 2017.



[ ] 
CADERNO PRETO, 
ESPAÇO MENTAL 

Segure minha mão e venha comigo. O Espaço Mental não está em um 
lugar do mapa e pode surgir a qualquer momento. Consiste em uma disposição 
de espaço ligada ao tempo, sem endereço fixo, mas nem por isso está descolado 
das coisas reais. Por conta de seu corte no ritmo dos dias, é confundido com o 
mundo da lua. Todavia, não se trata de um estado de desatenção. Acontece, na 
verdade, ao sermos tragados por uma concentração inadiável, de aparente 
catatonia ou descontrole dos gestos. Olhos fixos em uma coisa ou coisa alguma 
– não é a coisa observada fixamente; ela serve de trampolim para entrar em
uma escuridão mais íntima que segredos guardados. Instância de cacoetes 
elétricos durante uma fala difícil. A distração nada pessoal ao deixar de ouvir 
um amigo falando ao lado. Estou no Espaço Mental quando ando de lá para cá 
dentro de casa, no intervalo de uma frase a outra, em um achado da rua que 
empurra sua porta. Não está fixado em lugar algum, nem envolve apenas a 
cabeça, muito menos se restringe à pessoa que o acessa. Depende de certa 
paragem na rotina, ao se implicar nas coisas vividas. Vagueza pensante onde 
um diabo instala sua oficina. 

O Espaço Mental tem extensão ilimitada e é traçado por uma rede 
hipercomplexa de influências sobre o corpo e as coisas. Depende do que se 
come, de como foi o sono da noite passada, de quais ânimos envolvem o 
instante, de quanto tempo tenho à disposição. Está sujeito às colônias entéricas 
que guerreiam entre si e povoam humores. Espaço que se abre pelo tempo 
vivido, ao quebrar a ideia de que o corpo serve de receptáculo à mente. Nisso, 
também não se caracteriza como o reinado da consciência sobre o inconsciente. 
Tenho de pontuar esses detalhes para que não caiamos em um espaço 
mortificado. Depois de duas xícaras de café forte, as correntes de ar aceleram. 
Trago os temporais elétricos que entusiasmaram a pesquisa. Apoio-me na 
imagem de uma caixa-preta que grava sistemas de contornos abertos. 
Entranhamentos dos miolos com as tripas. Alimentam-se do organismo para 
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gerar coisas de arte com matérias da matemática, física, biologia, filosofia e, 
claro, da arte. Farejo efeitos artísticos indisciplinadamente. O Espaço Mental 
consiste em um lugar próprio da criação. Espasmático e virtual que dá acesso 
para outros tipos de espaço. De certa forma, todos os lugares desta pesquisa 
têm origem nessa pretidão potencial, distinguindo-se por diferenças de 
atmosfera1 e de tratamento com a linguagem. O que apresento nesta seção são 
as abstrações que não só me trouxeram ao Caderno Preto, mas igualmente me 
indicaram salas fechadas, zonas de passagem e áreas abertas. 

Anoto desastrosamente as vontades que passam nesse escuro intestino, 
impensável em seu todo. Qualquer dedicação poética tem seu motor em ideias 
sem pé nem cabeça, nem sempre conscientes. Podem subitamente despertar 
sem chamado algum, infestando o espaço a sua volta. Pois, então, repare bem: 
tudo está impregnado dessa extensão ilimitada que é o Espaço Mental. Os lócus 
de criação aqui determinados não deixam de ser infestações da vontade. Por 
isso, precisamos andar pelas páginas desse escuro virtual. Outros espaços virão 
como derivações abstratas e aplicáveis no espaço vivido. Agora é o momento 
da caixa-preta desde onde saltam as formas. Impossível desvendar seu segredo. 
Se o que faço é resultado de um entusiasmo sobre o espaço vivido, está repleto 
de impulsos mentais. Pelo Caderno Preto atravessam forças agentes e volições 
para descargas de escrita, diagramas, pulsações semi-independentes. Tenho de 
empunhar o relâmpago de uma vontade e fazê-lo passar pelo corpo inteiro, em 
contato com o espaço vivido. Só que sua cintilação está em lugar-algum; ao 
menos em nenhuma circunstância onde possa fixá-la. 

Poderia, aqui, entender o espaço dessa vontade como uma instância 
primordial semelhante ao conceito schopenhaueriano de Vontade ou Coisa em 
Si. Nessa compreensão, a vontade tem seu lugar em dimensão a priori, “que 
constitui o outro lado do mundo” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 11). O plano das 
formas e da experiência sensorial estaria para uma manifestação de segunda 
ordem, formando-se por representações desse outro lado da existência. No 
entanto, para a poética do atravessamento, não cabe essencializar cogitações e 
tempestades mentais, muito menos dispô-las acima do espaço vivido. No 
Caderno Preto, a vontade se realiza por uma correnteza de matéria e 
imaterialidade, permeada pelo mesmo horizonte de eventos. A vontade que 
aqui me refiro está, portanto, mais inclinada ao pensamento espinosiano, 

1 Neste texto, o emprego do termo atmosfera liga-se à conceituação do filósofo alemão Gernot Böhme, 
sendo determinado por um estado e disposição espacial que enlaça sujeito e entorno. Para Böhme, 
“atmosferas são concebidas como algo que media fatos objetivos do ambiente com suas percepções subjetivas. 
[...] Os fatos ambientais, da iluminação aos sons, das cores às formas, das qualidades do ar a seu movimento 
– i.e., ventos –, produzem uma certa disposição (stimmung) no espaço, seja ele um ambiente natural ou 
construído. Um espaço com uma certa disposição que o carrega: isso é uma atmosfera” (BÖHME, 2020, p. 8). 
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seguindo a ideia de que, na mente, “não existe vontade absoluta ou livre; mas a 
mente é determinada a querer isto ou aquilo por uma causa que também é 
determinada por outra, e essa outra, por sua vez, por outra, e assim até o 
infinito” (ESPINOSA, 1991, p. 218). O desejo de agora é próprio de incontáveis 
quereres de antes e de depois. Percorre um plano que é íntimo e impessoal 
simultaneamente, onde ocorrem outros anseios desde a mesma extensão de 
acontecimentos. 

Sem origem ou funções apropriadas, percebo uma vontade quando me 
impele à criação. Acontece como vetor de entusiasmo, colocando à prova 
cabimentos e satisfações. O que ou a quem procuraria satisfazer? Consumar um 
entusiasmo é abrir outro. A vontade não quer superar obstáculos ou desatar 
nós, também não se resume a um objeto de insistência. Está para um empenho 
de entradas que são igualmente saídas. Refiro-me a um tipo de vontade que não 
termina ao consumar objetos de desejo. Não procura ultrapassar as 
complicações do real para atingir sua ascese ao nada, rumo ao encerramento de 
passagens. Nesse aspecto, o Espaço Mental tem ares nietzschianos, instância 
onde forças influem umas sobre as outras. Um tipo de vontade consoante às 
formas de vida – “onde encontrei vida, encontrei a vontade de poder” 
(NIETZSCHE, 2010, p. 145); impulso à expansão que “deve sempre superar a si 
mesmo” (Ibidem, p. 145) e que não consiste em “cobiçar nem sequer em tomar, 
mas em criar e em dar” (DELEUZE, 2009, p. 24). Por este caderno, garanto as mais 
incipientes notas do que me atravessa. São notações de eletricidade com altos e 
baixos. Escrever não deixa de ser o resultado de um impulso que passa pelas 
extremidades. Escrita cursiva, notações e diagramas são os veículos de arranque 
do Espaço Mental; constituem o estágio de disparo às proposições artísticas 
deste estudo. 

Antes de ser a expressão do eu, dá voz a um si que não cabe só em mim2. 
É o um si cheio de mundo, de fora para dentro e vice-versa. Enquanto o eu 
determina a consciência e identificação, o si está para o impessoal consigo 
próprio. Íntimo imundo de alteridades. Deixa passar o curso que ajusta os polos 
de força. Imanta a si mesmo por trilhas sem função precisa. Digo que o si não é 
o eu porque se envolve desde fora. Não é privado e nem é público. Atravessa a
miragem do que é meu e do que é nosso. Ultrapassa a lógica da propriedade. 
Espaço sem umbigo ou massa, porque é condividual. Os cachorros latem pela 
madrugada, são vivos que se reconhecem. Amigam-se por estados solitários. 
Querem-se ao fazer coro. Malditos que celebram os pulsos, as cismas e as 

2 A diferença conceitual entre eu e si igualmente recorre ao pensamento nietzschiano, sendo aportada pelo 
desenvolvimento teórico de Alberto Marcos Onate, mediante a obra de título Entre Eu e Si, ou, a Questão 
do Humano na Filosofia de Nietzsche (ONATE, 2003). 
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tempestades. Habitam o escuro sem centro tão difícil de entender. 

Não solte minha mão. Por aqui, passaram-se algumas horas e o efeito da 
cafeína já diminui. O Caderno Preto se permite a descidas da escrita para fora 
de si mesma, ladeira abaixo. Texto em montanha russa: para toda a descida 
emocionada, é preciso alcançar certa altura. Se uma parte desta redação circuita 
artistas, pensadores e estudiosos, outra dela se faz por transcrições diretas de 
anotações de diário. Marcações que ocorrem junto das palavras. Refere-se à 
forma de ser coeso com a própria suspensão local e temporal que esse espaço 
evoca. Atento-me à prática do pensamento da prática por uma motivação 
criativa que não se priva de contágios de qualquer ordem. O Espaço Mental é 
redigido de modo a mostrar encurtamentos de distâncias, para fazer um 
minhocário que não distingue disciplinas. Assim, a escritura deste caderno abre 
a pesquisa com o traçado de esquemas abertos, com a seleção de termos e 
conexões para que o atravessamento aconteça em sua expressão e prática. Por 
ser um tema de pesquisa um tanto abstrato, tenho de assumir o pensamento 
como via de saída, pois não consigo versar com precisão sobre seus primeiros 
lampejos. Difícil de visá-los ou descrevê-los, uma vez que são vontades 
germinais, ideias deliradas no preto destas páginas e que começam a ser 
plasticizadas com textos e diagramas para, quem sabe, encorpar alguma 
consistência poética. 

Dedico-me a formas difíceis. Decompor e recompor modelos 
cristalizados na consciência e nos espaços de contato. Esforço para novos calos 
neurais, terminações sinápticas. Sempre há um ou mais problemas de visão 
pelos quais me perco e contaminam o que vejo. Tem vezes que consigo pôr a 
vontade em alguma imagem tangível. Outras se mantêm na teimosia – cabe 
lembrar de Ítalo Calvino, ao dizer que “quando tudo tiver encontrado uma 
ordem e um lugar em minha mente, começarei a não achar mais nada digno de 
nota” (CALVINO, 2011, p. 166). Parece um compromisso de quase-alucinação. 
Quase, porque não vejo sem objeto entrelaçado com o mundo, mesmo que seja 
mental. Mas também é quase, porque a visão ziguezagueia entre a frente e o 
verso dos olhos. Pelo furo das vistas, nem tudo é ideação e nem tudo é fato. Vejo 
coisas que existem, projetando outras tantas. É dizer que as coisas influem sobre 
o processo e com elas abraço amores à primeira vista. A visão acontece por um
jogo de entradas e saídas. 

Com o Caderno Preto disponho uma instância tática que se alastra por 
todos os espaços, por onde posso planejar hipóteses de atividade, montar 
esquemas abstratos, orçar materiais. Nele, avanço e retrocedo infinitas vezes na 
condição virtual que independe de deslocamentos físicos. Acesso entre uma 
estação e outra do metrô, durante o tédio. Os rabiscos em folhas soltas que não 
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querem dizer nada. Silêncio ruidoso de uma noite de insônia. Não me recordo 
quando foi a última vez que deixei de frequentá-lo. Seu perigo está nas 
tempestades elétricas que não saem da cabeça porque não animam as 
terminações do corpo. Mesmo submerso em uma imensidade escura, o Espaço 
Mental pode ser delineado pelas seguintes características: { .a} abstrato e, por 
isso, sem endereço fixo; { .b} alternativo ao tempo ordinário; { .c} percorre uma 
pretidão intestina e potencial; { .d} é entoado por vontades criativas que 
eletrizam a prática; { .e} confunde unidades e identificações ao implodir pontos 
de origem; { .f} vale-se como plano de derivação para outros tipos de espaço; 
{ .g} tem a escrita e o diagrama enquanto veículos de arranque. As sete 
atribuições servem para evitar leituras idealistas sobre essa instância, aquelas 
que descolam a mente de sua relação com o entorno, no propósito de favorecer 
uma arte de circuitar caminhos, de abrir passagens. 

Pelo problema de pensar formas e efeitos práticos do atravessamento, a 
saída está em fazer das vontades e da pretura do Espaço Mental as condições de 
passagem de um estado a outro. Tal percurso é dividido nesta seção em três 
momentos, a começar pela imensidade indizível inerente à atividade poética, 
associada ao postulado cosmológico da [ .1] Matéria Escura. Assumindo a 
natureza fugidia da pesquisa em artes, apresento um possível desenho de 
método em [ .2] Caos e Diagrama, com referências conceituais que aliam 
movimentos erráticos de agregação e difusão na feitura de trabalhos artísticos, 
bem como tematizam o fenômeno do pensamento junto ao ato criativo. Por fim, 
em [ .3] Notas Elétricas, relato sobre a importância da escrita e da elaboração 
abstrata de modo geral, já inserindo propostas que mostram a transição de 
estados potenciais para implicações práticas no espaço. As portas de entrada 
são muitas, com saídas irrepetíveis. Ao paginar a caixa-preta das coisas que 
faço, procuro encurtar solitudes que, na matéria, estão distantes umas das 
outras. Sigamos em contato, sem medo do desconhecido. 
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[ .1] MATÉRIA ESCURA 
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Além de engasgar o alfabeto, a poética do atravessamento do espaço me 
coloca um desafio sem imagem de disparo. Por onde começo? Mesmo que sua 
intenção venha de um passado recente, isso não garante atalhos à vontade que 
agora me impelem a seguir adiante. As pistas vieram de contornos abertos, que, 
após algum processamento, indicaram-me entradas à espera de novas saídas. É 
sempre fascinante notar a poeira que vai se amontoando no espaço. Aceno 
inesperado que coloca em dúvida toda autoria. Sempre aparece um detalhe que 
não teria como prever antes de seu ocorrido. O fazer artístico me exige essa 
cumplicidade com o imenso escuro de onde saltam estranhezas. Curiosidade 
aberrante a qualquer cientificismo3.  

Para que uma pesquisa em artes pulse, suas sobras devem prosperar sem 
a tutela da cabeça separada do corpo. Requer algum desembaraço com a 
evidente desproporção entre o que sei e o que não sei. Logo me atino que 
atravessar este Espaço Mental demanda estar à altura de um tratado alienígena, 
antes de estancar sistemas, enrijecer convicções ou restringir a razão e a lógica 
ao reconhecimento. Quer dizer que não se trata de um domínio vertical em 
relação à concretude. Comporta em sua cosmologia formas observáveis, sempre 
abismadas pelo breu do espaço vivido. Até as ciências mais duras se deparam 
com o inobservável na escala do átomo ao conjunto de galáxias. 

Quantas dimensões são possíveis no Espaço Mental que me refiro? Pela 
geometria euclidiana, o mundo é mensurado pelos eixos perpendiculares do 
comprimento, largura e profundidade. Ponto, linha, plano e volume serviram 
de parâmetro moderno para pensar e demonstrar tudo o que existe ao longo de 
séculos. São princípios que igualmente ancoraram boa parte da metafísica 
ocidental enquanto inferências a priori, enchendo de idealismo o contato com 
a natureza, além de reduzir o espaço vivido a um senso único (ZUCCOTTI, 1987). 
No entanto, a lógica matemática que infere um segmento ao ligar dois pontos 
(0D 1D), uma área contornada por retas (1D 2D) e um volume pela projeção 
de planos (2D 3D) permite-nos avançar, ainda que teoricamente, mais a frente 
das três dimensões clássicas (3D 4D ND). Saída do espaço através da própria 
lógica do espaço. Todas as coordenadas seguintes podem habitar abstrações 
matemáticas, mas são totalmente estranhas à realidade percebida pelos cinco 

3No interesse de ampliar o que se entende como investigação, rigor e conhecimento, o professor e 
pesquisador português José Teixeira, em Pesquisa, Teoria da Arte e Investigação (pensar para fazer, realizar 
para refletir) comenta que “a ciência pura e dura tem assumido, nos últimos dois séculos, uma imagem quase 
deificada da verdade, vindo a substituir-se, na explicação, ao próprio mistério do real. Instalou-se, a bem dizer, 
uma certa ‘ideologia da precisão’ que concorreu para a perversão do próprio conceito de racionalidade, dando 
lugar ao preconceito de exclusão contra o que é impreciso e fluido. Essa grosseira exclusão [...] de se considerar 
apenas o que é mensurável, tende a alienar a sua própria razão de ser” (TEIXEIRA, 2011, p. 250). 
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sentidos humanos. Em quatro dimensões, passaríamos pelas coisas e por nós 
mesmos, seríamos direito e avesso simultaneamente, alcançando direções 
inimagináveis. Dedução que joga com os limites de nossa percepção espacial.  

A ultrapassagem dos axiomas euclidianos seduziu artistas do futurismo, 
cubismo, surrealismo e, inclusive, motivou a publicação do Manifesto 
Dimensionista em 1939, redigido pelo escritor húngaro Charles Sirato, com a 
assinatura de nomes como Alexander Calder, Francis Picabia, Hans Arp, 
Kandinsky, László Moholy-Nagy e Marcel Duchamp (FARES, 2019). Tal 
proposição partia das derivações dimensionais que extrapolam a geometria 
clássica para pensar novas formas e efeitos de arte. A literatura deixaria a linha 
expandindo-se pela página (1D 2D); a pintura saltaria do plano rumo ao 
espaço (2D 3D); a escultura comportaria o movimento (3D 4D). Os 
dimensionistas também vislumbraram a hipótese da “vaporização” da arte por 
um espaço cósmico potencial (4D ND) (FARES, 2019, p. 216). 

A quarta dimensão persiste como assunto de elucubrações científicas, 
filosóficas e poéticas. Para dar conta do hiato cognitivo que me provoca, 
encontrei na ficção científica do escritor estadunidense Nelson Bond, uma 
curiosa descrição de uma criatura em quatro dimensões, presente no conto O 
Monstro de Lugar Algum (BOND, 1935). 

A coisa que eu vi foi incrível. É o único jeito que posso chamá-la. 
Tinha substância, mas não tinha forma. Ou, para ser mais preciso, 
tinha todas as formas que você pode conceber. Pois, como uma 
enorme ameba escura ou como um pedaço de matéria amorfa se 
contorcendo, ela mudava! Num instante, o globo se transformou 
em triângulo - logo depois, em algo remotamente parecido com um 
cubo. Estava constantemente em movimento; constantemente em 
fluxo. E aqui está a parte curiosa: a coisa não mudava lentamente, 
como uma ameba, para que você pudesse observar a esfera se 
transformar em uma oblonga; a oblonga se contorcia como uma 
massa informe de carne. E fazia as mudanças instantaneamente! 
(Ibidem, p. 211). 

No Caderno Preto, assinalo um entorno de desconhecimento 
fundamental para que apareçam novas formas e vetores, o que vem a 
dimensionar a própria noção de pesquisa para outro plano de atenção e 
atividade. Permito-me testar formas provisórias e falar sobre o que não conheço 
naquilo que pratico. Melhor dizendo: falar sobre o desconhecido que sempre 
me aparece pelo louco compromisso da arte. Tarefa sem finalidade estrita, vinda 
de uma vontade que não se completa. Se quero paginar este tipo de espaço, 
preciso me absolver de negatividades sobre o desconhecido. Deixar para trás 
vícios de deciframento ou reiterações da consciência. Não busco, aqui, segredos 
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Fig. 3 – Elias Maroso, série Dobras no Espaço {II}. Versão gráfica para 
registro fotográfico de intervenção urbana. Rua General João Manoel, 
Centro Histórico de Porto Alegre/RS, ano de 2017. O detalhamento da 
série está na terceira parte do Caderno Refletivo, Área Aberta, de título 
[ .3] Mais de Um Lugar (p. 339). Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 4 – Elias Maroso, série Dobras no Espaço {III}. Versão gráfica para 
registro fotográfico de intervenção urbana. Rua General João Manoel, 
Centro Histórico de Porto Alegre/RS, ano de 2017. O detalhamento da série 
está na terceira parte do Caderno Refletivo, Área Aberta, de título [ .3]
Mais de Um Lugar (p. 339). Fonte: AUTOR, 2020.
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à espera de soluções. O que sei não é o oposto do que não sei. Partilham do 
mesmo lugar. Para toda influência percebida, outras tantas já me escapam. Eis 
o limite e a condição do fazer artístico: o esforço de dar consciência a um gesto
também é canal por onde uma pretidão desmedida assombra sua certeza. 

Primeiro mal-entendido a afastar: o desconhecido não é o ainda 
não-conhecido, objeto de um futuro saber, cuja revelação está 
inscrita na ordem do tempo e do progresso humano. O 
desconhecido não é um futuramente-a-ser-conhecido, um 
prematuro objeto do olhar que o acúmulo do saber há de desvelar 
a seu tempo, num porvir adequado. Mas, segundo mal-entendido a 
evitar: o desconhecido não é o "absolutamente incognoscível", 
transcendente a qualquer faculdade de conhecimento ou meio de 
expressão. O desconhecido não é nem o prematuro na ordem do 
tempo, nem o transcendente à ordem do saber, mas 
paradoxalmente é o objeto maior do pensamento e da poesia — 
enquanto desconhecido (PELBART, 1997, p. 94). 

Junto do desconhecimento, implico com a forma. Pesquisa para uma 
profusão de esquemas, processos e materiais. As possibilidades vêm sobre mim 
em efeito cascata. Sempre são muitas. Fico zonzo de tão complicado. É desafio 
dos eixos, das trilhas já circuitadas. As colônias que me fazem. Fermento em 
toda ideia uma teimosia de sair de minha destreza, de formar novos calos – nas 
mãos e nos neurônios. Cada vontade reivindica sua caligrafia. Complica a forma 
e enferruja os parafusos da cabeça. As direções caem sobre mim umas sobre as 
outras. É de ficar grogue. Tenho de fazer na mão direita a segunda mão 
esquerda. Atualizar motricidades. A dificuldade torce tudo na função da 
vontade. Refaz ou sobrepõe vincos. Habilidade titubeante, cheia de voltas, de 
garranchos, avanços e retrocessos. Parece que tem uma energia escura 
plasticizando os miolos e as entranhas. Não é voluntário. Faz lembrar das 
colônias que me mantêm vivo e que resolvem a bioquímica dos órgãos. Não as 
vejo, nem sei o que esperam de mim. Elas estão aqui, agora. Agem sobre os 
ânimos com sínteses as entradas e brechas para novas saídas. 

O Espaço Mental não está só na cabeça; é a soma de influxos materiais e 
imateriais. Nem mesmo o sistema nervoso central (SNC) opera sozinho, pois 
está circuitado a uma inervação intrínseca e extrínseca do sistema nervoso 
entérico (SNE), sendo que “ambos os sistemas podem influenciar a atividade um 
do outro através do ‘eixo intestino-cérebro’” (VEDOVATO et al., 2014, p. 38). 
Encorpamento do espírito na expressão de sinapses eletromagnéticas, 
combustões químicas e inquilinos viscerais, por onde são sugestionados 
humores e decisões (SILVA, 2017, p. 12). Microbioma cuja colonização ocorre 
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“em paralelo com o desenvolvimento cognitivo” (Ibidem, p. 10) e que 
“compreende cem vezes mais genes que o DNA do ser humano” (Ibidem, p. 9).  

Instância plástica neural que percorre as voltas intestinais, fibras 
musculares e massa cinzenta. Sua saída está no esforço de pulsar caminhos, 
novos trilhos de eletricidade. Impulso que dá força motora ao que quero e 
entorta a coroa da consciência. A alegria de seguir adiante, de me dedicar ao 
que chega de assalto. É como eletrificar um corpo. Não: de fato, é animá-lo de 
outra eletricidade. No deslocamento de uma ação após a outra, percebo a 
precariedade de minha inteligência. O escuro de não saber influencia o antes e 
o depois da prática. Os enigmas que saltam de minhas séries teriam assinatura
própria? Com passos desengonçados, as coisas que faço deixam de ser minhas 
no sentido do eu para ir a um si atravessado por fatores impessoais. 
Entranhamento que é dentro e fora ao mesmo tempo. 

Não posso completar a medida do mundo sem o mistério da matéria 
escura. Vejo pontuações de um cosmos miseravelmente observado. Matéria 
escura que não é vazio ou ausência, mas um preenchimento de enigma, cuja 
presença só pode ser confirmada “porque vemos os seus efeitos sobre a matéria 
luminosa” (CARAVEO; RONCADELLI, 2002, p. 27). É como se a consciência sobre 
as coisas estivesse ancorada em uma parcela ridícula de informação, abismada 
pelo o que não conseguimos explicar. Poderia relacionar a incógnita da matéria 
escura como uma extensão sem-nome e de interferência descomunal sobre as 
formas observáveis. Aqui, seu postulado me serve de atalho para que a 
desproporção entre o sabido e não sabido do fazer artístico não fique 
desamparado. Até hoje, não há equação que explique o tanto de preto que influi 
sobre o espaço e o tempo. O enigma (ou insuficiência ilativa) da matéria escura 
traz o tanto de ininteligível que envolve o espaço. O tamanho de seu 
inconsciente cósmico. E por que precisaríamos saber de tudo? Talvez seja 
devido a essa fascinante escuridão que continuamos a nos deslocar de um 
estado a outro. 

À vista disso tudo, o Espaço Mental que aqui proponho considera uma 
escuridão que é coextensiva nas unidades e no entorno, que é predominante no 
ínfimo e colossal, e que dá consistência aos pulsos criativos. Ao revisar o 
pensamento aristotélico, o filósofo italiano Giorgio Agamben (1942-) considera 
que escuridão “é realmente a cor da potência” (AGAMBEN, 2006, p. 19), 
precedendo a luz que, por sua vez, consiste na cor diáfana do ato. Refere-se a 
um escuro que dispõe “uma steresis, potência de não-ver” (Ibidem, p. 19) por 
onde as ações se realizam à percepção. Em O que é o Contemporâneo? (AGAMBEN, 
2009), o autor continua a falar sobre as qualidades do escuro, ao situá-lo como 
limite ativo do ver, condição pela qual é possível a vivência do presente, na 
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duração do tempo – “contemporâneo é aquele que recebe em pleno rosto o 
facho de trevas que provém do seu tempo” (AGAMBEN, 2009, p. 64). 

[...] o escuro não é uma forma de inércia ou de passividade, mas 
implica uma atividade e uma habilidade particular que [...] equivale 
a neutralizar as luzes que provêm da época para descobrir as suas 
trevas, o seu escuro especial, que não é, no entanto, separável 
daquelas luzes (Ibidem, p. 63). 

[...] contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu 
tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os 
tempos são, para quem deles experimenta contemporaneidade, 
obscuros. Contemporâneo é [...] aquele que sabe ver essa 
obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas 
trevas do presente (Ibidem, p. 63). 

Nesta pesquisa, dedico-me a produzir trabalhos de arte na qualidade de 
unidades agentes, atentas a diferentes atmosferas de inserção. São propostas 
que não querem comunicar uma mensagem, representar uma intenção ou dar 
visibilidade a um tempo separado do agora. Tal maneira de se pensar a atividade 
poética em contato com o espaço circundante é influência direta do concretismo 
e o neoconcretismo brasileiros, ao evitar motivos, molduras e pedestais que 
separam a obra de arte de seu entorno. Interessa-me esse abstrato na arte que 
absolveu a imagem de representações miméticas, dado que a imagem abstrata 
é autorreferencial, vale-se das próprias qualidades formais em percepção 
primeira. Por uma nova objetividade do olhar, o abstrato brasileiro encontrou 
o real, encostou o pé no chão partilhado. Empenho voltado à concretude que
“só se dá plenamente à abordagem direta [...] está sempre se fazendo presente, 
está sempre recomeçando o impulso que a gerou e de que ela era já a origem” 
(GULLAR et al, 1959, p. 5). 

Reincide sobre a prática uma vontade escura sobre as qualidades 
espaciais, as condições de inserção e efeitos práticos de atravessamento. Boa 
parte das realizações desta pesquisa são eletrificadas ou geram ondas que 
podem ultrapassar obstáculos concretos. Quer dizer que o desafio do 
atravessamento do espaço me coloca no mundo prático das coisas. Não apenas 
em seu exercício físico e material, mas nos recortes disciplinares, nos limites 
institucionais, nas malhas abstratas que perfilam comportamentos. Quero 
compor com uma realidade na horizontal. Vontade de pisar o chão. Apetite de 
entrar em contato com o real, conferir lugar a desejos particulares. Delírios sem 
pé nem cabeça imundiciados de acaso. 
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Parto da suposição de que os trabalhos de arte tendem a exceder para 
fora de si, estão impregnados do que veio antes e virá depois de sua formação 
e autoconsciência. Desconhecido que é pré/pós-individual, que não se faz de 
calos existenciais, traumas prematuros ou vazios a serem preenchidos, mas que 
usina suas vontades. É preciso marcar aqui esse não consciente diferente de 
partições mentais, ultrapassando figuras familiares, arquétipos psicológicos e a 
ideia de que o desejo acontece por uma falta a ser saciada. A inconsciência do 
Caderno Preto está para uma matéria escura e potencial inerente ao mundo. Não 
há lugar ou coisa alcançada que conclua a vontade deste Espaço Mental, pois 
cada pulso de saída é entrada para outro ciclo. Não sabido que é condição pela 
qual as unidades podem se diferenciar por si próprias. Vetor de desmontes e 
remontagens contínuas. Quanto mais teimo em retrabalhar a forma, mais 
termino exausto com soluções precárias. Elas me sorriem enviesadas. 
Reaparecem do nada, por infiltrações surpreendentes. Misto de fascínio e 
espanto. Estaria fadado a essa recorrência?  

O filósofo francês Gilbert Simondon (1924-1989) diz que toda unidade 
formada carrega seu gérmen de diferenciação. Partindo de princípios 
termodinâmicos e bioquímicos, formula um intrigante pensamento sobre o ser 
em condição metaestável, aberto a transduções de energia junto de seu meio. 
Trata-se de uma ontologia que não recorre a categorias mentais separadas das 
forças moventes do entorno. Na gramática de Simondon, tudo o que “é” se 
constitui por fatores pré-individuais, conferindo à unidade resultante desse 
processo uma permanência “precária” (SIMONDON, 2009, p. 285). O ser (a unidade 
formada, o indivíduo) é coextensivo à dimensão dos derives (o meio de influxos, 
o plano pré-individual), vem de uma matéria de possibilidades que, cedo ou
tarde, o conduzirá a estados fora de si – “pode-se dizer que o princípio único 
pelo qual podemos ser guiados é o da conservação de ser através do devir” 
(SIMONDON, 2009, p. 299). Refiro-me, portanto, a um esquema que não opõe o 
ser ao devir, não opõe o ser ao que lhe escapa. Toda formação observável é uma 
das fases do ser, atravessada por um passado e futuro potenciais. Saída da 
unidade através da própria unidade. 

O ser não possui uma unidade de identidade, que é a do estado 
estável, na qual nenhuma transformação é possível; o ser possui 
uma unidade transdutiva, isto é, ele pode defasar-se relativamente 
a si mesmo, transbordar a si mesmo de um lado e de outro de seu 
centro. Aquilo que se toma por relação ou dualidade de princípios 
é, na verdade, propagação do ser, que é mais do que unidade e mais 
do que identidade; [...] O ser individuado não é todo o ser e nem o 
ser primeiro; em vez de tomar a individuação a partir do ser 
individuado, é preciso tomar o ser individuado a partir da 
individuação (Idem, 2020, p. 31-32). 
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Juntando saberes das ciências naturais, humanas e aplicadas, a formação 
do indivíduo acoplado com seu meio proposto por Simondon é referência para 
se pensar alternativas à fixidez do ser e sua relação com espaço vivido. 
Perspectiva que é referência não somente para a filosofia, estudos sociais e 
psicologia (em Abraham Moles, Bernard Stiegler, Gilles Deleuze, Laymert 
Garcia dos Santos, Virgínia Kastrup, dentre outros), mas prossegue no campo 
da tecnologia e do design, uma vez que também analisa os processos de 
invenção e defasagem de objetos técnicos referentes ao meio natural (CAMPOS; 
CHAGAS, 2008). Encontro no fazer artístico o conceito de individuação, na 
incompletude potencial da pesquisa em artes e dos trabalhos em si. Estudo de 
formas que adensam a capacidade de superar a si mesmas. Na publicação 
Transduções Poéticas: a individuação no processo criativo da arte (MAROSO, 2013), 
dedico-me a relacionar tais conceitos com a prática e os efeitos da poiética, 
pontuando que, em paráfrase a Simondon, ao invés de tomar o caminho a partir 
da chegada, é preciso tomar a chegada a partir do caminho. No Espaço Mental, 
tenho essa extensão imanente desde onde a vontade elabora e defasa formas, 
instância de individuação que é “mais rica que o indivíduo que resulta dela” 
(SIMONDON, 2009, p. 83). 

Do micro ao macrocosmo, o trajeto inicial do Caderno Preto é este 
voltado à dimensão ativa do desconhecimento. Ao circular por este espaço, 
esbarrei em bons achados de referência, por mais indisciplinados que possam 
parecer. Desse modo, considero que, na pesquisa em arte, as vontades e 
realizações estão envolvidas de uma pretidão potencial, desde onde pulsam 
sinapses da cabeça aos pés sujos de chão. Intimidade que é desproporcional aos 
desígnios da consciência, que é análoga à cosmologia da matéria escura e ao 
plano pré-individual. Parece que a poética opera em ciclos. Apago a luz para 
fazer de novo e de novo. No escuro, firmo um tratado de não entender tudo o 
que faço. O problema, no entanto, é que não basta descrever as extensões da 
vontade. Agora, tenho de plasticizá-las para causar entranças e saliências. Qual 
esquema me levará ao atravessamento do Espaço Mental? Empilho rotinas de 
escrita, mapas conceituais e conquistas técnicas. Chegando a certa altura, 
preciso fiar teias no espaço, lançar-me a colisões de percurso. Nisso, a segunda 
parte do Caderno Preto é dedicada ao desenho metodológico da pesquisa e situa 
a prática do pensamento da prática como o vetor de entrada e de saída deste e 
dos demais tipos de espaço. 
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  Fig. 5 – Balonismo de uma aranha-caranguejo (família Thomisidae). Descrição pelo índice das imagens: [A, B] fase inicial de teias 
giratórias; [C, D, E, F] tremulação de um feixe de teias para o balonamento; [G] momento de decolagem; [H] estado aerotransportado 
de uma aranha balonista. Imagens presentes no artigo An observational study of ballooning in large spiders, publicado pelos 
pesquisadores Moonsung Cho, Peter Neubauer, Christoph Fahrenson e Ingo Rechenberg. Ano de 2018. Fonte: CHO et al, 2018.
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Fig. 6 – Estruturas do balonismo aracnídeo (corpo+teias). Variação de fios transportadores em aranhas-
caranguejo (família Thomisidae). Ilustração presente no artigo An observational study of ballooning in large 
spiders, de Moonsung Cho, Peter Neubauer, Christoph Fahrenson e Ingo Rechenberg. Fonte: CHO et al, 2018.
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[ .2] CAOS E DIAGRAMA 

As formas de vida neste mundo e nos outros estão em 
constante movimento, incrementando a potência de umas 

formas e diminuindo a de outras. Os sentimentos percebem 
as colisões macroscópicas e interações dos corpos. 

De Rerum Natura  
(Sobre as coisas da Natureza), 
Tito Lucrécio Caro, séc. I a.C. 

 Vista número um. Percebi pela janela a flutuação de linhas brancas 
que iam para bem longe lá fora, junto do ar. Eram filamentos compridos, na 
espessura de fios de cabelo. Cogitei ser um acidente químico de material 
desfiante espalhando-se pelas ruas do bairro onde resido. Tive certeza de que 
não alucinava quando pessoas da calçada apontavam para a grande quantidade 
de linhas que sobrevoavam suas cabeças. A distância se via pela luz da manhã. 
Recém tinha acordado. Em razão disso, talvez, o fenômeno me causou certa 
hipnose, admirado pelos rabiscos moles no espaço. Ao sair de casa pela tarde, 
pude notar que os fios haviam se prendido em árvores, postes, semáforos e 
detalhes de concreto, na extensão de mais ou menos um quilômetro de 
caminhada. Em certos pontos, acumulavam-se de tal forma que pareciam armar 
um véu sobre as coisas. Por ignorância, persistia a hipótese de ser alguma 
inconsequência humana – e era, de fato, se observados fatores ambientais em 
sistema.  

Mais pelo fim do dia, na casualidade de um portal de notícias local, 
deparei-me com uma resposta que redobrou sua natureza extraordinária4 . 
Tratava-se, na verdade, de um surpreendente fenômeno de propagação 
aracnídea chamado balonismo. Deixei de reparar que os filamentos tomavam a 
correnteza de ar como meio de transporte para minúsculas aranhas. Teias 
fibradas ao vento por espécies araneomorfas, principalmente encontradas nas 
famílias Linyphiidae e Thomisidae (YEARGAN, 1975). Técnica expansiva jogada à 
sorte e ao azar. Depois do deslocamento aéreo, acomodadas em local propício, 
as aranhas enredam suas armadilhas para capturar criaturas desavisadas pelas 
redondezas. Impressionante deslocamento que repagina o cardápio de presas. 
Agregação acidental do início ao fim. A rotina e o volume das migrações 
aeronautas acontecem conforme eclosões geracionais e condições do meio. No 
caso que descrevo, tornou-se anomalia urbana a ponto de ser um dos assuntos 
mais comentados em microblogues da Web. 

4 VARGAS, Bruna. Chuva de aranhas intriga quem circula pelas ruas de Porto Alegre. Jornal  
Zero Hora Digital, Porto Alegre, jul. 2017. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-
alegre/noticia/2017/06/chuva-de-aranhas.html>. Acessado em: 11 ago. 2018. 



  50  

No dia em que isso aconteceu, já andava às voltas pelo Espaço Mental 
desta pesquisa. O episódio veio para indicar caminhos à poética do 
atravessamento do espaço, conferindo nervura real ao que já havia farejado no 
tempo das ideias. Como se encontrasse no balonismo das aranhas certo grau de 
parentesco, por mais estranho que possa parecer. Rimas sobre o deslocamento 
no espaço. Disposição espacial a incertezas e achados, a vetores de fuga e de 
captura, de saída e de entrada. Se as vontades que aparecem são coextensivas 
ao mundo das coisas, não faria sentido observá-las isoladamente. Redobram-se 
para mais de uma instância, ao mesmo tempo. 

 Vista número dois. Quando a luz entra forte pela janela, enxergo a 
poeira se mexendo no espaço. Posso agitá-la com acenos rápidos ou com 
assopros. Depois de vê-la, apercebo-me de que igualmente a respiro para dentro 
– breve desconforto. Posso espalhar mais partículas no ar se bato na manga do
casaco, se coço o couro da cabeça. As coisas estão em movimento, ainda que 
não percebidas. Tenho a suspeita de que partilho dessa intimidade movediça. 
De que faço parte de um sistema com alterações imprevisíveis. Seriam 
realmente tão aleatórios? Para a ciência que estuda a mecânica dos fluidos, os 
ciscos de poeira tumultuados pelo ar figuram bem o que se caracteriza como 
pedesis – do vocábulo grego , "pulando" (MÖRTERS; PERES, 2010). O termo 
se refere a um fenômeno de transporte, de transferência energética, material ou 
dinâmica, envolvendo choques de partícula bem como influências atômicas e 
moleculares em ambientes caóticos ou semi-caóticos.  

A ocorrência do pedesis também leva o nome de movimento browniano, 
em referência ao trabalho do botânico e físico escocês Robert Brown (1773-
1858), pioneiro no estudo sobre o comportamento aleatório de corpúsculos em 
fluídos líquidos e gasosos (FORD, 1982). Na metade do séc. XIX, sem o suporte 
da teoria atômica estabelecida nos dias de hoje, Robert Brown pensava ter 
descoberto uma misteriosa dinâmica viva, ao observar grãos microscópicos na 
água de aparente atividade voluntária. Hoje, o pedesis ou movimento browniano 
já está matematicamente detalhado e é base para uma diversidade de estudos 
probabilísticos (PERRIN, 2013). Segue um tratamento matemático aplicável em 
transportes intracelulares, sistemas coloidais (misturas em escala nanoscópica), 
matrizes de computador e até mesmo em oscilações financeiras (MLODINOW, 
2009). 

A imprevisibilidade desse tipo de movimento pode ser observada por 
diagramas irrepetíveis que refletem a interação das partes com o meio (fig. 7). 
A esse traçado derivativo se dá o nome de Agregação Limitada à Difusão – DLA, 
do inglês Diffusion-Limited Aggregation (LATTUADA, 2012). Consiste em um tipo 
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de deslocamento em andar de bêbado 5 , só possível em contextos de caos 
potencial, prescrevendo trajetos de diferenciação cada vez mais imprevisíveis 
na duração do tempo. Situo a DLA como outro achado da pesquisa para aportar 
a errância do processo criativo. Por diagramas riscados junto ao caos, colido 
com estímulos, limites materiais e orçamentários. Passeios com o cadarço 
desatado. Antes vem o nariz, depois o olho (fig. 8). 

Da mesma janela do quarto em que pagino o Caderno Preto, tive acesso 
à vista número um (balonismo das aranhas) e à vista número dois (poeira 
iluminada). Fenômenos que acontecem lá fora e aqui dentro. Guardo em mim, 
desde então, duas espacializações-chave. A migração aracnídea joga com 
deslocamento de si e captura de oportunidades com um recurso de sua natureza. 
A agregação limitada à difusão caracteriza traçados irrepetíveis, esbarrando 
bêbada entre bêbados. Pelo Espaço Mental, proponho um desenho de método 

5 “Andar de bêbado” é a expressão usada pelo físico estadunidense Leonard Mlodinow para designar o 
princípio limitado à difusão e ao acaso do movimento browniano com observações da vida prática 
(MLODINOW, 2009). Em sua abordagem voltada à divulgação científica, a realidade deixa de ser vista 
somente como um somatório de acontecimentos, considerando-a repleta de imprevisibilidades, mesmo 
que pareçam contra intuitivas. 

Fig. 7 – Diagrama de Movimento Browniano. Ilustração publicado originalmente 
em 1909 pelo físico francês Jean Baptiste Perrin (1870-1942). Trajetória de uma 
partícula em pedesis. Fonte: PERRIN, 1909.
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Fig. 8 – Elias Maroso, Colisões de Partícula. Serigrafia sobre papel (werkdruckpapier 140g/m2). Impressão com tinta
acrílica em uma cor - preto fosco. Tiragem de 22 cópias. Dimensões de 106 cm x 80 cm. Ano de 2019. Contém as
inscrições “prazer de enigma”, “cadarço desatado” e “antes vem o nariz, depois o olho”. Fonte: AUTOR, 2020.
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para a pesquisa em artes a partir destes dois achados que acontecem no ar, neste 
instante e em mais de um lugar ao mesmo tempo. Desses achados estranhos ao 
domínio da arte, faço o caminho de um indisciplinamento. Prática do 
pensamento da prática. As vistas um e dois são compatíveis com a dinâmica 
processual do fazer artístico, assumindo o desconhecido como gérmen criativo. 
A considerar o imprevisível inerente à poética visual, o crítico e historiador da 
arte australiano Sasha Grihin, pela obra Incerteza e Risco: perspectivas 
multidisciplinares (BAMMER; SMITHSON, 2008), comenta que: 

Nas artes visuais, a incerteza como força criativa percebida tem um 
histórico bem estabelecido que, na forma escrita, remonta a pelo 
menos quinhentos anos. Geralmente, a certeza é identificada com 
a prática acadêmica consolidada no conhecimento completo, onde 
o resultado é previsível, enquanto a incerteza pertence ao reino do
conhecimento incompleto e implica uma entrega ao acaso. Aqui, o 
resultado é menos previsível e essa incerteza pode ser recrutada 
como um colaborador ativo dentro do processo de fazer arte 
(GRIHIN In: BAMMER; SMITHSON, 2008, p. 115). 

Em vista de sua atenção ao processo, embora não possa ser caracterizada 
como investigação de resultado científico, a produção artística na universidade 
vem a ampliar o que se entende por pesquisa acadêmica. A metodologia de um 
estudo em artes precisa ser pensada com aportes conceituais que qualifiquem 
sua vitalidade junto das linguagens e contextos estimados pelo artista-
pesquisador (BASBAUM, 2006). A forma pela qual o fazer artístico excede à noção 
cientificista de pesquisa acadêmica, distante da oposição entre rigor e incerteza, 
motivou-me à escrita do artigo Planos de ação: sobre a poiética e cartografia 
(MAROSO, 2014). Nessa publicação, elenco dois possíveis aportes teóricos que 
favorecem o saber diferencial da arte. São eles: os estudos da poiética (PASSERON, 
1997) e a pesquização da cartografia (ROLNIK, 1987). Desenvolvidas por 
abordagens distintas, a poiética e a cartografia são referências de disparo para 
investigações abertas ao acaso em contexto institucional. 

Por um corte epistemológico que distingue o fazer artístico de sua 
recepção pela disciplina estética, a poiética lança um tipo de reflexão que 
considera a atividade criativa em seu fluxo, centrando-se “não na obra 
instaurada, nem em seu instaurador, mas no seu processo de instauração” 
(CATTANI; FARIAS, 2004, p. 106). Tem lugar de destaque ao propor uma conduta 
de introspecção inspectiva em face da condução criativa. Nessa abordagem, o 
artista-pesquisador constrói saberes através da análise e confrontamento crítico 
da produção no decorrer de seus efeitos. Ofício de nomadizar a si mesmo, 
inspetando alteridades na autoria do fazer artístico que vêm à tona pelo 
compromisso de pesquisa. Pode ser caracterizado como uma disposição à 
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prática do pensamento da prática, no qual “os conceitos extraídos dos 
procedimentos são investigados pelo viés da teoria e novamente testados em 
experimentações” (REY, 2002, p. 132). Se a poiética parte do interior dos 
processos para constelar vizinhanças, a cartografia, por sua vez, indica uma 
forma de pesquização que faz seu dentro com dobras do fora, atenta aos 
encontros e contágios, sendo “um método com dupla função: detectar a 
paisagem, seus acidentes, suas mutações e, ao mesmo tempo, criar vias de 
passagem através deles” (ROLNIK, 1987, p. 6). O pesquisador cartógrafo é aquele 
disposto a desenhar seu território por marcações de percurso. 

O empenho inspetivo da poiética e a atenção implicada da cartografia 
foram as bases conceituais para a produção dos trabalhos artísticos que 
antecederam a pesquisa do atravessamento poético. Agora, procuro detalhar 
um desenho de método com fenômenos aparentemente estranhos à disciplina 
artística, horizontalizando o impulso criativo com o mundo das coisas. Fui 
atingido pelo balonismo das aranhas e pelo movimento browniano por serem 
dinâmicas que aludem à variação espacial que aqui proponho praticar, 
ambientando o fazer artístico na imanência de encontros e acasos irrepetíveis. 
Ao tomar o atravessamento do espaço como objeto de pesquisa, deparei-me 
com uma vontade difícil de se determinar com imagens, o que conduziu a 
diagramações de processo em um caos de possibilidades. Traçado no escuro, 
aberto a incertezas, em que cada marcação também renova o cardápio de 
recursos. Se no Espaço Mental, tenho de atravessar sua pretidão potencial, nos 
outros três locus criativos, as táticas exigem atualização, prescrevem diferentes 
condições de diagrama. As proposições artísticas emergiram, portanto, de 
suspeitas materiais e formais que, mesmo quando praticadas concretamente, 
mesmo após expostas, escoam influências do caos, por azar ou sorte. 

O que mais poderia processar o caos a não ser os cálculos 
probabilísticos? Encontro ressonância no que excede o alfabeto; na imensidade 
que entrecorta as terminações neurais e a cosmologia do espaço; na escuridão 
potencial de Giorgio Agamben; no plano pré-individual de Gilbert Simondon. 
Para o poeta e filósofo francês Paul Valéry, cujo pensamento aporta a teorização 
da poiética, a produção de obras de arte é aquela que provoca a passagem de um 
estado indefinível para uma ação necessariamente finita. O ato criativo, em suas 
palavras, “é uma fuga milagrosa do mundo fechado do possível, e uma 
introdução no universo do fato”, considerando que o indefinível está para 
sensações que produzem “valor e impulso, um estado cuja única característica 
é não corresponder a nenhum termo finito de nossa experiência” (VALÉRY, 1957, 
p. 1357).
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Dentro do escopo da cartografia, marcado pela filosofia da diferença, o 
psicanalista e filósofo francês Félix Guattari propõe um pensamento sobre o 
caos enquanto instância da virtualidade, pela obra Caosmose: um novo 
paradigma estético (GUATTARI, 2002). Ao invés de ser colocado como perigo de 
dissolução às unidades já formadas, o caos “torna-se o portador virtual de uma 
complexidade infinita” (Ibidem, p. 78), por onde não só as formas podem se 
defasar como também se atualizam ao catalisar códigos do meio. Uma 
teorização sobre o caos para além do bem e do mal, no desafio de fazer da 
complexidade a instância da criação e do pensamento. 

Quando não temo nem romantizo o caos, coloco-me em atenção ao que 
dele pode ser formulado junto da vontade. Compromisso sem garantia de 
sucesso, lançado à sorte ou ao azar. Seu caminho de amplo atingimento pode 
me trazer formas boas e um conjunto vertiginoso de materiais sem utilidade 
definida. Anoto com destaque os eventos que eriçam os pelos do braço. De 
começo, permito-me a coletar encontros sem triagem de excessos. Como 
escreve o poeta inglês William Blake, “a estrada do excesso leva ao palácio da 
sabedoria [...] nunca se sabe o que é suficiente até que se saiba o que é mais que 
suficiente” (BLAKE, 1984, p. 54). Medida regulada pelo excesso e não o excesso 
regulado pela medida. A boa dose seria, então, aquela que dá continuidade a um 
processo. Cuidado que evita desmanches ao caos de sua origem e ao 
encerramento de sua vitalidade – “a macieira jamais pergunta à faia como 
crescer” (Ibidem, p. 54). 

Parece que a tarefa da poética é a de construir arenas de passagem para 
que as imagens possam acontecer, mesmo com procedimentos até então 
inexplorados. Foi pela aleatoriedade e suspensão de sentido que os dadaístas 
buscaram emancipar o fazer artístico das convenções de seu tempo. O artista e 
poeta alemão Hans Arp, em obras como De Acordo com as Leis do Acaso  
(fig. 9), introduziu um inusitado método de composição abstrata, recorrendo à 
imprevisibilidade. Produziu, assim, uma série de colagens com pedaços de papel 
sobre cartão, como relata seu amigo e colega Hans Richter. 

Hans Arp finalmente rasgou e deixou os pedaços de papel jogados 
no chão do seu estúdio. [...] Algum tempo depois, notou esses 
mesmos pedaços de papel no chão e foi atingido pelo padrão que 
formaram. Tinha todo o poder expressivo que ele tentara em vão 
alcançar. Quão significativo! Como contar?! Os movimentos 
aleatórios de sua mão e os pedaços de papel esvoaçantes tinham 
conseguido o que todos os seus esforços haviam falhado em 
alcançar. Aceitou esse desafio do acaso como uma decisão do 
destino e colou cuidadosamente os fragmentos no padrão que o 
acaso determinara (RICHTER, 1965, p. 51). 
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Ao assumir o inesperado em sua poética, Hans Arp conduziu a 
contestação lógica e semântica do dadaísmo a um tratamento muito diferente 
da imagem abstrata praticada na época, até mesmo para seus companheiros de 
causa. Não se valia da decomposição representativa, muito menos da 
distribuição geométrica no plano. Observo nessas experimentações um tipo 
radical de imagem abstrata, ao marcar soluções de qualidades fortemente 
acidentais. Hans Arp avizinha uma aranha balonista quando tira proveito de 
um desenho despedaçado para formar continuidades – Composition (fig. 10). 
Seu procedimento junto ao caos é uma importante referência tanto para pensar 
o desenvolvimento geral desta pesquisa como também para ser aplicado em
trabalhos artísticos6. 

Como já mencionado, o atravessamento do espaço adensa questões de 
propostas anteriores, voltadas ao contágio do fazer artístico em diferentes 
contextos de inserção, desde o espaço urbano a resoluções expositivas. Esse 
passado recente derivou-se por um interesse sobre as possíveis relações da 
instância interior (dos processos e dos trabalhos) com seu exterior (dos estímulos 
e das recepções) na atividade criativa. Desse modo, o primeiro movimento foi 
o de traçar diagramas sobre essa vontade que chega com termos essencialmente
abstratos e por um impulso pensante. Esforço para compor junto da incerteza 

6 O método da imprevisibilidade em Hans Arp foi adotado no ensaio gráfico Sem Saída (fig. 42, p. 128) e 
na instalação Fragmentos de Saída (fig. 44, p. 129), presentes na seção Caderno Branco, Sala Fechada. 

Fig. 10 – Hans Arp, Composition. Colagem de papel com 
tinta indiana e grafite sobre papel. Dimensões de 30 cm x 
23 cm. Ano de 1937. Em acervo do Philadelphia Museum 
of Art. Fonte: PHILADELPHIA MUSEUM OF ART, 2019. 

Fig. 9 – Hans Arp, Selon Les Lois du Hasard (De Acordo 
com as Leis do Acaso). Colagem com papel preto sobre 
compensado branco. Dimensões de 159 cm × 173 cm. Ano 
de 1933. Em acervo do Tate Museum. Fonte: TATE, 2019.
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as partes de um desenho passado e, com elas, traçar novas linhas de 
continuidade.  

Sem imagem de apoio, sem predileção de linguagem, como poderia 
desenvolver trabalhos artísticos em face de uma intenção escura, suscitando 
ciclos de entrada e de saída? Tive de converter a incerteza em um escuro de 
possibilidades. Dediquei-me a estágios de processamento, todos eles sujeitos à 
sorte ou ao azar. O começo envolveu derivas em estado mental e bruto, 
munindo de técnicas de notação cursiva – mapas mentais, escrita em diários, 
coleção de objetos e imagens de qualquer procedência, cartazes pelas paredes 
da casa, fichamentos móveis sobre a mesa, fotografias de percurso, esboços 
manuais e digitais, experimentos técnicos. Tais notações trouxeram inúmeras 
figuras e fenômenos relacionados à motivação de pesquisa em fase inicial. No 
Espaço Mental, as técnicas de aproximação também capturam e conservam os 
bons encontros. A teia de uma aranha aeronauta é tanto matéria para 
deslocamentos quanto para captura de recursos. 

Constituí uma coleção de contiguidades repleto de sistemas 
autopoéticos, entidades matemáticas e fenômenos físicos – fita de Moebius, 
garrafa de Klein, nós toroidais, plano hiperbólico, campo magnético, figuras de 
Lichtenberg, geometria fractal, movimento browniano, balonismo aracnídeo, 
esqueleto de radiolários, dobra uterina, buracos quânticos de minhoca, efeitos 
ópticos, os diferentes comportamentos de onda (absorção [ ], efusão [ ], 
transmissão [ ] e reflexão [ ]). Entendo as contiguidades enquanto acasos 
simpáticos, consonâncias inesperadas sem filiação direta ou tutela do 
disciplinamento mental. Estou com o escritor e crítico francês Maurice Blanchot 
quando vê no acaso de direções o fator decisivo da criação e do pensamento, 
“um movimento de inquietação que se transforma em distração feliz” 
(BLANCHOT, 2005, p. 7). No curso destas páginas, detalho boa parte das felizes 
distrações que se amigam à poética do atravessamento. Curiosamente, são 
achados de procedência não artística, ao menos sob termos disciplinares. Essa 
característica redobra o desafio de usar as contiguidades de modo que favoreça 
a produção de estudo. 

Com o Caderno Preto em plena tempestade elétrica, listei os trovões que 
atingiam o solo. Preencho páginas repletas de possíveis ações e formatos 
artísticos, norteados por termos e consonâncias em mente. São pistas de 
atividade pontuadas por exercício de conexão entre as vontades da pesquisa e 
fenômenos análogos. Marcam, sobretudo, impulsos de saída, ultrapassagens de 
obstáculos e uma vontade de não estar em um lugar só. No curso de listagem e 
relistagens, percebo a frequência de quatro regiões práticas: [ ] exercícios sobre 
a criação e o pensamento (trava-línguas, escritas com a mão esquerda, ensaios 
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gráficos, desenhos eletrificados, espirais pulsáteis, montagens diagramáticas); 
[ ] obras sobre o recinto expositivo (saliências de parede, quebraduras 
calculadas, picaretas de gesso, buracos invertidos, placas de saída torcidas, 
grades em dilatação); [ ] emissões energéticas (detectores de presença, alto-
falantes artesanais, bloqueadores de sinal, transmissores de rádio); [ ] 
atividades ao ar livre (lambes de rua, parasitas arquitetônicos, monumentos-
aparição, múltiplos de ampla distribuição, caminhadas com câmeras pinhole, 
fotografias-objeto e projeções de mapeamento). Muitas das ideias listadas não 
chegaram a se materializar. Em conjunto, destacam inquietudes de linguagem 
e contextuais. São anseios criativos que não se limitam a uma estética, muito 
menos vislumbram apenas uma configuração de espaço. 

As listagens e relistagens de possíveis trabalhos apontaram, portanto, 
tendências relativas a fases de um atravessamento no espaço [impulso , estado 

, passagem , outro estado ]. Desejo de provocar sucessões de passagem de 
um estado a outro, seja no pensamento poético, seja na concretude espacial, 
sejam nos códigos que qualificam diferentes contextos. Agora, as noções 
genéricas de interior, exterior e processo são desencadeadas no intuito de formar 
uma rotina de saída que é entrada para outra saída, ou seja, o acesso ao exterior 
de um estado já conduz ao interior de outro. Pelo contágio, chego a uma prática 
de saídas intermináveis, que precisa ser repensada junto da mais recente 
passagem conquistada. Vetor de saída para superar a si mesmo. Um fazer 
artístico voltado ao atravessamento que não se satisfaz com representações 
imagéticas, mas anseia pela atividade de seu assunto; que conduz seu exercício 
em série, passível de acontecer na imaterialidade do Espaço Mental [ ], nas 
paredes da Sala Fechada [ ], em perímetros da Zona de Passagem [ ], nos 
rebatimentos da Área Aberta [ ].  

Pelas páginas dos Cadernos Preto [ ], Branco [ ], Transparente [ ] e 
Refletivo [ ], apresento em detalhes quais das ideias listadas foram postas à 
prova da concretude. A poética do atravessamento é permeada de 
complexidade, sendo que a materialização de uma ideia determina diagramas 
específicos, semelhantes aos processamentos que delinearam a pesquisa como 
um todo. Diante disso, poderia dizer que essa condução criativa segue 
operações fractais, pois apresenta estrutura complexa, escalonável e 
autossemelhante das partes com o todo (NUNES, 2006). A complexidade está 
tanto na escala de seu plano geral como também se repete em cada unidade 
prática. Quer dizer que a etapa da execução está igualmente sujeita a distrações 
felizes e a numerosos erros que levam a formas imprevisíveis. 

Algumas delas me levaram a técnicas e materiais até então nunca 
executados – moldes de borracha para gesso, concreto e resinas sintéticas; 
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Fig. 11 – Elias Maroso, Sem Título (Diagrama) {I}. 
Notações de diário e edição digital. Ano de 2017.
Fonte: AUTOR, 2020. 
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Fig. 12 – Elias Maroso, Sem Título (Diagrama) {II}.
Notações de diário e edição digital. Ano de 2017.
Fonte: AUTOR, 2020. 
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desenho milimetrado de peças para corte a laser; máscaras de tinta 
fotossensível; corrosão química de metais não-ferrosos; montagem de circuitos 
eletrônicos. Até as proposições com técnicas já conhecidas passaram por 
momentos de intensa projeção e simulação em aplicativos digitais bem como 
testagens com maquetes e protótipos antes de cada resolução expositiva. São 
estágios de diagramação para bons encontros, resultados e efeitos no conjunto 
e nas partes. Consiste no traçado de esquemas complexos para observar a 
vida-própria das coisas que quero produzir. Com eles, observo se uma ideia 
pode vingar, caducar ou migrar para outra coisa. Não há um fim ou começo, 
pois a agitação já estava por aqui antes mesmo de começá-las. Nesse ponto, 
novamente avizinho o desenho de um diagrama com o andar de bêbado das 
partículas em meios caóticos ou semi-caóticos. Sua trajetória se faz na medida 
que colide com outros corpúsculos agitados. É por isso que as rotas sempre 
serão diferentes, por mais que se tente repeti-las. Ricardo Basbaum, artista 
brasileiro que dedica boa parte de sua poética ao desenho de mapas conceituais, 
situa a criação artística como um atividade de se pensar o que ainda não foi 
pensado. Propõe o exercício de diagramas esquemáticos enquanto flexão do 
indefinível para formas pensantes. 

Se um desenho — mapa, diagrama — é convocado a servir de 
ferramenta para a produção de pensamento, é porque está já posto 
o desejo de pensar de outra forma — pensar sensivelmente,
sensorialmente, pensar o ainda não-articulado, o impensado 
(BASBAUM, 2010, p. 31). 

Não basta demarcar, aqui, a extensão de complexidade inerente ao 
Espaço Mental. Tenho de diagramar caminhos para atravessá-lo, fazer das 
tempestades elétricas a via de uma saída. Sua travessia está no esforço de fazer 
do escuro e da vontade um pensamento que não é raciocínio linear, formulação 
consciente, mas um íntimo deslocamento que traz o que não havia pensado 
antes. A saída do Caderno Preto é, então, a experiência intempestiva do 
pensamento e tem no diagrama a sua aposta. É preciso que os lampejos do 
Espaço Mental estejam prenhes de uma vitalidade descabida. Pensamento que é 
disparo à ação, salto dimensional que leva à profusão de formas inerente à vida. 
Encontro-me novamente nas palavras de Giorgio Agamben, quando, em A 
Potência do Pensamento, diz que “a vida deve ser pensada como uma potência 
que excede incessantemente as suas formas e as suas realizações. Talvez apenas 
sob essa perspectiva podemos enfim entender a natureza do pensamento” 
(AGAMBEN, 2006, p. 27). 

Refere-se a uma faculdade do pensamento que acontece sem a vigilância 
de modelos já constituídos. Trata-se de um pensamento criativo e prático para 
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além de limites disciplinares. É comum confundir indisciplina com falta de 
rigor. A indisciplina é negativada por um encaixotamento das coisas – “a 
disciplina é um princípio de controle do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo 
jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualização permanente das 
regras” (FOUCAULT, 1996, p. 36). É possível, no entanto, entender que, antes de 
qualquer regulação coerciva sobre o corpo, a razão de uma prática está na sua 
vontade. Quanto mais vigoroso for um anseio criativo, menos regulado seu 
exercício precisa ser. O rigor e a dedicação de uma poética pode acontecer sem 
o disciplinamento de sua conduta. Diante disso, entendo esta pesquisa em
perspectiva indisciplinar, no sentido de ultrapassar as separações que existem 
entre os saberes. O processo que proponho tem na produção artística a chance 
para sair de si mesmo, à sorte ou ao azar de ambientes estranhos, encorpando, 
então, outra consistência prática. 

Na escrita do Caderno Preto, deparei-me com encontros surpreendentes 
e soluções impensáveis à pesquisa se não tomasse o indefinível como instância 
virtual, extensão de possibilidades. O esquema prático em quatro tipos de 
espaço e a variedade de aplicações técnicas só foram possíveis por essa 
disposição a uma complexidade de estímulos. São conquistas de uma intimidade 
caótica, resultado de diagramas sem medo do escuro. Se o estudo é sobre o 
atravessamento do espaço, não bastaria apenas demarcar as características 
deste tipo de espaço. Tive, então, de traçar vias de saída através de sua 
atmosfera de códigos. Ressalto, outra vez, que todo o espaço perfilado neste 
estudo tem sua chance de saída, mas também de abismamento. A saída do 
Espaço Mental esteve nessa experiência diagramática do pensamento, em plena 
tempestade elétrica. Os esquemas mentais ganharam tal importância que, 
inclusive, determinaram o formato final de algumas instalações artísticas. Por 
outro lado, sua perdição está em não conferir nervura poética aos estímulos que 
chegam. Apresento na terceira parte desta seção os desencadeamentos que 
convertem a eletricidade escrita e diagramática do Espaço Mental em trabalhos 
artísticos. Saltos dimensionais que transformam complicações abstratas em 
implicações no espaço vivido. Nesse momento, a poética visual se reaproxima 
do conceito da plasticidade, tomando o pensamento como base para tensões de 
força sobre matérias e imaterialidades. Arte de plasticizar o pensamento. São 
notas elétricas de motricidade difícil, vindas de garranchos recém apreendidos. 
Geram campos pulsáteis, conectam-se a uma correnteza que não está 
em um lugar só. 
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Fig. 13 – Paulo Bruscky, da série Meu Cérebro Desenha Assim. Eletroencefalograma e 
carimbo sobre papel. Dimensões de 19,5 cm x 30,5 cm. Ano de 1976. Fonte: TEJO, 2007.
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[ .3] NOTAS ELÉTRICAS 

Todas as partes do meu corpo são uma 
Quando relâmpagos atingem minha espinha,  

Cintilantes / Correm por dentro de mim, 
Revivendo meu desejo / Inviolável 

Relâmpago, Biophilia 
Björk Guðmundsdóttir, 2011 

O Caderno Preto, Espaço Mental é paginado no tempo de diagramas e no 
curso da escrita. Vem de uma pretidão agente em toda página, tela ou parede 
em branco. Sua condição de saída está em fazer das tempestades elétricas um 
pensamento de entusiasmo poético. Quando escrevo, busco circuitar termos de 
um esquema mental, deambulando pelas palavras que sei usar. Tem vezes que 
as frases me mostram coisas que não havia pensado antes. Distrações felizes sem 
ponto de partida e de chegada. Há um bom tempo, os diários de bordo são a 
vida íntima das coisas que faço. Guardam marcações de gravidade inadiável. 
Histórico de importâncias que precisaram ser anotadas antes que retornassem 
ao caos de onde vieram. Com os comentários de percurso, percebo que linhas 
de força vão espessando planos práticos. Por esse motivo, a variação dos 
espaços é redigida em cadernos-seção. 

As notações do processo criativo adensam atividades mentais intestinas, 
entranhamentos da vontade que norteiam a produção artística. Após um bom 
tempo de exercício desse instrumento de pesquisa, confiro à escrita cursiva 
duas importantes atribuições: uma que se refere aos encontros inesperados que 
seu próprio desempenho provoca; e outra que diz respeito a notações de 
eletricidade, àquilo que chega ao pensamento por uma correnteza de termos na 
duração do tempo. Quer dizer que as páginas dos cadernos contêm marcações 
de deslocamento como se fosse uma caminhada sem rumo, esbarrando com 
valores estranhos à consciência. Junto disso, percebo que marcam descargas 
sinápticas, seguem os lampejos dignos de nota, antes mesmo de serem 
inteligíveis. Ambas as propriedades textuais funcionam como traçados erráticos 
de um diagrama, embora a escrita não seja expressa graficamente dessa 
maneira. Semelhante aos gráficos mentais, o texto se desencadeia desde um 
caos – desconhecido, escuro, pré-individual e imanente – de possibilidades. 

Relativas à caminhada e à eletricidade, tais atribuições conferidas à 
escrita cursiva, não chegaram juntas. Antes da eletricidade, veio-me a 
correspondência do texto com deambulações pela rua. Não por acaso, essa 
analogia apareceu na pesquisa sobre o contágio, anterior à poética do 
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Fig. 14 – Elias Maroso, Texto Prático. Desenho de tipografia e intervenções urbanas. Registos fotográficos nas
cidades de Porto Alegre/RS, Santa Maria/RS e Belém/PA. Contêm as frases “porém ou por sorte”, “não pode
nada o andar e a escrita tem suas afinidades” e “a corrente sanguínea”. Ano de 2013. Fonte: AUTOR, 2020.
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atravessamento, voltada a ações no contexto urbano. Buscando impregnar de 
intenção poética a produção textual, aliei rotinas de escrita a caminhadas 
urbanas no trabalho de título Texto Prático (fig. 14). Nele, distribuí fragmentos 
de um longo texto autoral e de tipografia própria em diversos lugares abertos e 
fechados das cidades de Santa Maria/RS, Porto Alegre/RS e Belém/PA. Consistiu 
em uma sequência de ações elaborada para ativar autorreferência à escrita e sua 
performatividade, em contraste com os textos de característica técnica ou 
teórica que a pesquisa anterior demandava.  

Durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2013, 
inseri anonimamente um total de sessenta e oito frases em trinta e duas ruas 
das três cidades mencionadas. Foi um longo processo que alterou a rotina de 
manhãs, tardes e noites, com pacotes de letras, trincha e cola de polvilho nas 
costas. Perdia-me pelas ruas em busca de boas superfícies de aderência para 
deixar frases que tematizavam o próprio ato de escrever, andar e reconduzir os 
códigos performados em nosso dia-a-dia. Desse modo, Texto Prático envolveu 
versos sobre a escrita, a errância urbana e o cotidiano vivido; o desenho de uma 
tipografia específica; a produção de letras cortadas manual e mecanicamente; 
diversas intervenções no espaço; registros fotográficos; montagens 
documentais no formato de videoinstalação; e publicações relacionadas7.  

O desenho de suas letras também foi pensado como arquivo digital de 
texto aplicável em qualquer computador, no formato True Type Font (*.ttf). Com 
o nome Recombinante.ttf, a tipografia de Texto Prático segue formações
modulares que podem ilegibilizar as palavras. Os tipos deixam de ser 
coadjuvantes da construção textual para serem trabalhados em sua dimensão 
visual. No espaço urbano, as letras desse texto rimaram com as insurreições 
gráficas que brotam pelos muros de concreto. Hoje em dia, disponibilizada 
gratuitamente na Web em código aberto8, a fonte Recombinante.ttf está em peças 
gráficas de outros autores bem como é atualizada nos trabalhos deste estudo 
com pequenas reformulações. 

Ao pé da letra, Texto Prático dimensionou as derivas mentais inerentes 
à escrita cursiva em uma rotina de intervenção textual e deambulação urbana. 
Performance sobre uma percepção particular de que o andar e a escrita têm suas 
afinidades, levam a surpresas de percurso jamais pensadas. São encontros 

7A documentação completa de Texto Prático está disponível no endereço eletrônico da seguinte referência: 
MAROSO, Elias. Texto Prático [portfólio online]. Porto Alegre, 2019. Disponível em: <https:// 
www.eliasmaroso.art.br/p/textopratico.html>. Acessado em: 15 out. 2020. 

8Com mais de cinco mil e quinhentas transferências até o momento (dezembro de 2020), a tipografia 
Recombinante.ttf está disponível na plataforma de compartilhamento gratuito Dafont.com, pelo seguinte 
endereço eletrônico: <https://www.dafont.com/pt/recombinante.font>. 
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epifânicos escuro do Espaço Mental. Não é fascinante experimentar o 
inesperado no próprio fluxo do pensamento? Como se a linguagem fosse 
tomada de empréstimo para gretar uma poética sempre difícil de se reter na 
consciência. A escrita deixa de ser instrumento que descortina processos para 
dar vez ao preto da inconsciência através da página em branco. 

O texto é um sistema de forças em que o autor, no limite, consegue 
organizar e que, muitas vezes, é ultrapassado pelo próprio texto. 
Quem escreve sabe disso. Quantas vezes acontece um 
encadeamento de ideias que você nem imaginava que iria chegar 
até lá? Em que, no início, você nem pensa que iria chegar, que iria 
afirmar aquilo? (SAFATLE, 2019, n. p.). 

Semelhante ao exercício do diagrama, a escrita em curso é adotada para 
ultrapassar as terminações de costume, as imagens de recognição. Atento a uma 
textualidade implicada na duração do tempo vivido, Texto Prático chegou à 
partitura dos dias, atravessou diferentes contextos de inserção. Versamento da 
errância e do espaço que está em mais de um lugar ao mesmo tempo. 
Corresponde, então, a um empenho de pesquisa que não só adota o texto para 
falar sobre teorias e reflexões, mas também para encorpar uma arte de 
plasticizar o pensamento e a vida prática. Destaca a importância que a escrita 
ocupa no processo criativo, convertendo-a em uma operação que hibridiza 
imagem e verbo. Se, na circunstância institucional deste estudo, tenho de passar 
pela textualidade, faço dessa instância outro componente para pregnâncias da 
imagem. Mistura de domínios que partilham de uma nervura comum9. 

Agora, junto desse teor deambulante, atribuo à escrita cursiva 
propriedades elétricas. Circuito da escrita da prática da escrita, conduzido por 
uma letra que derrama outra. Cursividade que favorece a condução de sinapses 
impensadas antes de cada achado. Todos os trabalhos artísticos produzidos sob 
o signo do atravessamento buscam uma correnteza de novas terminações
neurais. Algumas realizações apresentam, de fato, esquemas energéticos que 
causam fenômenos de atravessamento. As propostas buscam transformar 
intenções abstratas em ocorrências eletromagnéticas na concretude. Quando 
trilhas eletrificadas espiralam em muitas voltas, produzem um campo de força 
que aproxima, repele ou atravessa a matéria. De acordo com o arranjo, os 

9 A pesquisadora argelina Anne-Marie Christin, em A imagem e a letra (CHRISTIN, 2008), defende que, antes 
da cisão entre o visual e verbal no Ocidente, ambas as formas de linguagem partiram de um antecedente 
comum que foi a invenção do suporte de inscrição sígnica, ou pensamento da tela (ecrâ), sendo a superfície 
pela qual se grafa e expõe sinais em conjunto visualmente significante. Tanto imagem quanto a letra e 
demais símbolos se desenvolveram desse receptáculo de abstrações, a “conquista última sobre o real” 
(Ibidem, p. 337) transformando-o em universo simbólico. Pela formulação do ecrâ, derivam os suportes da 
tela, da página, da parede, do palco e demais instâncias de realização semântica. 
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termos diagramados, sejam abstratos ou concretos, podem modificar as 
qualidades do espaço. 

Esta investigação está para uma eletricidade pensante e técnica, a 
redimensionar o termo plástico na atividade criativa. Plasticidade mental e 
material que está no esforço de conquistar novos entusiasmos e capacidades, 
das vísceras neurais às pontas dos dedos. Uma qualidade plástica aparece 
quando estou repleto de dúvidas e questões cabeludas. Parece que é no derrame 
de formas que a pesquisa se desenvolve. Torno o pensamento um campo de 
tensões, dobras e torções criativas. Estendo sua eletricidade para aprimorar 
artesanias e recursos. Esforço de estar à altura do impensado e impraticado. 
Nada fácil de se resolver. O atravessamento me levou a intensas incursões 
pensantes e a procedimentos inteiramente novos. Tive de alternar períodos de 
atividade e repouso para não estafar os olhos e as mãos. São incalculáveis as 
palavras descartadas, construções e desconstruções formais, erros e correções 
de processo. Como se tivesse que aprender uma língua, a escrever e desenhar 
outra vez. A sorte é que lembro do esforço e da conquista de uma habilidade 
nova. Recordo-me de toda dificuldade que é pinçar com linhas, tons e cores a 
matéria de um objeto, as feições de um rosto. Só que as terminações recém 
sulcadas levam ao desafio de outras. Inquietação para superar a si próprio. O 
Caderno Preto é povoado de notas elétricas sobre essa autoescultura. 

A filósofa francesa Catherine Malabou, que dedica boa parte de sua obra 
ao pensamento da plasticidade, traça relações desse conceito com a atividade 
sináptica neural no título O que devemos fazer com nosso cérebro? (MALABOU, 
2008). Para Malabou, a noção de plasticidade está no irresolúvel estado de 
transformação e fixidez, liberdade e determinação. Distingue o termo plástico 
de propriedades elásticas, as quais podem retornar ao estado anterior de uma 
força exercida ou, ainda, ser indefinidamente maleáveis. Nessa abordagem, as 
terminações neurais são plásticas porque esculpem “progressivamente a forma 
do sistema ajustando as fibras nervosas aos seus objetivos” (Ibidem, p. 19), o 
que remete a uma plasticidade que não é vetor ilimitado de diferenciação, mas 
uma “mudança formativa que conta uma história eficaz e procede por rupturas, 
conflitos, dilemas” (Ibidem, p. 79). Refere-se a diferenciações através de 
estímulos internos e externos, sem que as formações atuais comprometam as 
futuras. 

[...] a capacidade de autorreforma. Não é esta a melhor definição 
possível de plasticidade: a relação que um indivíduo mantém com 
o que, por um lado, o liga originalmente a si mesmo, à sua forma 
própria, e com o que, por outro lado, permite que ele se lance no 
vazio de toda identidade, para abandonar toda determinação rígida 
e fixa? (Ibidem, p. 80). 
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O conceito de plasticidade em Malabou é a chave para se pensar sistemas 
materiais e imateriais que têm no próprio limite sua condição de mudança. 
Implica uma dinâmica paradoxal de rigidez e flexibilidade para que um histórico 
de formações possa acontecer. A dificuldade de sulcar aberturas é o mesmo 
fator que garante sua consistência à passagem. Nessa perspectiva, reconcilio o 
conceito da plasticidade na produção poética considerando uma arte plástica 
material e imaterial, pois envolve uma prática do pensamento da prática. Ofício 
que ziguezagueia por instâncias concretas e abstratas, onde a conquista atual já 
dispõe o próximo desafio de plasticização. 

Diante de um problema de pesquisa difícil de pensar e agir com o 
repertório em mãos, manuscrevi com certa periodicidade passagens canhotas, 
embora seja destro. Caligrafia garranchada sobre os impulsos mentais que 
persistiam sem forma definida. A desaceleração motricial influencia palavra por 
palavra. Parece um novo aprendizado da escrita, tremida como o marcador de 
um encefalograma. Escrever com a mão esquerda sobre o que não sei. Riscar, 
resvalar a linha, riscar de novo. O texto canhoto trouxe-me palavras 
desarrumadas. Expressões colonas que não existem na capital. As palavras se 
primatizam quando escrevo com a esquerda – “coisa curva e vai”. Frases polidas 
combinariam com esses garranchos? Parece o reinício de uma alfabetização, 
juntando deambulaçâo cognitiva com errância nervomuscular. Esforço para 
fazer do limite a condição criativa. Algumas das palavras desengonçadas foram 
inseridas em proposições artísticas. Esse foi o exercício de partida para conduzir 
as tempestades elétricas do Espaço Mental às demais terminações do corpo.  

A serigrafia sobre papel de título Não e Não (fig. 16, p. 73) parte de alguns 
garranchos canhotos para gerar alternativas gráficas ao problema da imagem 
na poética do atravessamento. Impressa na cor preta fosca e com tiragem de 
vinte cópias, a gravura foi produzida durante uma residência artística no 
Druckwerkstatt do Kunst Quartier Bethanien em Berlim, Alemanha10. Quatro 
caligrafias da palavra não, feitas com a mão esquerda e rotacionadas sobre si 
têm destaque nesse trabalho. As palavras manuscritas são apresentadas como 

10Promovida pelo IV Concurso de Arte Impressa do Goethe-Institut de Porto Alegre, tal residência artística 
aconteceu nos meses de setembro e outubro de 2019. Foram produzidos seis diferentes ensaios gráficos 
em serigrafia sobre papel de grandes dimensões em um período de quatro semanas. Todos os projetos têm 
em comum a presença do texto e volumes ilusórios por variação de espessura linear (método de meio-
tom). Outro detalhe é que as impressões podem ser montadas como módulos de amplos painéis de parede. 
São trabalhos tanto relacionados às instalações que apresentei na exposição do Goethe-Institut, 
envolvendo diagramas de pensamento, volumes gráficos, ideias de entradas e saídas do espaço, como 
também direcionados à cultura digital nos dias de hoje, que, depois, derivaram para processos de interesse 
mais tecnológico. O arquivo da residência no Druckwerkstatt/BBK pode ser conferido no endereço 
eletrônico da seguinte referência: MAROSO, Elias. Siebdruck/BBK [portfólio online]. Porto Alegre, 2019. 
Disponível em: <https://www.eliasmaroso.art.br/p/siebdruck.html>. Acessado em: 27 out. 2020. 
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volumes serigráficos mediante um processo de modelagem digital, seguida de 
tratamento tonal por variação de espessura de linha. Os nãos pivotantes 
alinham-se em um ambiente escuro, coabitado de signos planos e informes, o 
que sugere à gravura certa atmosfera irregular em contraste com o 
ordenamento formal dos volumes em destaque. Os pequenos sinais flutuantes 
foram pensados como fragmentos de uma escrita assêmica, indicando que, no 
espaço gráfico do trabalho, somente as grafias de léxico definido adquirem 
volume e torneiam a si mesmas. 

Dos nãos corpulentos e concêntricos da serigrafia emergem inflamações 
disformes, na intenção de alcançar qualidades biológicas à ambientação como 
um todo. Sua composição é sublinhada por faixas de texto com a tipografia 
Recombinante.ttf, contendo repetidamente as inscrições “prazer de enigma”, 
“cadarço desatado” e “primeiro vem o nariz, depois o olho”. Os versos que 
delimitam Não e Não também estão no traçado errático da serigrafia Colisões de 
Partícula (fig. 8, p. 53), diretamente relacionada à subseção [ .2] Caos e 
Diagrama do Caderno Preto, Espaço Mental. Ambas as serigrafias possuem as 
mesmas dimensões e, por isso, permitem montagens espaciais que combinam 
suas cópias como módulos de painéis de parede (fig. 15).  

Similar a Colisões de Partícula, a serigrafia Não e Não tem na carência de 
imagem e no indizível da linguagem que permeia a atividade artística seu 
principal assunto. Os trabalhos tematizam atingimentos de percurso e a geração 
de alternativas formais ao problema não visual do atravessamento. Envolvem a 
complexidade de se pensar soluções práticas para uma tarefa ampla e abstrata. 
São ensaios gráficos voltados à não-imagem dos estágios iniciais desta pesquisa. 
Em Colisões de Partícula, destaco o caráter movediço e ocasional das pontuações 
e deslocamentos do processo criativo. Já em Não e Não, a motivação está na 
própria indeterminação figurativa em face do atravessamento. Na dificuldade 
de encontrar uma imagem, recorro às vizinhanças acidentais, à escrita cursiva 
e a testes de forma. 

Não e Não envolve signos sem sentido e uma escrita canhestra em face 
de motivações intensamente não-visuais. Apresenta notações gráficas sem 
qualquer orientação léxica e volumes de nãos pivotantes. Transpus rabiscos e 
garranchos para um espaço gráfico ensaiado com ferramentas virtuais/digitais. 
Tais signos assêmicos e os nãos caligrafados com a mão esquerda vieram dos 
cadernos de acompanhamento. Exercícios voltados a novas resoluções da 
linguagem, no sentido de exprimir uma vontade indizível, seja na dimensão 
escrita ou visual. A escritora espanhola-argentina Belén Gache, em análise do 
trabalho de Mirtha Dermisache, formula uma potente definição sobre a escrita 
assêmica e seu uso. 
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Fig. 1  – Elias Maroso, Colisões de 
Partícula e Não e Não. Simulação de 
painel de parede. Ano de 2019. 
Fonte: AUTOR, 2020.

Fig. 1  – Elias Maroso, Não e Não. Serigrafia sobre papel. Impressão com 
tinta acrílica em uma cor - preto fosco. Tiragem de 20 cópias. Dimensões de 
110 cm x 84 cm. Ano de 2019. Contém as inscrições “prazer de enigma”, 
“cadarço desatado” e “antes vem o nariz, depois o olho”. Fonte: AUTOR, 2020.
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A escrita assêmica é uma forma de escrita que não possui dimensão 
semântica. É uma escrita sem palavras que nos confronta com uma 
série de questões. Elas são escrituras verdadeiras? Existem falsas 
escrituras? Elas estão escondendo um segredo? Que tipo de 
segredo? Este tipo de escrita tem sido usado ao longo dos séculos 
para propósitos muito diferentes: místicos, esotéricos, 
criptográficos, contraculturais, utópicos. Seu poder particular de 
fascínio deriva em grande parte do fato de que pretendemos 
encontrar nele um significado oculto. Em nossa busca malsucedida, 
concluiremos, ao contrário, que não apenas a leitura da escrita 
assêmica, mas todas as leituras possíveis, talvez nada mais sejam 
do que uma alucinação (GACHE, 2017, p. 15). 

A poética da artista argentina Mirtha Dermisache é referência de estudo 
no que envolve sistemas de escrita assêmica, com uma impressionante 
variedade de tipologias indecifráveis por repetição, ritmo, cursividade e 
paginações. Para evidenciar a dimensão visual da escrita, Dermisache recorreu 
à mimese de formatos, documentos e publicações identificáveis, ilegibilizando 
diários e cartas manuscritas, páginas de jornais com colunas e caixas de texto 
(fig. 17 e 18). Belén Gache observa que, através da suspensão do signo verbal, o 
interesse da artista não estava em ocultar sentidos de leitura, mas falar de uma 
sociedade “prejudicada por discursos de censura, autocensura e medo” (GACHE, 
2017, p. 31). Permeada pelo escuro de seu tempo, faz a caligrafia superar as 
convenções do texto, voltando-se àquilo que não cabe nas palavras. Pode-se 
dizer, então, que a escrita assêmica entorta a verticalidade da linguagem pela 
força que engasga alfabetos. São letras que deixam de corresponder ao 
automatismo de leitura para reivindicar vida própria. Saída da escrita através 
da escrita. 

No caso de Não e Não, um abecê disfuncional preenche o espaço gráfico 
da serigrafia, envolvendo os nãos canhestros, criaturas originadas de garranchos 
sem motricidade correta. Corresponde a um escuro de pulsações em sentido 
mais primeiro, no gérmen de uma vontade de atravessamento. Torneadas sobre 
si, as palavras legíveis formam aberturas/orifícios alinhados horizontalmente. 
Mesmo os termos de negação arrumam-se para indicar o curso de uma 
passagem. E as protuberâncias de cada encorpamento seriam causadas pela 
infestação de letras assêmicas nesse ambiente? Encontro nessa serigrafia uma 
rememoração do aprendizado da escrita na elétrica neural, da plasticidade que 
enforma os músculos. Qual foi a primeira palavra que aprendi a escrever? Talvez, 
por um impulso acriançado, os nãos se avolumaram na escura ambientação da 
gravura. As quatro palavras foram escritas e reescritas com a mão esquerda, na 
prática de uma motricidade nunca aprimorada, pois sou apenas destro. Sua 
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feitura, portanto, me é estranha e difícil, assim como as vontades que chegam 
pelo Espaço Mental. Vem a recuperar seu desenho em âmbito plástico neural, 
referente à força que cria novas conexões. Retomada de uma plasticidade 
motricial no esforço de pensar o impensável. Antes de caracterizarem 
representações da dificuldade, os ensaios provocaram um esforço muscular e 
neural da escrita, descobrindo uma caligrafia que é diferente da outra mão. 
Estranho os garranchos que saem da outra mão, atento à eletricidade motricial 
e pensante do exercício linguístico ao tocar o limite do que pode ser dito ou 
mostrado. Processo trilhado pelo atrevimento de pensar que o fazer artístico 
não começa e nem termina no dizível. Vale-se de meios expressivos para dar 
passagem a vontades irrepresentáveis. 

O exercício da caligrafia canhestra também envolveu a produção da 
instalação eletrônica Coisa Curva e Vai (quadro 2, p. 78). Voltada à formação do 
pensamento já absorvido pelo espaço, a proposta integra peças de concreto, 
resina e madeira, desenhos em cobre e latão corroídos quimicamente, fios de 
cobre esmaltado, ímãs de neodímio, circuito microprocessador e indutores 

Fig. 17 – Mirtha Dermisache, Diario Nº 1, Año 1 (p. 3). 
Tinta nanquim e caneta hidrográfica sobre papel. 
Dimensões de 43,8 cm x 35,6 cm. Ano de 1972. Obra em 
acervo do Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires (MALBA). Fonte: GACHE et al, 2017.

Fig. 18 – Mirtha Dermisache, Diario Nº 1, Año 1 (p. 8). 
Tinta nanquim e caneta hidrográfica sobre papel. 
Dimensões de 43,8 cm x 35,6 cm. Ano de 1972. Obra em 
acervo do Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires (MALBA). Fonte: GACHE et al, 2017.
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eletromagnéticos. Na forma de um diagrama aberto em parede expositiva, sua 
frase de título é o ponto de partida para eletrificar quatro objetos concebidos a 
partir de elementos visuais do próprio espaço de exposição. Para dar 
visibilidade à energização do trabalho, três de suas peças apresentam espirais 
indutoras que vibram por meio de pulsos eletromagnéticos. A instalação fez 
parte da mostra coletiva Notas de Subsolo, realizada no porão do Paço Municipal 
de Porto Alegre em novembro de 2017. O evento reuniu artistas-pesquisadores 
com poéticas em estágio inicial de desenvolvimento, na ideia de subsolo como 
fator germinativo, extensão de fertilidade desde onde os grãos rebentam. 
Conforme a intenção geral da exposição, Coisa Curva e Vai articula de modo 
experimental os termos que, naquele momento, já perambulavam pelo Espaço 
Mental, combinando-os com elementos do contexto expositivo para, então, 
elaborar cada peça da instalação.  

O Porão do Paço Municipal é um ambiente de valor histórico 
transformado em recinto expositivo para mostras temporárias de convidados e 
de obras artísticas em acervo. Correspondendo ao subsolo da Prefeitura de 
Porto Alegre, destaca sua particularidade com circulação labiríntica, arcos 
estruturais, tijolos e encanamento à vista. No início do séc. XX, o espaço 
abrigava um conjunto de incumbências administrativas da cidade. Ali, ainda se 
encontra a estrutura de um cofre, de uma doca de armazenagem e de uma prisão 
provisória, configuração que evidencia a concentração de finalidades em seu 
projeto original. Ademais, o subsolo é inteiramente rebaixado em comparação 
ao nível da rua. Pelas janelas, é possível ver e ouvir o fluxo de veículos e os 
pedestres que passam pela via lateral esquerda do edifício (Rua Uruguai, bairro 
Centro Histórico). De início, considerei tais aberturas a imagens e ruídos de 
fora na criação do trabalho específico para a mostra Notas de Subsolo. Poderia 
pinçar detalhes de fora para dentro, ativar a percepção do ambiente externo que 
também é dinamizar a percepção do espaço interno. Entender o recinto 
expositivo como o encontro e passagem de influências11. No entanto, haviam 
outras características peculiares do espaço para observar. Por ser construído em 
uma zona de aterramento, o espaço contém um intrigante sistema de drenagem 
de água distribuído em toda sua pavimentação. Os drenos servem para quando 
as bombas de contenção do Lago Guaíba não conseguem dar conta de suas 
cheias. Resolução para que a força da água não comprometa a estrutura. Quer 
dizer que esse espaço é potencialmente alagável. A água pode entrar, de 
verdade, por esses dutos subterrâneos, inundando todo o ambiente. 

11 Após certo avanço de pesquisa, as janelas laterais do Porão do Paço Municipal serviram de referência 
direta para a concepção do projeto site-specific Sem Título (Mundo das Imagens) (fig. 121, p. 332), incluído 
na seção do Caderno Refletivo, Área Aberta. 
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À vista desses detalhes, o porão histórico entremeado por ruídos da rua 
e potencialmente inundável mostrou-se um espaço atravessado de correntezas. 
Luz, ar, água e eletricidade. Quatro influxos que circulam no espaço de 
referência. A luz artificial e a luz de fora. O ar que entra e veicula o som pelas 
janelas. Água encanada e água das cheias. As sinapses do pensamento e a rede 
elétrica do espaço que vai para bem longe, atravessam o público e o privado. 
Diante disso, poderia ser essa a oportunidade para produzir uma instalação 
dedicada ao pensamento do espaço e à ocasião expositiva, diagramando 
volumes abertos, transparências refracionais, recipientes com amostras do Lago 
Guaíba, peças eletrificadas. Os drenos do piso e grades ornamentais do edifício 
serviram de referências visuais para boa parte dos objetos (fig. 19). 

Após esquematizar os principais elementos do trabalho, no que envolve 
sua produção, voltei-me a ensaios de volumetria em ambiente digital. Com 
aplicativos de modelagem 3D, pude esboçar ampla variedade compositiva. As 
ferramentas de computador garantem essa possibilidade ilimitada de 
experimentar e retroceder composições. São recursos muito oportunos para um 
processo que não sabe ao certo qual forma deve individuar. Entretanto, mesmo 
partindo de projeções numéricas, encontro nas peças produzidas em Coisa 
Curva e Vai um movimento de desdigitalização da prática, ao considerar 
qualidades inerentes dos materiais. O espaço poderia, então, ser referenciado 
não apenas em sua visualidade projetada como no emprego de materiais 
análogos à sua constituição. 

Por isso, a escolha de recursos para as peças da instalação esteve 
vinculada às qualidades materiais do Porão do Paço Municipal. Procurei aludir 
tanto aspectos formais quanto estruturais do recinto – pequenos cortes de 
madeira, objetos em concreto, invólucros de resina cristal e desenhos em metal 

Fig. 19 – Detalhes do Paço Municipal de Porto Alegre. Dreno para as cheias do Lago 
Guaíba e grade ornamental do interior da Prefeitura Municipal. Fonte: AUTOR, 2018.
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Quadro 2 – Elias Maroso, Coisa Curva e Vai. Instalação eletrônica. Dimensões gerais de 160 cm x 102 
cm x 18 cm. Ao lado, frase-título em cobre fotocorroído (23 cm x 8 cm x 7 cm) e objeto 1 em cobre 
fotocorroído, peças de madeira, concreto resina cristal e água do Lago Guaíba (17 cm x 13 cm x 10 cm). 
Acima, detalhes do objeto 2 feito com latão e cobre fotocorroídos, peças de concreto, resina cristal, 
espiral pulsátil e água do Lago Guaíba (16 cm x 12,5 cm x 10 cm). Ano de 2017. Fonte: Autor, 2020.
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Quadro 3 – Elias Maroso, Coisa Curva e Vai. 
Instalação eletrônica. Acima, objeto 3 em latão e cobre
fotocorroídos, peças de resina cristal e sistema de
espiral pulsátil (12 cm x 11,5 cm x 10,5 cm). Ao lado,
objeto 4 em latão e cobre fotocorroídos, peças de resina
cristal e sistema de espiral pulsátil (18 cm x 10 cm x 
8 cm). Ano de 2017. Fonte: Autor, 2020.
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condutivo. Tais escolhas condicionaram o emprego de técnicas até então não 
praticadas. Nisso, para a elaboração de peças em madeira, concreto e resina, 
foram necessárias etapas de modelagem digital e prototipagem com fôrmas e 
moldes de borracha. No caso das peças em metal condutivo, desenvolvi um 
procedimento artesanal de fotocorrosão química para chapas metálicas não 
ferrosas (cobre e latão). A técnica se assemelha tanto à corrosão de matrizes 
para a gravura em metal quanto para a impressão de circuitos eletrônicos 
experimentais. A diferença está na longa exposição da chapa de metal no 
composto corrosivo (percloreto de ferro – FeCl3) e na proteção de áreas desejadas 
com precisas máscaras de tinta fotossensível. O uso do cobre e latão trouxe, 
assim, a possibilidade de criar desenhos e diagramas por onde impulsos 
elétricos poderiam passar e, também, causar fenômenos vibratórios. Com essa 
instalação, produzi objetos com variedade técnica e efeitos cinéticos, 
inaugurando novos processos de materialização, de árdua aprendizagem 
artesanal. 

Embora seja mencionada após o ensaio gráfico Não e Não, Coisa Curva 
e vai consiste na primeira realização expositiva pensada a partir do Caderno 
Preto. Os estímulos do espaço foram notados, aludidos e diagramados. Por se 
tratar de um trabalho de pesquisa em estágio inicial, a própria incerteza e 
novidade de sua concretização tornou-se assunto e ânimo poético. Percebo no 
tranco das mãos a eletricidade das sinapses. A falha de ainda não ter o domínio 
de técnicas recém experimentadas. Força para plasticizar no repertório material 
e imaterial novas dobras de fora para dentro. 

O fio que eletrifica todas as partes da instalação sai de sua frase-título 
caligrafada com a mão esquerda e produzida em cobre fotocorroído (quadro 2). 
Notação de uma escrita em nova eletricidade. Dá sequência a um diagrama de 
quatro pequenos objetos em corrente elétrica contínua. Cada componente de 
Coisa Curva e Vai concentra informações do espaço à sua maneira, sugerindo 
uma transição de elementos compostos para arranjos mais abertos e irregulares. 
O primeiro e segundo objeto partem de formas do sistema de drenagem, 
elaborados com peças em cobre, latão, concreto e madeira, além de amostras do 
Lago Guaíba no interior de recipientes em resina cristal. O terceiro caso é 
inteiramente construído com desenhos em latão fotocorroído, por uma 
volumetria vazada que remete ao traçado geométrico do espaço bem como às 
grades ornamentais do Paço Municipal. O quarto e último objeto da instalação 
constitui-se de desenhos em cobre e latão, oriundos de anotações de cadernos. 
Com exceção do primeiro componente da instalação, todos os outros objetos 
possuem ímãs de neodímio junto de espirais pulsáteis para evidenciar a 
eletricidade presente em todo o trabalho. Tecnicamente, as espirais pulsáteis 
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nada mais são que alto-falantes desconstruídos, deixando de produzir 
sonoridades para somente vibrarem conforme pulsos eletromagnéticas de baixa 
frequência12. 

Localizo na frase “coisa curva e vai” uma quase-tautologia, em menção 
ao sistema de onde a instalação é concebida. São quatro palavras e quatro 
objetos. Na intimidade do processo, os quatro tipos de espaço desta pesquisa 
correspondem às quatro palavras da frase [coisa , curva , e ,  
vai [ ]. A coisa mental [ ] é curvada na forma [ ], conecta-se a uma correnteza 
[ ] e segue depois de passar pelo espaço expositivo [ ]. No entanto, 
compreendo que tais atributos apenas correspondem ao nexo interno da 
pesquisa. Não procuro com essa proposta representar um conteúdo a ser 
apreendido. Ela está aberta a interrogações continuadas, que não estacionam 
no reconhecível. Por alguns dias, pude espiar a reação de visitantes diante do 
trabalho, a observar pequenos detalhes, magnetizados pela vibração das 
espirais. Algumas pessoas sentiam-se responsáveis pelo efeito cinético. Ouvi 
comentários de que as peças pareciam vivas. Poderia dizer que a instalação 
toma o magnetismo como resolução poética e se estende pela atração de olhares 
curioso. Chamado para a frente e o verso dos olhos. Essa instalação demandou 
um nível de detalhamento não praticado até então. A reduzida escala dos 
objetos e as novas técnicas aplicadas levaram a intensas incursões autodidatas. 
Flexionei intenções difíceis, motricidades nunca antes testadas e procedimentos 
de prototipagem com rigor milimétrico. Cada objeto da instalação exigia muita 
precisão para medidas e encaixes. Além disso, dediquei-me a aprender o abecê 
da engenharia eletrônica. Com gestos desengonçados, muitos erros e poucos 
acertos, fui aprendendo a diagramar com a energia elétrica, o que me fez 
repensar o próprio termo plástico da arte por um caminho inesperado.  

A eletricidade do pensamento como motivação artística conduziu-me ao 
pernambucano Paulo Bruscky, quando utilizou a tecnologia de 
eletroencefalogramas para registrar sua atividade mental na série Meu Cérebro 
Desenha Assim, de 1976 (fig. 13, p. 64). Resultado de uma ação performática no 
Hospital Agamenon Magalhães da cidade de Recife/PE, o artista se manteve em 
uma maca com eletrodos na cabeça enquanto seus impulsos cerebrais eram 
registrados pelo traçado de uma haste oscilatória sobre uma esteira de papel. 
Após a sessão de registro pelo equipamento, Bruscky carimbou a palavra 
“thought” em momentos gráficos que considerava ser as notações instantâneas 
de sensações e imagens mentais. 

12O efeito cinético das espirais pode ser conferido em registros disponíveis no endereço eletrônico da 
seguinte referência: MAROSO, Elias. Coisa Curva e Vai [portfólio online]. Porto Alegre, 2019. Disponível 
em: <https://www.eliasmaroso.art.br/p/coisacurva.html>. Acessado em: 23 out. 2020. 
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Faço eletroencefalogramas desde a década de 1970 e venho 
trabalhando em cima deles. Fico pensando em coisas terríveis, 
alegres, intermediárias, e isso afeta o traçado. Desenho com o 
cérebro. Desenho com o pensamento (BRUSCKY apud TEJO, 2007, p. 5). 

Na época dessa série, por também atuar em cargos administrativos da 
saúde pública, o processo multimídia de Bruscky adotou os aparelhos de 
monitoramento eletrofisiológico para pontuar sua visão sobre o fazer artístico 
(DAVIDSON, 2017). Membro ativo da rede internacional Fluxus, Bruscky recorreu 
a uma diversidade de meios alternativos como correspondências postais, 
anúncios de classificados, máquinas de reprodução e aparelhos hospitalares. 
Seguia, portanto, um interesse de relacionar sua prática com as coisas do 
mundo, para além das paredes expositivas da arte. Embora não descreva em 
detalhes a razão para que tais marcações fossem entendidas como ocorrências 
do pensamento, as grafias de eletricidade da série Meu Cérebro Desenha Assim 
sublinham uma perspectiva pensante sobre a realização artística. 

Outra importante referência para a produção de Coisa curva e vai está 
na poética da artista espanhola Lara Almarcegui, no que tange a apreensão de 
contextos específicos a partir dos materiais que os constituem. Na instalação 
Materiais de Construção, de 2013 (fig. 20), a artista apresenta na forma de 
montanhas de escombros os componentes arquitetônicos relativos a uma das 
salas de exposição do Museo de Arte Contemporáneo de Castilla, província de 
León, na Espanha (SEGADE; RUBIO, 2013). Almarcegui propõe uma inusitada 
replicação do espaço, revelando a matéria-prima que precede o desenho e o 
trabalho braçal da arquitetura do recinto. Seria a imagem do princípio ou da 
ruína? Esse e outros trabalhos de Almarcegui despertaram um olhar à 
constituição espacial do espaço não restrito a aspectos visuais. O contato com 
sua obra foi fundamental para a elaboração de Coisa Curva e Vai, ao empregar 
materiais análogos à constituição do Porão do Paço Municipal. 

A produção de Coisa Curva e Vai introduziu importantes conquistas 
técnicas ao repertório desta pesquisa, aplicadas com frequência em outros 
trabalhos. Conferiu matéria e soluções energéticas aos lampejos incertos do 
Espaço Mental. Traçado de outras trilhas sinápticas que convertem 
complicações abstratas em implicações no espaço vivido. Dedico-me a uma 
eletricidade pensante que não começa e nem termina no visual da imagem. O 
princípio de vibração eletromagnética de Coisa Curva e Vai desdobrou-se em 
ensaios como o díptico Pulso Espiral, composto por fotocorrosões de cobre, 
cortes de acrílico transparente e um dispositivo cinético igualmente gerado pela 
desconstrução de alto-falantes (fig. 21, p. 86). Trata-se de uma derivação técnica 
e propositiva, seguindo a ideia de tornar perceptíveis circulações energéticas 
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por meio de bobinas pulsáteis. Produzido no ano de 2019, o díptico foi exposto 
na ocasião do IV Concurso de Arte Impressa do Goethe-Institut de Porto Alegre 
e na terceira edição da mostra coletiva A Frente e o Verso do Olho, no Museu de 
Arte de Santa Maria/RS. 

Pulso Espiral apresenta dois indutores de cobre em dimensões maiores 
comparados a Coisa Curva e Vai. Tais componentes sugerem, pela variação de 
espessura linear, a formação de um mesmo rosto secionado por limites 
circulares. A imagem procede de uma fotografia de autorretrato convertida em 
duas peças de metal condutivo, geradas por um tratamento gráfico de  
meio-tom, no qual a sugestão do rosto acontece com apenas uma linha contínua 
e espiralada. Ao transformar tal fotografia em espiral, foi possível a corrosão 
metálica de sua área negativa com máscaras de tinta fotossensível. Por serem 
vazadas e ligeiramente afastadas da parede com peças de acrílico transparente, 
a visibilidade das figuras depende do ângulo e da marcação de sombras pela 
iluminação do espaço expositivo. 

Em disposição espelhada, os “indutores figurativos” indicam parte de 
um rosto em ¾, com apenas um dos olhos abertos. O centro da progressão 
espiral alinha-se precisamente na altura da retina, desde onde a área circular 
das peças é preenchida com as demais linhas que formam a imagem do rosto. É 
nesse desenvolvimento do olhar que a pulsação eletromagnética acontece, 
vibrando periodicamente com a circulação da eletricidade. Assim como em 
Coisa Curva e Vai, o díptico é conectado em um circuito que emite pulsos de 

Fig. 20 – Lara Almarcegui, Materiales de Constructión (Materiais de 
Construção). Instalação site-specific no Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla. Província de León, Espanha. Ano de 2013. Fonte: SEGADE; RUBIO, 2013.
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baixa frequência e interage com fortes ímãs de neodímio localizados na parte 
central posterior de ambas as peças. Dessa forma, Pulso Espiral consiste em uma 
derivação do experimento eletromagnético desenvolvido anteriormente, 
buscando presentificar fenômenos energéticos completamente invisíveis 
através de um efeito cinético13. 

Pelo desafio visual e não visual que o atravessamento incita, segui o 
curso de trazer cada vez mais à instância prática de imagens e fenômenos físicos 
as vontades que começam sem pé nem cabeça. Não e Não, Coisa Curva e Vai e 
Pulso Espiral buscam estar à altura da complexidade pensante da poética em 
curso. São proposições concebidas para encadear os princípios, meios e fins do 
fazer artístico. Não apenas representam, mas querem converter ideias em ações 
diretas. Com os trabalhos desta terceira parte do Espaço Mental, considerei a 
errância sináptica da mão esquerda e o vocabulário balbuciante em Não e Não; 
formulei as primeiras conexões com o espaço de inserção através da instalação 
eletrônica Coisa Curva e Vai; e, também, procurei evidenciar a correnteza não 
visual que anima o processo criativo no díptico Pulso Espiral. Os três casos 
partem do pressuposto de que o fenômeno da imagem acontece por atividades 
sígnicas. Concentram afecções criativas e percepções dialogantes. Podem criar 
atmosferas de atração ou propulsão, além de deslocar perspectivas pela 
abstração da linguagem. De modo geral, todos os trabalhos artísticos desta 
pesquisa seguem o desafio de não apenas mencionar, mas produzir ocorrências 
análogas ao atravessamento do espaço.  

No caso do Caderno Preto, o atravessamento acontece com operações 
pensantes tanto pela eletricidade de terminações neurais quanto pela rede de 
energia que interliga longas distâncias. Faz seu caminho por diagramas 
abstratos, materiais relacionados e conhecimentos básicos de eletrônica para 
traçar analogias dos lampejos mentais com dispositivos operantes. 
Tecnicamente, todo circuito eletrônico é alimentado por entradas e saídas, 
precisa conduzir um fluxo energético a componentes eletrônicos (indutores, 
resistores, capacitores, transistores, dentre outros), seguindo conexões 
esquemáticas para provocar fenômenos físicos. 

Logo de início, estabeleci analogias entre a montagem de circuitos 
eletrônicos com os esquemas conceituais que marcam o início de todo trabalho 
artístico. Particularmente, entendo o mapa conceitual na qualidade de uma 
ferramenta teórico-prática para o desenvolvimento de intenções criativas ainda 
em plano mental, diagramando termos por derivação ou vizinhanças. Pode 

13 A vibração eletromagnética de Pulso Espiral pode ser conferida nos registros disponíveis pelo endereço 
eletrônico da seguinte referência: MAROSO, Elias. Pulso Espiral [portfólio online]. Porto Alegre, 2019. 
Disponível em: <https://www.eliasmaroso.art.br/p/pulsoespiral.html>. Acessado em: 25 out. 2020. 
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Fig. 21 – Elias Maroso, Pulso Espiral. 
Instalação eletrônica. Dimensões de
54 cm x 54 cm x 5 cm. Ano de 2019.
Fonte: AUTOR, 2020.
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apresentar problemas, contradições e soluções impensáveis na duração de seu 
traçado. Quando bem construído, serve de suporte para dar partida à realização 
de uma ideia. Na eletrônica, o diagrama esquemático é visto como uma entidade 
abstrata, um sistema autológico ainda que não seja materializado. Nisso, os 
mapas mentais formados com termos e conceitos desdobraram-se em 
aplicações da eletrônica no intuito de provocar fenômenos físicos relativos à 
poética do atravessamento (entrada, condução, circulação, pulso, vibração, 
potência, saída). Debrucei-me sobre conhecimentos até então inexplorados, à 
leitura dos códigos de um contexto estranho. Exercício autodidata para 
plasticizar novas capacidades ao ser tragado pela extensão ilimitada do Caderno 
Preto. 

Contudo, a saída de um espaço também se configura como entrada a 
outro. O processo que plasticizou a atividade mental em matéria e fenômenos 
elétricos foi o mesmo que conferiu aspecto expositivo ao pensamento. Da 
pretidão potencial à brancura da apreciação e análise: saída do Caderno Preto, 
Espaço Mental que é entrada ao Caderno Branco, Sala Fechada. Caminho que 
levou a outro tipo de espaço, o qual tende a si próprio e empareda anseios 
criativos com dispositivos disciplinares. Isso não significa que terei de 
desconsiderar os estágios de processamento que me trouxeram até essa 
passagem. De modo geral, os trabalhos artísticos deste estudo prosseguem pela 
nervura trilhada no Espaço Mental [impulso criativo  escrita/diagrama  
pensamento  ensaios formais e materiais  resoluções práticas]. O recinto 
destinado à exposição artística determina, todavia, outros códigos de influência 
pelos quais precisei traçar novas táticas de atravessamento. A seção seguinte 
detalha, então, quais foram as vontades, os esquemas e as realizações que 
buscaram fazer dos limites paginados no Caderno Branco, Sala Fechada a 
condição criativa para diferentes formas de saída. 



Fig. 22 – Lee Kun-Yong, The Logic of Space. Fotografias de ação 
sequenciada. Impressões em gelatina de prata sobre papel. Dimensões 
de 48,5 cm x 59 cm (cada fotografia). Ano de 1975. Obra em acervo da 
galeria Hyundai, Seul, Coreia do Sul. Fonte: GALLERY HYUNDAI, 2016. 



Fig. 23 – Disco de Poincaré. Plano hiperbólico {4,6}. No modelo 
geométrico acima, concebido pelo matemático francês Jules Henri 
Poincaré, encaixes se entortam e aumentam de número quanto mais 
perto estão das bordas de uma única região circular. Devido ao traçado
arqueado do plano hiperbólico, a progressão se expande sem nunca 
alcançar contornos de circunferência. Trata-se de um disco que 
associa o limite a sucessões infinitas. Fonte: ANTUNES; QUEIROZ, 2017.
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Fig. 24 – Elias Maroso, A Frente e O Verso. Detalhe da videoinstalação montada na 
exposição coletiva A Frente e O Verso do Olho I, Sala Claudio Carriconde do Centro
de Artes e Letras da UFSM. Dimensões variáveis. Ano de 2017. Fonte: AUTOR, 2020.



[ ] 
CADERNO BRANCO, 

SALA FECHADA 

Como chegou até aqui? Deve ser por alguma razão. Você acaba de entrar 
em uma Sala Fechada que não é física e que está por todos os lados, em qualquer 
lugar – cá e lá. Tem as paredes feitas com palavras para conservar imagens. São 
termos que fecham os contornos da visão com a língua e é por isso que cada 
coisa permanece no seu devido lugar. Sem saída, daqui ninguém passa! A Sala 
Fechada não é um espaço específico ou localizado, muito menos diz respeito 
apenas a um recinto encerrado fisicamente. É um tipo de ambiente estruturado 
por convenções autorreferentes, Caderno Branco que regimenta o olho diante 
do real. Deixa de funcionar na duração do tempo para ser um sistema de juízo 
crítico e de seleção. Aqui, pagino circunstâncias que codificam os conteúdos em 
espirais de interiorização. Lugar sem saída – ao menos pelos termos dispostos 
à vista. Como seria possível praticar passagens nesse espaço tão ocluso, 
hermeticamente selado? É preciso entender seu funcionamento para, quem 
sabe, dar curso a engenharias reversas. Entender o aparelho de trás para frente, 
do que se mostra à frente dos olhos para chegar em seu idioma esquemático. 
Em seguida, conquistar a chance de um excesso no interior do espaço. A partir 
de seu modelo, excedentes aparecem para serem convertidos em objeto de 
apreciação ou deixados para fora. Tornam-se estranhezas penduradas ou 
descartadas por um emparedamento que é suficiente a si próprio. O segredo 
parece ser o de impregnar as paredes da Sala Fechada com uma vontade sem 
cabimento. Fazer dessa espiral analítica a condição de passagem para uma 
inquietude criativa. 

As páginas do Caderno Branco têm a capacidade de conformar conteúdos 
em artigos de exposição, na qualidade de objetos para observações 
ensimesmadas. Tem como referência de partida o paradigma do cubo branco 
expositivo, uma formatação de espaço pretensamente neutra, direcionada à 
experiência artística e que designa posturas contemplativas. É o território da 
análise e fruição de objetos, por mais irrequieta que venha ser a motivação do 
produto pendurado na parede. Segundo o artista e crítico irlandês Brian 
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O’Doherty (2002), o cubo branco, enquanto arquitetura de exposição artística 
visual, persiste como herança de um modernismo tardio, ambiência concebida 
como um horizonte à parte, por abstrações autorreferentes. 

A galeria é construída de acordo com preceitos tão rigorosos 
quanto os da construção de uma igreja medieval. O mundo exterior 
não deve entrar, de modo que as janelas geralmente são lacradas. 
As paredes são pintadas de branco. O teto torna-se a fonte de luz. 
O chão de madeira é polido para que você provoque estalidos 
austeros ao andar, ou acarpetados, para que você ande sem ruído. 
A arte é livre, como se dizia, “para assumir vida própria”. Uma mesa 
discreta talvez seja a única mobília. Nesse ambiente, um cinzeiro de 
pé torna-se quase um objeto sagrado, da mesma maneira que uma 
mangueira de incêndio num museu moderno não se parece com 
uma mangueira de incêndio, mas como uma charada artística 
(O’DOHERTY, 2002, p. 4). 

Neste estudo, o Caderno Branco, Sala Fechada se refere a uma maneira 
de apreender trajetórias e de condicionar a experiência da imagem. Parte da 
ideologia do cubo branco na qualidade de uma operação imaterial, antes de 
caracterizá-la como prescrição para espaços físicos. Circunscreve atividades 
pela brancura de uma Arte com A maiúsculo. Toque de Midas de paredes 
codificantes, passível de transfigurar qualquer coisa em objeto de análise, por 
termos de seleção autorizados internamente. A chancela da Arte com A 
maiúsculo pode converter qualquer atividade em produto legítimo de seu 
espaço, mas nem sempre esse processo de transfiguração expande a potência 
da coisa transfigurada. A conversão de um objeto, atividade ou experiência em 
um produto de exposição está mais para moldagens de representação ou de 
intermediação, embora esse movimento possa ainda remeter à vitalidade 
criativa das ocorrências incorporadas nesse tipo de espaço.  

Se qualquer ato poético externo à Sala Fechada pode ser canonizado 
nessa atmosfera de códigos, não é verdade que todas as valorações, sem 
exceção, mantenham-se autênticas à força criativa que lhes deu origem. 
Algumas imagens sofrem cortes simbólicos para serem inscritas no modelo 
desse contexto. São atividades que precisam se ajustar a normas internas caso 
queiram frequentar o Caderno Branco, seja por domesticação ou iniciativa 
tática. Isso quer dizer que, nesta abordagem, o fazer artístico, pode acontecer 
fora e dentro de seu recinto especializado, além de estar em mais de um 
contexto ao mesmo tempo. Busco nestas páginas a chance de também pensar 
uma arte escrita com a minúsculo, um tipo de empenho criativo que não é 
partícipe de sistemas majoritários de apreensão. As paredes descritas na 
brancura destas páginas, têm a capacidade de circunscrever fenômenos tanto 
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em lugares fisicamente restritos quanto abertos. A Sala Fechada pode acontecer 
ao ar livre, quando disciplina uma extensão de espaço para atualizar seu 
regimento. Um andarilho bem vivido estranharia o culto de delírios 
completamente inoperantes em outros lugares de passagem. A clausura do 
Caderno Branco é imaterial e idiomática, compreendida por partícipes de sua 
linguagem. Pretende ser de ordem universal, mas nem todos são aptos a 
entendê-la. Para entrar nesse ambiente, é preciso estar em dia com seus 
conceitos, passar por ritos de titulação. 

Sob normas praticáveis em diferentes situações, a Sala Fechada está para 
um contexto que tende ao isolamento e à autossuficiência. Determina axiomas 
internos e contornos ao que lhe é estranho. A gravidade de sua clausura é 
medida pela forma como reage às exceções normativas. Quanto mais fechada é, 
mais rechaça aquilo que não lhe cabe, aquilo que ameaça seu modelo 
cristalizado. Não quer dizer que o discurso que erige esse tipo de espaço seja 
sempre inconsistente, mas, ao passo em que não suporta provocações de fora, 
acaba produzindo suas patologias de alvenaria – mofos, infiltrações e 
rachaduras que escancaram a defasagem da estrutura com o passar do tempo. 
Nisso, o Caderno Branco pode ser resumido pelas seguintes propriedades: { .a} 
é relativo ao espaço interno; { .b} tem o recinto expositivo da arte visual como 
referência de disparo; { .c} funciona em lógica disciplinar; { .d} prevalência 
de processos autorreferentes; { .e} toma a parede enquanto limite e condição 
de seu exercício.  

Disponho-me a explorar a Sala Fechada na dificuldade de dobrar seus 
termos por uma vontade de passagem. Observo movimentos críticos e 
possibilidades criativas na condição de clausura em [ .1] Claustrofilia e 
Claustrofobia. Busco na própria tendência à interiorização desencadear fraturas 
e torções autológicas diante da parede [ .2], uma profusão de formas para 
encontrar uma saída [ .3]. Afinal de contas: como tornar tangível o 
atravessamento poético no interior deste caderno? Quais são os resultados 
práticos desse emparedamento aplicado sobre a motivação de pesquisa? 
Ofício de pensamento plástico: seria possível sair da Arte através da arte? 
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Fig. 25 – Elias Maroso, A Frente e O Verso. Detalhes da videoinstalação
montada na exposição coletiva A Frente e O Verso do Olho I, Sala 
Cláudio Carriconde, Centro de Artes e Letras da UFSM. Dimensões
variáveis. Ano de 2017. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 26 – Elias Maroso, A Frente e O Verso. Detalhes da videoinstalação 
montada na exposição coletiva A Frente e O Verso do Olho I, Sala 
Cláudio Carriconde, Centro de Artes e Letras da UFSM. Dimensões 
variáveis. Ano de 2017. Fonte: AUTOR, 2020. 
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[ .1] CLAUSTROFILIA E CLAUSTROFOBIA 

A Sala Fechada pode provocar reações de conformidade ou rechaço, de 
claustrofilia ou claustrofobia. Como os próprios termos insinuam, um 
comportamento claustrofílico é aquele que manifesta conforto em espaços 
encerrados. O claustrofóbico, por sua vez, é aquele que compadece de um 
intenso desconforto em ambientes fechados (TRIPICCHIO, 2008). Ambos os casos 
respondem a um limite prescrito no espaço. O prefixo dessas denominações tem 
a mesma origem da palavra clausura14 e carrega o sentido de confinamento 
espacial, quando não há relação do interior com o exterior. Se é voluntário, sem 
privação coerciva da liberdade, claustro diz respeito à tradição monástica e 
conventual de ordenações católicas. No contexto da religião, refere-se à prática 
de permanente isolamento, sob juramento hierático e asceta no interior de 
mosteiros ou conventos (VERBI SPONSA, 1999). A clausura das ordenações 
católicas configurou um desenho específico às edificações clericais. Nisso, o 
claustro é praticado em uma configuração espacial de quatro corredores de 
aposentos individuais, com um jardim ao centro. Diferente da atividade 
religiosa ativa, que interage com o mundo exterior, a clausura religiosa consiste 
em uma prática de devoção contemplativa15 e isolada, voltada a imagens e 
escrituras sagradas. 

Seja coerciva ou voluntária, a clausura sucede de um disciplinamento 
sobre o corpo. A disciplina impele nas coisas um regime preexistente de 
medidas. Os excessos são corrigidos ou eliminados por códigos de conduta. O 
regimento afirma seu modelo reagindo ao que lhe excede, ao que sai da 
prescrição normativa. A exceção é um risco à norma, pode escancarar sua 
defasagem no espaço vivido. Há um processo reativo para que o modelo se 
mantenha em pé. Todavia, nem todo modelo implica extrema rigidez. Alguns 
seguem premissas praticáveis, harmonizadas com o comportamento de seus 
partícipes. O modelo se torna mais rígido ao passo que mais reage do que afirma. 
Mais recusa o que não lhe cabe do que difunde valores próprios. A medida entre 
afirmação e reação é a chave que leva um modelo a ser mais ou menos 
disciplinador.  

14 Do latim claustrum, decorrendo na derivação léxica clausura (CUNHA, 2007, p. 85). 

15  “Enquanto meio ascético de imenso valor, a clausura é particularmente apropriada para uma vida 
inteiramente orientada à contemplação. Constitui um sinal da defesa sagrada com que Deus preserva a sua 
criatura e, por outro lado, é uma forma singular de pertença exclusiva a Ele, porque a totalidade caracteriza 
a entrega absoluta a Deus. Trata-se de uma modalidade típica e propícia de viver a relação esponsal com Deus 
na unicidade do amor, sem interferências indevidas de pessoas ou de coisas, de tal modo que a criatura, fixa 
e absorta em Deus, possa viver unicamente para louvor da sua glória” (VERBI SPONSA, 1999, p. 15). 
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Antes da privação física, a clausura e seu disciplinamento funciona de 
maneira abstrata, opera no pensamento e na ação. Boa parte da obra de Michel 
Foucault (1997) analisa essa microfísica que compartimenta espaços segundo 
um repertório homogeneizante, protegendo o organograma disciplinar de 
influências externas. A arquitetura do claustro é uma das materializações dessa 
engrenagem que opera em diversos âmbitos da atividade social. Quando a 
clausura é coerciva ou compulsória, temos prisões, asilos, escolas e sanatórios 
como outros exemplos práticos dessa lógica. São órgãos de um modelo de 
aparelho voltado à produtividade e à centralização de poder. É de ordem militar, 
clerical, judicial, médica, escolar ou monetária. Nessa cultura, a disciplina se 
coloca como sinônimo de vigor, avanço e caminho único para a conquista de 
resultados. Persiste a ideia de que toda a atividade vigorosa vem de um 
disciplinamento. De que disciplina é sinônimo de vigor. Conserva-se esse 
entendimento de que é boa e útil toda a atividade que condiciona o corpo ao 
constrangimento e ao corte dos excessos. Antes vem a medida do que a 
excitação da vontade. O desejo precisa caber no interior de compartimentos 
específicos, sujeito a limites prescritos. 

A disciplina é, nessa perspectiva, a forma abstrata da clausura e, por isso, 
não se refere somente a restrições físicas e espaciais. Determina docilização e 
vigilância antes de trancamento. Em sua administração, a disciplina condecora 
obedientes e pune desobedientes. Ergue paredes pelo discurso repetido em 
série. Lugar de uma microfísica que só deixa passar doses de vontade desde que 
sejam adequadas a destinos corretos de expressão. 

O princípio de “clausura” não é constante, nem indispensável, nem 
suficiente nos aparelhos disciplinares. Estes trabalham o espaço de 
maneira muito mais flexível e mais fina. E em primeiro lugar 
segundo o princípio da localização imediata ou do 
quadriculamento. Cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar, um 
indivíduo. Evitar as distribuições por grupos; decompor as 
implantações coletivas; analisar as pluralidades confusas, maciças 
ou fugidias. O espaço disciplinar tende a se dividir em tantas 
parcelas quanto corpos ou elementos há para repartir (FOUCAULT, 
1997, p. 169). 

A Sala Fechada é uma derivação do espaço disciplinar, regida por uma 
ordem material e imaterial que individualiza, desautoriza e condecora sujeitos, 
grupos, métodos e saberes. O governado é bem-sucedido na medida em que 
segue seus termos, não resiste à microfísica do poder. Enquanto não houver 
dissidência, o modelo parece uma inerência de vida. Como já disse o artista 
húngaro János Sugar, o poder é invisível até você provocá-lo (fig. 27). Na verdade, 
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a disciplina faz da libertação um espetáculo. Oferece insígnias de liberdade a 
poucos obedientes, estabelecendo representações de cima para baixo. As 
partições de seu organograma são intercambiáveis, responsivas. Não há como 
sair desse esquema através de sua lógica vertical. Os componentes podem até 
mudar de rosto e de atribuição, ganhar compartimentos próprios, mas são 
mudanças de aparência espetacular, para que o disciplinamento persista no 
tempo. As partes podem mudar de escala desde que cada uma permaneça no 
seu devido lugar. São reguladas, assim, imunologias ao sistema que fagocitam 
insurgências da vida ainda não disciplinadas, transfigurando-as em símbolos de 
uma emancipação simulada. Quer dizer que a manutenção do organograma é 
feita por engolimento e adequação de emergências.  

O espaço disciplinar não manifesta vitalidade criativa em si, apenas 
administra o que aparece de novo. É impotente diante das diferenciações 
criativas e, por isso, vale-se do poder extensivo para conservar sua estrutura. A 
diferença entre diagrama e organograma está justamente na hierarquia sobre 
os termos arranjados. Não cria formas, mas sobrecodifica excessos ou 
insurgências exteriores. Toda a vez que um fenômeno excede seu sistema, o 
quadriculamento age para separá-lo coercivamente dos grupos já distribuídos. 
Em termos abstratos, a lógica da dominação é aquilo que administra sua 
impotência de lidar com a diferença ou com aquilo que pode se tornar diferente. 
A sociedade disciplinar perfila formas macropolíticas (aparelhos e estratos 
sociais) e micropolíticas (formação de subjetividades). Nessa leitura, aparece o 
problema do governado que relaciona a liberdade à conquista de um posto de 

Fig. 27 – János Sugar, Power Is Invisible Until You Provoque It (O Poder 
É Invisível Até Você Provocá-Lo). Performance na cidade de Viena, 
Áustria. Ano de 2009. Fonte: KRINSINGER GALERIE, 2014.
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dominação, seja ela política, financeira ou simbólica. Os indivíduos governados 
são agentes do poder em rede. Michel Foucault lança a provocação de que a 
alternativa à dominação não está nas cadeiras da governança vigente, 
sugerindo-nos que o caminho da diferença está em não se apaixonar pelo poder 
(FOUCAULT, 2011). 

O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como 
algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui e ali, 
nunca está em mãos de alguns, nunca é apropriado como uma 
riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas 
malhas, os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em 
posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca são alvos 
inertes ou consentidos do poder, são sempre centros de 
transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos 
indivíduos, passa por eles (Idem, 1989, p. 183). 

Traçar táticas de saída à clausura contemporânea está para uma 
inquietude no campo dos códigos convencionados. Em primeira instância, um 
conflito sobre nós mesmos, de rival invisível, atentos àquilo que nos passa. O 
artista israelo-francês Absalon (pseudônimo de Eshel Meir) na obra em vídeo 
Batalha (fig. 28), de 1993, performa uma situação análoga à luta interna em face 
da sujeição. Durante uma tomada de câmera fixa no alto de um recinto fechado 
e branco, Absalon golpeia freneticamente o ar com socos e pontapés por todas 
as direções do ambiente. O conflito solitário e esquizóide do artista é repetido 
em ciclos sem que haja um desfecho, vencedor ou perdedor. O trabalho segue 
seu interesse poético marcado por situações de clausura psicológica e espacial.  

Fig. 28 – Absalon, Bataille (Batalha). Vídeoperformance de 30 
segundos, execução contínua. Coleção Centre Georges
Pompidou, Paris. Ano de 1993. Fonte: ABSALON, 1993.

Fig. 29 – Absalon, Cellule n° 3. Estrutura em madeira, papelão, 
tinta dispersiva branca, tecido, tubos de néon. Dimensões de 202
cm x 410 cm x 280 cm. Galeria Ferme du Buisson – Noisiel, 
França. Ano de 1992. Fonte: ABSALON, 1993.
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Por meio de uma desrazão criativa, procura replicar poeticamente as 
forças que passam pelo seu corpo. As realizações de grande impacto em sua 
trajetória são os projetos de células habitacionais (fig. 29), concebidas por uma 
volumetria básica e relativa à anatomia e aos movimentos corporais do artista. 
Completamente brancas, as estruturas juntam a noção de isolamento ou refúgio 
voluntário com clausura espacial. Mesmo na criação de espaços próprios, 
Absalon elabora ambientes padronizados e restritos. Rebatimento de limitações 
sobre si no intuito de formar-se o senhor de seu confinamento, antes que 
qualquer outro o faça. Uma prática desrazoada que converte claustrofobia social 
em claustrofilia induzida. 

A célula é um mecanismo que condiciona meus movimentos. Com 
tempo e hábito, esse mecanismo se tornará meu conforto [...] A 
necessidade do projeto brota das restrições impostas [...] por um 
universo estético no qual as coisas são padronizadas [...] Gostaria 
de fazer dessas células minhas casas, onde defino minhas 
sensações, comportamentos. Essas casas serão um meio de 
resistência a uma sociedade que me impede de me tornar o que 
devo ser (ABSALON, 1993, p. 15). 

Vale destacar que, nas discussões deste Caderno Branco, a clausura mais 
se refere à fixidez e ao trancamento do que ao espaço interior ou espaço de 
dentro. Nem todo espaço interno é ensimesmado e nem todo espaço exterior é 
sinônimo de abertura absoluta. A clausura diz respeito ao represamento de 
passagens e pode acontecer tanto no espaço interno quanto no externo. Tal 
compreensão confere à interioridade um campo potencial de passagens, ainda 
quando provocada por situações de disciplinamento. Quer dizer que o espaço 
interno pode igualmente ser um lugar de entradas e de saídas; passível de ser 
ativado em qualquer circunstância para expedições de intimidade pulsante. 

Em Viagem ao Redor de Meu Quarto, o escritor francês Xavier de Maistre 
faz da clausura a extensão de saídas pela escrita. Publicada em 1794, o autor, 
que também desempenhava funções militares, produziu a obra enquanto 
permanecia confinado em seu quarto devido a uma punição disciplinar. A obra 
em questão explora recursos narrativos pelo contrassenso de atravessar o tédio 
de um aposento fechado. 

Meu quarto está situado sob o quadragésimo quinto grau de 
latitude, conforme as medições do padre Beccaria; sua direção é do 
levante para o poente; forma um retângulo que mede trinta e seis 
passos, seguindo-se bem rente à parede. Todavia, a minha viagem 
há de conter mais que isso; pois atravessarei o quarto muitas vezes 
no comprimento e na largura, ou então diagonalmente, sem seguir 
regra nem método. Farei até ziguezagues e percorrerei todas as 
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linhas possíveis em geometria, se a necessidade o exigir. [...] Não 
há nada mais atraente, no meu entender, do que seguir a pista das 
próprias ideias, como o caçador persegue a caça sem que pareça 
observar qualquer rota. Por isso, quando viajo pelo meu quarto, 
raramente percorro uma linha reta: vou da minha mesa até um 
quadro colocado num canto; dali parto obliquamente para ir até a 
porta; mas, embora esta seja a minha intenção ao partir, se no 
caminho encontro a minha poltrona não faço cerimônia e 
acomodo-me nela imediatamente. [...] As horas, então, deslizam 
sobre nós e caem em silêncio na eternidade, sem nos fazer sentir a 
sua triste passagem (MAISTRE, 1998, p. 23-24). 

Nessa paradoxal aventura de espaço restrito, Maistre articula uma 
escrita de teor melancólico e autobiográfico. Pela imposição à clausura, a 
vontade de saída leva-o a devaneios criativos, esmiuçando intensidades do 
mundo interior. A flexão do gênero narrativo/épico aliado ao domínio 
sentimental em Xavier de Maistre anunciava o que viria a ser o romantismo na 
literatura do séc. XVIII, estilo de dimensão psicológica e sentimental, voltado 
aos trânsitos no interior de si mesmo, (FERREIRA; RÓNAI, 1979). A título de 
curiosidade, para além de vertentes literárias consagradas, o título de Maistre é 
referenciado nos manuscritos em claustro da monja francesa Teresa de Lisieux, 
conhecida no Brasil como Santa Teresinha do Menino Jesus. No livro A História 
de Uma Alma, publicado em 1898, constam detalhes de uma vida afeita ao 
claustro, redigidos em completo isolamento entre lembranças de sua devoção 
ativa, com interação social, e a condição última de contemplação ascética, 
restrita ao interior do convento (Carmelo de Lisieux, França). Sem nunca ter 
saído desde sua conversão, Teresa de Liseux foi imagem-emblema para missões 
francesas da época (MCBRIEN, 2001). 

No interior do "meu museu" havia ainda uma jardineira, sobre a 
qual punha minha planta predileta. Diante da janela, minha mesa 
coberta com um tapete verde, e sobre esse tapete coloquei, no meio, 
uma ampulheta, uma estatueta de São José, um porta-relógio, 
corbelhas para flores, um tinteiro etc. Algumas cadeiras mancas e 
a fascinante caminha de boneca de Paulina completavam todo o 
meu mobiliário. Realmente, esse pobre quarto de sótão era um 
mundo para mim, e como o Sr. Maistre, poderia eu escrever um 
livro com o título: "Passeio em torno do meu quarto". Gostava de 
permanecer horas inteiras nesse quarto, a estudar e a meditar 
diante do panorama que se descortinava aos meus olhos (LISEUX, 
2011, p. 54). 

O espaço interno emergido pela distensão do limite em Maistre também 
acontece na claustrofilia contemplativa da monja canonizada. Coerciva ou 
voluntária, a restrição disciplinar não impede travessias pela interioridade, 
extraindo picos de intensidade em plena solidão. A saída da Sala Fechada pode 
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acontecer nesse inevitável circuito interno que constitui nossa experiência em 
vida, ainda que se encontre compartimentada por paredes disciplinares. Espaço 
interior que dá acesso, em qualquer circunstância material, a um exterior de si 
próprio. Deixo de lado o que me fixa no eu/sujeito, esse com um rosto 
reconhecível, para dar vez a uma paradoxal impessoalidade interior. 

Quando sozinho, interessa saber a pessoa que sou? Ligo-me à solitude de 
David H. Lawrence, “em favor da despersonalização mais radical para uma 
outra conexão com os fluxos do mundo” (PELBART, 2013, p. 14); 
à ocorrência do deserto evocado por Friedrich Nietzsche: “tenho sempre a 
impressão de que querem me exilar de mim mesmo e roubar-me a alma [...] 
tenho, então, a necessidade do deserto para voltar a ser bom” (NIETZSCHE, 2004, 
p. 304). Gilles Deleuze prossegue pelo exílio nietzschiano quando diz que “o
deserto, a experimentação sobre si mesmo é nossa única identidade, nossa única 
chance para todas as combinações que nos habitam” (DELEUZE; PARNET, 2004, p. 
21). Movimento que nos reaproximar da mais íntima solidão, instância pela qual 
o pensamento e a criação são possíveis. Neste instante, escrevo nas páginas do
Caderno Branco por uma solidão permeada de vontades e de influências.  

A primeira flexão de termos na Sala Fechada está nessa dissociação entre 
isolamento e espaço interno a partir de uma solitude inquieta. Pensamento que 
se utiliza da interiorização para qualificar o fazer criativo enquanto abertura a 
passagens e deslocalizações, por mais que seus resultados sejam convertidos em 
produtos de apreciação disciplinada. Como observa o ensaísta e professor de 
filosofia Bruno Cava (2012), a vitalidade criativa precede aparelhos de 
contenção e, quando cooptada, seria capaz de impregnar a parede expositiva 
com ideias sem cabimento. Em certos casos, a pregnância é tão aguda que atinge 
formas críticas à estrutura de separação. Nisso, uma segunda flexão de termos 
da Sala Fechada aparece pelas complicações contextuais que brotam de sua 
atmosfera contemplativa. 

A arte é expressão do trabalho vivo. Como tal, vem primeiro de 
qualquer captura. A captura da arte para finalidades diversas 
ocorre sempre depois. Estas podem ser o mercado, a linha do 
partido, o futuro da nação, a didática ‘revolucionária’, o recesso do 
museu, a egolatria do Artista ou o narcisismo do colecionador. A 
captura mais usual, pelo mercado, transforma o trabalho vivo em 
valor, isto é, submete a turbulência da criação artística, domestica-
a e, então, confere um valor, coloca-a na circulação de sujeitos e 
objetos formatados pelo capital. Mas esse processo vem depois. O 
antecedente ontológico da captura não deixa de ser a criação viva 
(CAVA, 2012, n. p.). 

 



103   

Se circuito o fazer artístico junto a uma vitalidade criativa, de empenho 
prático a passagens fora de si, restringí-lo a uma sala específica e padronizada 
de atuação provoca, cedo ou tarde, posturas indisciplinadas. Desde a 
proliferação de formas contestatórias do início do séc. XX, quando artistas 
rompem com narrativas convencionadas, o problema da arte circunscrita em 
ambientes e cânones fechados é assunto para conformidades e alternativas 
diante de seu sistema hegemônico. Torcendo a autoconsciência da Arte em 
análises de sua modelização ocidental, diversos artistas e pensadores 
dedicaram-se à crítica estrutural das próprias instituições. Na observação de 
que o espaço da experiência artística deriva de um isolamento disciplinar, 
pontuo, neste estudo, duas abordagens críticas: uma que entende a instituição 
artística por uma inevitável autorreferência, com possíveis reformulações de 
dentro para dentro; e outra que pensa a instituição por articulações entre o 
instituído e o instituinte, por tensionamentos e contestações de emergências 
externas sobre paradigmas internos. 

A crítica institucional como chave de leitura nas artes visuais é 
assinalada, de início, em produções do contexto europeu e estadunidense dos 
anos sessenta, direcionada a apontar os limites da formatação expositiva (cubo 
branco) e das condições de recepção da obra artística. Nessa primeira onda, 
destacam-se os artistas Daniel Buren, Marcel Broodthaers, Michael Asher e 
Hans Haacke (BUCHLOH, 1990). Tais iniciativas críticas partiram de 
enquadramentos espaciais para questionar o estatuto do objeto artístico e a 
estrutura convencionada de sua experiência. Um evidente comentário sobre 
condição expositiva da arte está em Cubo de Condensação de Hans Haacke 
(fig. 30), consistindo em uma escultura de acrílico transparente com água em 
seu interior, hermeticamente selada e que incorpora ciclos de condensação 
ambiental por contrastes de temperatura entre o recinto de apresentação e o 
volume da peça. O artista alemão fecha uma porção do espaço para criar 
embates de atmosfera. A condensação interna é percebida pelas paredes turvas 
e por cotígulas de água, resultado da climatização artificial do ambiente. 
Encontra-se nesse efeito um hiato de fluidez física para lugares acondicionados 
à exposição artística. 

Depois da análise arquitetural da instituição e do fenômeno artístico, 
uma segunda onda da crítica desponta ainda no cenário estadunidense dos anos 
noventa, a exemplo das poéticas de Mel Bochner, Louise Lawler e Andrea Fraser 
(GRAW, 2005). Refere-se ao momento no qual a instituição da arte também é 
observada pela circulação de um capital simbólico específico, pelos limites de 
representação social e discursos de poder. Estrutura mais imaterial que 
material, globalmente replicada como referência majoritária de espaço. 
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Analisando os códigos que regem tal contexto hegemonizante, Andrea Fraser 
desenvolveu um importante posicionamento sobre a atuação artística na 
contemporaneidade. No ensaio Da Crítica às Instituições a Uma Instituição da 
Crítica (FRASER, 2008), a artista analisa o processo de deglutição de práticas 
contestatórias conforme padrões disciplinares e financerizados. À vista dessa 
paradoxal situação, Fraser lança a seguinte questão: “como podem artistas que 
se tornaram eles próprios instituições da história da arte reivindicarem uma 
crítica à instituição da arte?” (Ibidem, p. 179). Quer dizer que a primeira onda 
de artistas voltada ao enquadramento dos espaços de poder, mesmo 
inconformada com os aparelhos culturais da época, transformou-se em um 
episódio de canonização histórica e valoração mercadológica.  

Para Andrea Fraser, o paradoxo de pertencer àquilo que uma vez foi 
objeto de contestação levou à defasagem e à queda da crítica institucional 
enquanto crítica às instituições. Defende, então, outra abordagem, centrada na 
autológica de seu modelo em vigência. A partir de uma leitura da teoria geral 
dos campos em Pierre Bourdieu, Fraser define a atividade artística como 
produto inextricável de seu compartimento sociocultural, considerando que “a 
instituição está dentro de nós, e não podemos estar fora de nós mesmos” 
(Ibidem, p. 183). Desse modo, as propostas de contestação à estrutura 
majoritária seguiriam “uma forma altamente ideológica de escapismo” (Ibidem, 
p. 186), fadada ao fracasso dentro e fora dos espaços instituídos.

Fig. 30 – Hans Haacke, Kondensationswürfel (Cubo de Condensação). Acrílico 
transparente, água e climatização do ambiente expositivo. Dimensões de 76 cm
x 76 cm x 76 cm. Tiragem 10 reproduções. Ano de 1965. Fonte: KRAUSS, 2001.
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A crítica institucional foi institucionalizada? A crítica institucional 
sempre foi institucionalizada. Só poderia ter surgido de dentro e, 
como toda arte, só pode funcionar dentro da instituição arte. A 
insistência da crítica institucional sobre a inescapável 
determinação institucional pode ser, de fato, o que a distingue de 
modo mais preciso de outros legados da vanguarda histórica. Pode 
ser distinta em relação a outros legados por reconhecer o fracasso 
dos movimentos vanguardistas e as consequências desse fracasso; 
isto é, reconhece não a destruição da instituição da arte, mas sua 
explosão para além das fronteiras tradicionais de objetos 
especificamente artísticos e critérios estéticos (FRASER, 2008,  
p. 184). 

Nesses termos, a possibilidade da crítica estaria na autológica 
institucional, apenas com flexões de dentro para dentro. Indica um tipo de 
atuação em contexto único, redobrado sobre si mesmo. Uma Arte condicionada 
à lógica que hegemoniza o ofício de seu termo. A inclinação claustrofílica do 
fazer artístico dispõe a teoria dos campos de Pierre Bourdieu como fato 
irreversível das dinâmicas sociais e ocidentalizadas. No entanto, o empenho de 
Bourdieu para esmiuçar a economia das trocas simbólicas, está em fazê-las 
apreensíveis em sua complexidade. Destaca que o poder sistêmico funciona pela 
introjeção de impossibilidades nos dominados, pelo ”desconhecimento da 
violência que se exerce através dele” (BOURDIEU, 1990, p. 194). Procura, portanto, 
evidenciar aquilo que, por intricadas relações, dirige ou intimida nossos atos, 
sendo “um alerta contra as soluções fáceis e um auxiliar na construção de uma 
ação política transformadora que seja radicalmente efetiva” (MIGUEL, 2015, p. 
213). Ao analisar os campos da literatura e da arte, Bourdieu destaca os 
processos internos de produção e recepção na medida em que os círculos de 
atividades específicas se preservam de interferências externas. Seus agentes, 
compartimentados em assimetrias e poderes centralizados, regem os princípios 
de legitimação, o que não impede eventuais cisões a partir da própria 
codificação interna. Antes de perfilar a autonomia do campo artístico ou 
literário como realidade incontornável, Bourdieu expõe seu funcionamento 
para profaná-lo desde uma perspectiva sociológica. 

[...] para resumir em poucas frases uma teoria complexa, eu diria 
que cada autor, enquanto ocupa uma posição no espaço, isto é, em 
um campo de forças [...] só existe e subsiste sob as limitações 
estruturadas do campo; mas ele também afirma a distância 
diferencial constitutiva de sua posição, seu ponto de vista, entendido 
como vista a partir de um ponto (BOURDIEU, 2011, p. 64, grifo nosso). 

O fundamento dos campos e saberes ensimesmados é assunto de 
problematizações na arte contemporânea na medida em que diversos artistas 
desenvolvem suas poéticas não limitadas a contextos especializados. O 
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antropólogo argentino Nestor Garcia Canclini, em A sociedade sem relato (2012), 
versa sobre uma possível pós-autonomia da arte, ao observar ações que 
constroem sua consistência criativa aventurando-se e provocando efeitos reais 
em outros âmbitos do cotidiano. Quer dizer que a contemporaneidade artística 
se expandiu para as mais diversas abordagens e de tal maneira que suas 
problemáticas não são apenas consideradas no interior de seu campo. Essa 
produção pós-autônoma atravessaria códigos até então estranhos, motivada por 
interseções e consonâncias de saberes aparentemente distantes. 

[...] refiro-me ao processo das últimas décadas no qual aumentam 
os deslocamentos das práticas artísticas baseadas em objetos a 
práticas baseadas em contextos até chegar a inserir as obras nos 
meios de comunicação, espaços urbanos, redes digitais e formas de 
participação social onde parece diluir-se a diferença estética 
(CANCLINI, 2012, p. 24). 

O crítico de arte estadunidense Brian Holmes, em Investigações 
extradisciplinares: para uma nova crítica das instituições (2008), localiza nessa 
deriva por saberes inabituais uma terceira possibilidade analítica e 
transformativa da arte. Se a primeira onda da crítica institucional dirigiu 
atenção aos aparelhos de exposição e a segunda determinou um senso de 
autorreforma em função de cooptações sistêmicas, a terceira onda apresentada 
por Holmes observa movimentos de idas e vindas à perspectiva de partida que 
é a atividade artística e os contextos de inserção. O autor associa estímulos 
externos (tropismos) com iniciativas críticas (reflexividade) em um jogo de via 
dupla: a parede que assegura o espaço da arte é igualmente interface para 
dissensos formais e discursivos. As derivas extradisciplinares, enquanto 
terceira vertente da crítica institucional, operariam torções no ambiente 
analítico e contemplativo da Sala Fechada com circuitos de entrada e de saída. 

A palavra tropismo transporta o desejo ou necessidade de virar-se 
rumo a algo além, a um campo ou disciplina exterior; enquanto a 
noção de reflexividade indica um retorno crítico ao ponto de 
partida, uma tentativa de transformar a disciplina inicial, de acabar 
com sua isolação, de abrir-se a novas possibilidades de expressão, 
análise, cooperação e compromisso (HOLMES, 2008, p. 8). 

A proposta de Holmes evoca a transversalidade prática, no interesse de 
lançar “nova luz sobre os antigos problemas de fechamento de disciplinas 
especializadas, sobre a paralisia intelectual e afetiva que isto suscita” (HOLMES, 
2008, p. 14). Contrapondo-se à tendência claustrofílica da crítica, aquela 
redobrada sobre si, a perspectiva extradisciplinar de Holmes compõe a 
plataforma intercontinental de artistas e teóricos da arte contemporânea 
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intitulada Transform. Criada na primeira década dos anos 2000, o projeto reúne 
um rico material ensaístico e multilíngue sobre táticas contra-hegemônicas de 
interesse artístico 16 . O filósofo austríaco Gerald Raunig, colaborador da 
plataforma, denomina Transform como iniciativa oportuna enquanto houver a 
necessidade de acender o vigor de uma crítica implicante e implicada no campo 
artístico e social. Nessa perspectiva, enfatiza-se que a crítica institucional não 
deve ser encerrada ao se deparar com verificações desencantadas sobre a 
estrutura vigente, mas motivar o pensamento de alternativas práticas. A 
instituição deixa de ser uma entidade monolítica e impositiva para se aproximar 
da leitura do sociólogo e educador francês René Lourau, quando assinala que 
uma instituição é composta por fatores instituídos e instituintes. Assim, os 
valores cristalizados de uma instituição estariam em constante tensionamentos 
instituintes, sendo eles “a capacidade de inovação e, em geral, a prática política 
como ‘significante’ da prática social” (LOURAU, 2004, p. 47). 

A crítica institucional não deveria se fixar ao âmbito da arte nem a 
suas regras fechadas, mas sim desenvolver-se mais amplamente 
junto às mudanças sociais, sobretudo encontrando e estabelecendo 
alianças com outras formas de crítica dentro e fora do âmbito da 
arte [...] A crítica institucional deveria se reformular como atitude 
crítica e como prática instituinte (RAUNIG, 2009, p. 184). 

A terceira onda levantada pelo projeto Transform ancora-se na definição 
foucaultiana de crítica, compreendendo-a na qualidade de uma “arte de não ser 
governado de tal forma” (FOUCAULT, 2000, p. 170). Refere-se a problemas 
criativas que escapam de valores verticais e igualmente desviam de dois 
comportamentos provocados pelo fechamento disciplinar: uma delas é de 
natureza claustrofóbica, guiada pela “imaginação de espaços livres de poder” 
(RAUNIG, 2009, p. 185); e a outra, de teor claustrofílico, que pretende uma 
administração interna dos aparelhos já consolidados. Desse modo, Gerald 
Raunig situa a posição de Andrea Fraser como um movimento que 
“substancializa a implicação na própria instituição e expulsa para fora do 
quadro o horizonte transformador” (Ibidem, p. 185). 

Desse enfoque forma parte também a mal-intencionada 
compreensão dos princípios teóricos de Foucault (a interpretação 
de sua teoria do poder como beco sem saída a dispositivos 
oniabrangentes sem forma de resistência ou saída possível) e dos 
de Bourdieu (a interpretação hermética de sua teoria dos campos), 

16 O material completo da plataforma Transform está disponível em inglês, francês, alemão e espanhol, no 
seguinte endereço eletrônico: <http://transform.eipcp.net>. Uma seleção de textos produzidos pelos 
autores dessa iniciativa se encontra na publicação Art and Contemporary Critical Practice: reinventing 
institutional critique (RAUNIG; RAY, 2009). 



  108 

a qual reforça o estabelecido, o organizado, o estriado e seriado 
como única e imóvel possibilidade (RAUNIG, 2009, p. 186). 

As perspectivas circuitadas pela iniciativa Transform guiam-se, 
portanto, a uma disposição crítica que não escapa ou se rende à complexidade 
do contemporâneo – nem rechaço, nem conformidade, mas implicação 
transformadora. Alternativa ao confinamento disciplinar que toma como 
desafio a saída dos códigos através dos códigos, ou seja, um envolvimento pela 
mudança com táticas cúmplices e rivais dos termos que uma instituição dispõe. 
Observo nessa produção sensibilidades atentas ao que gera anomalias no léxico 
majoritário, nos contextos que se querem únicos e gerais diante da diferença. A 
partir de tais leituras, dirijo atenção às dinâmicas que procuram o múltiplo em 
tabuleiros do único e da recognição. Junto aos propósitos desta pesquisa, penso 
em outra viés de análise institucional para multiplicar os espaços de atividade 
artística e contextos de inserção. Dobras do múltiplo que não se cristalizam em 
padrões totalizantes, com paredes permeáveis à circulação de fluxos internas e 
externas. Esforço para visar instâncias desde as quais uma boa resolução 
interior também leva em conta efeitos exteriores ao lugar de partida. 

Tal modalidade crítica atinge igualmente o que se entende por fazer 
artístico, em vista de atuações que passam por mais de uma atmosfera de 
códigos. Encontro nessa vertente uma saída da Arte com A maiúsculo através 
de uma arte com a minúsculo. Minoração de um conceito erigido por preceitos 
majoritários. Atividade de poder simbólico profanada com ofícios da 
linguagem, ações e efeitos no real, alheia a domínios fechados do conhecimento. 
Como mencionado no começo desta discussão, o modelo tem na exceção o seu 
limite. Não cria novas formas. Depende da gestão de sua impotência diante 
daquilo que é diferencial, ainda que virtualmente. O que impulsiona é a 
vitalidade criativa. A captura acontece depois, sendo esse princípio vitalista 
fundamental para se desenvolver uma crítica à clausura disciplinar da arte. 

O que me surpreende, em nossa sociedade, é que a arte se relacione 
apenas com objetos e não com indivíduos ou a vida; e que também 
seja um domínio especializado, um domínio de peritos, que são os 
artistas. Mas a vida de todo indivíduo não poderia ser uma obra de 
arte? Por que uma mesa ou uma casa são objetos de arte, mas 
nossas vidas não? (FOUCAULT, 1995, p. 617). 

 

Neste segmento do Caderno Branco, foram apresentadas duas flexões de 
termos para a condição espacial da Sala Fechada. Uma delas consistiu na 
distinção entre clausura e espaço de dentro, na observação de influências 
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externas à interioridade, passíveis de acontecer em localizações tanto fechadas 
quanto abertas. Outra flexão ancorou-se na tomada de sua ambiência 
contemplativa e analítica em disposição crítica, problematizando o modelo que 
separa e codifica a atividade artística de outras instâncias vividas. Para tanto, 
levantei três abordagens de crítica institucional no campo das artes, a fim de 
estabelecer consonâncias com a poética do atravessamento proposta neste 
estudo. Diante da parede de códigos erguida diante dos olhos, parti daquilo que 
se apresenta na Sala Fechada para esmiuçar prescrições imateriais, arquitetura 
reversa feita por arranjos em seu organograma disciplinar. Tal análise tem sua 
importância por observar o esforço de artistas e pensadores empenhados a 
desobrigar o fazer artístico de sua apresentação em formato e espaço únicos. 

No entanto, antes de representações discursivas, o atravessamento da 
Sala Fechada precisa ser praticado com resoluções próprias, plasticizando 
trabalhos artísticos que tornem tangível ou, ao menos, indicável a vontade de 
passagem que anima esta investigação. Não haveria consistência prática caso 
reproduzisse o caminho desempenhado por outras iniciativas ou reverenciasse 
determinada teoria. Se quero atravessar esse lócus de criação é porque já sou 
por ele perpassado. Já me disseram que não adianta murrar pontas de faca, bater 
a cabeça contra um muro de tijolos. As páginas seguintes do Caderno Branco 
atentam-se a passagens do espaço interno, ao embarrigamento da parede 
expositiva para revirar sua tendência endógena em autopoiese, em uma 
profusão de formas. Esforço para fazer do limite, de uma aparente 
impossibilidade, a condição de pregnâncias pela linguagem. 
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Fig. 31 – Pieter Bruegel, Der Versuch, das Unmögliche zu Tun (Tentar Fazer O Impossível). Detalhe da
pintura Os Dose Provérbios Antigos. Óleo sobre madeira. Detalhe com dimensões de 47 cm x 47 cm. Ano
de 1558. Obra em acervo do museu Mayer van den Berg, Antuérpia, Bélgica. Fonte: GOLDSTEIN, 2000.
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[ .2] DIANTE DA PAREDE 

O que acontece com a vontade de passagem ao se encontrar em uma 
Sala Fechada? Quando se percebe na clausura, em um trancamento espacial? O 
Caderno Branco é o lócus criativo para se problematizar a poética do 
atravessamento em atmosferas hermeticamente seladas. Vimos que o espaço de 
dentro não é sinônimo de clausura, leva a estranhas intimidades, 
irreconhecíveis pela consciência em si. Um interior compreendido como 
instância de fluências impensadas, enquanto que a clausura é aquilo que 
compartimenta e empareda imagens pelo reconhecimento. No entanto, posso 
instaurar nessa condição uma conversa com as paredes. Oportunidade crítica e 
germinativa, que sucede da atenção aos lugares nos quais direciono ações. 
Ofício de arte voltado não apenas à produção de efeitos na linguagem, mas às 
circunstâncias para onde as práticas são endereçadas. Ao trancar uma vontade 
de passagens em um tipo de espaço sem porta ou janela de saída, formas 
claustrofóbicas despontaram na pesquisa. Ímpetos de quebra, inquietudes 
primeiras para que a brancura da Sala Fechada deixasse de ser obstáculo ao 
atravessamento. Agitação por uma saída antes mesmo da liberdade.  

Parede que é esfinge de enigmas irresolúveis. Poderia retrucá-la com 
outra charada, tão complicada quanto a sua? Não se trata de uma parede 
qualquer, mas aquela que configura o usual cubo branco expositivo. É o signo 
do que separa e também um elemento passível à vitalidade criativa. Existe um 
jogo de dupla via pelo qual a visibilidade é testada em seu limite. Por intrincar 
a produção em diferentes lócus criativos, a parede expositiva é um problema 
recorrente. Ao dificultar travessias, o primeiro impulso é de provocar 
rachaduras, imagens de rompimento da Sala Fechada. Todavia, dentro de seu 
sistema de códigos, até os abalos estruturais são transfigurados em objetos de 
arte, tornam-se projeto e cálculo da quebra. Referem-se, então, ao paradoxo de 
contrapor o contexto de partida, de uma posição rival e cúmplice do 
emparedamento. 

A produção de destroços calculados é uma teimosia poética que 
desempenho há algum tempo. Apareceu nos tempos da graduação, assombrou 
a pesquisa de mestrado e, agora, volta com toda a força. O detalhe é que esse 
fantasma acontece porque não se resolve em proposição alguma. Em 2007, 
durante um intercâmbio na Escuela de Bellas Artes da Universidad de la 
República em Montevidéu, Uruguai, iniciei um trabalho chamado Proyecto para 
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Ventana (fig. 32), que consistia na construção de um impacto de parede artificial 
com frágeis volumes de papel, como se uma bola de demolição fosse 
arremessada de dentro para fora do espaço. Apesar de ter iniciado sua 
produção, o trabalho jamais foi concluído. Cinco anos depois, seguindo a 
premissa de sugerir impactos estruturais com formalizações contemplativas, 
outro projeto inacabado, de título Bang Paradoxo (2012) (fig. 33), resultaria em 
múltiplos de papel reproduzidos em série, os quais dariam forma a falsos 
buracos de parede. As duas intenções foram pensadas com elevações 
volumétricas a partir da superfície expositiva, sem comprometer o local de 
fixação. Caso fossem realizadas, não subtrairiam a matéria, mas elevariam 
formas para sugerir depressões na superfície. 

Desde então, tais projetos permanecem em notações de caderno, 
importunando ações do fazer artístico até o presente. Seria o momento de 
finalmente resolvê-las no contexto da Sala Fechada? Persistem como sismos de 
parede e cismas de um tipo de imagem difícil de resolver. Desafio de ligar 
cálculo e acaso, acerto e erro, plano e ruína, pertencimento e estranheza. A 
inclinação crítica frente ao disciplinamento da arte é o que acende a escrita 
deste Caderno Branco. Problematizo o trancamento, procuro outra maneira de 

Fig. 32 – Elias Maroso, Proyecto para Ventana. Simulação 
digital. Trab. não concluído. Ano de 2007. Fonte: AUTOR, 2020.

Fig. 33 – Elias Maroso, Bang Paradoxo. Experi-
mentos com volumes de papel. Trabalho não 
concluído. Ano de 2012. Fonte: AUTOR, 2020.



  114 

lidar com sua espiral de interiorização. Agora, voltado à parede, atualizo cismas 
com novas referências e materiais, por geometrias da colisão sobre a alvenaria 
do cubo branco. Há mais de dez anos insisto em conquistar a melhor forma de 
construir rompantes à altura dessa prescrição de espaço. Persisto cismado, 
dedicado a sismos artificiais. Ainda com o fracasso de numerosos testes 
projetivos, essa teimosia não vai embora, não passa. Seu entusiasmo está em 
pontuar a contradição de uma iconoclastia docilizada, de contestação oca, 
simulada. Ao invés de subtrair a composição do obstáculo, acrescenta mais. O 
avesso do esburacamento para apontar a crítica àquilo que se faz parte. Na 
parede branca da Sala Fechada, até rachaduras e buracos podem ser codificados 
em produtos de contemplação. 

Na pesquisa poética sobre o atravessamento, a retomada dessas 
motivações se deu por uma nova série de ensaios gráficos e experimentos com 
resina sintética e gesso moldados chamada Cisma Daqui. Refere-se a uma 
geração de formas realizada em aplicativos gráficos de computador pelo 
desenho de traços e modelagem de volumes concêntricos em geometria radial. 
Tal aspecto compositivo vem a dialogar com o teor ensimesmado do contexto 
para onde é endereçado. A composição dá ao desenho uma lógica particular e 
permite inúmeras variações. Por tomarem a Sala Fechada como destino 
expositivo, as cismas se diagramam como entes de organização autocentrada. 
Quer dizer que a série flexiona a tendência endógena do espaço. Tanto os 
ensaios gráficos quanto os experimentos com resina sintética e gesso moldados 
refletem um processo de interiorização, diferente das tentativas anteriores que 
se mantiveram como representação direta do acaso de fendas e impactos de 
parede. Recorri a uma extensa coleta de referências visuais e de publicações 
acadêmicas sobre a mecânica e ductilidade de sólidos. O que se revela dessa 
aproximação visual e técnica relativa à física de rachaduras é a ocorrência de 
desenhos complexos e tesselações autossemelhantes, onde, nos termos da 
mecânica, “é possível notar que a topografia da superfície fraturada é 
constituída por inúmeros picos e vales, com características fortemente fractais” 
(RIBEIRO, 2002, p. 128). Quer dizer que, no próprio acaso de uma rachadura, é 
possível encontrar certa lógica de acontecimento. 

Os resultados da geração ensaística e experimental da série Cisma Daqui 
não foram apresentados em um único trabalho e integram outras proposições 
na qualidade de componentes diagramáticos, como são os casos da 
videoinstalação A Frente e o Verso (fig. 25, p. 94) e Diagrama com Três Cismas 
(fig. 42, p. 125). Diversas possibilidades mantiveram-se em ambiente digital, 
execução material, o que novamente caracteriza o grau de incompletude desse 
processo que investiga projeções de ruína. Uma atualização de Proyecto para 
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Ventanas foi desenvolvida e ainda não concretizada (fig. 34, 
p. 117). No passo em que projetava as quebraduras em computador, o nível de
complexidade e de insatisfação persistia. Foram testados diversos recursos na 
intenção de encontrar alguma solução definitiva aos sismos de parede. 
Gradualmente, assumi tal indeterminação como uma disposição sempre aberta 
a sequência de cismas. 

O traçado de quebraduras em simetria concêntrica serviu, inicialmente, 
à elaboração de objetos em pequenas dimensões, moldados em resina sintética 
transparente e gesso, que formavam composições radiais pelo encaixe de partes 
repetidas. Os experimentos partiram de desenhos circulares pelos quais foram 
modelados volumes côncavos e convexos em ambiente virtual. Das projeções 
em computador, construí protótipos tridimensionais de papel que serviram de 
matrizes para moldes de borracha. Dessa moldagem, produzi as partes que 
compuseram geometrizações de quebradura. O primeiro objeto gerado 
apresenta simetria bilateral, composto por duas partes encaixáveis (fig. 37, 
p. 120); o segundo com simetria quádrupla, quatro partes (fig. 38, p. 121); e o
terceiro com simetria quíntupla, de cinco partes em repetição concêntrica (fig. 
39, p. 121). Além de garantir simetria compositiva às peças, os moldes 
atribuíram a cada uma delas a possibilidade de serem replicadas enquanto 
múltiplos. Os volumes maciços estão para o desafio de testar qualidades 
materiais, jogando com a concretude da parede expositiva. O segundo e o 
terceiro objetos integraram a instalação Diagrama para Encontrar uma Saída, 
apresentada na exposição coletiva A Frente e o Verso do Olho II, de dezembro de 
2018 a fevereiro de 2019 na Galeria da Fundação Ecarta de Porto Alegre/RS. A 
instalação é composta por diversos experimentos materiais motivados pelos 
propósitos desta pesquisa, semelhante à configuração diagramática da proposta 
Coisa Curva e Vai (quadro 2, p. 78). 

No curso das formas geradas pela série Cisma Daqui, a teimosia pela 
rachadura ganha aspectos de uma conversão energética. Transdução de um 
impulso reativo a uma força ativa. Movimento de transformar rompantes de 
saída em signos de criatividade. Mesmo após os experimentos em resina 
sintética e gesso, as quebras concêntricas e circulares prosseguiram pela 
sobreposição de simetrias que dificultam a identificação de formas repetidas 
(fig. 35 e fig. 36, p. 119). Tal procedimento se desenvolveu graças ao uso de 
ferramentas de computador para o desenho simultâneo e sobreposto de duas, 
três, quatro ou mais sugestões de rachadura idênticas entre si, tendo o centro 
como eixo compositivo. Diferente dos objetos em resina e gesso, os quais 
apresentam uma simetria radial de fácil identificação, tais ensaios gráficos da 
série Cisma Daqui acabaram por implodir semelhanças internas.  
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Fig. 34 – Elias Maroso, Proyecto para Ventana II. 
Simulação digital. Trabalho não concluído. Dimensões 
estimadas de 190 cm x 190 cm x 40 cm. Ano de 2018. 
Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 35 – Elias Maroso, série Cisma Daqui (Quebras de Simetria).
Painel com ensaios gráficos número 1. Aplicações variadas. Ano
de 2017. Fonte: AUTOR, 2020. 
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Fig. 36 – Elias Maroso, série Cisma Daqui (Quebras de Simetria). 
Painel com ensaios gráficos número 2. Aplicações variadas. Ano 
de 2017. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 37 – Elias Maroso, série Cisma Daqui (Simetria Dupla). 
Volume em gesso moldado. Dimensões de 35 cm x 35 cm x 19
cm. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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Embora construídas conforme uma lógica interna, as simetrias 
justapostas resultaram em seções circulares de aparência aleatória. Buscando 
evitar obviedades compositivas, foram misturadas linhas que se correspondiam 
em diferentes grupos de igualdade. Traçados de semelhança que se ocultavam 
no todo compositivo. Procedimento de desconstrução através de seu recurso 
construtivo. A partir desse segundo sistema de composição, não foi possível 
determinar um fim às unidades, nem separá-las do conjunto. A série de ensaios 
e objetos Cisma Daqui firmou-se, assim, por um desencadeamento de soluções 
sem término preciso. A própria incompletude da ideia faz brotar a série de 
produções, torna-se o cerne de sua problemática. O recurso das simetrias 
sobrepostas garantiu uma particularidade e variação formal para composições 
radiais, semelhante às imagens de Difusão Limitada à Agregação (DLA) em 
fraturas de concreto e na propagação de correntes elétrica, como é o caso das 
figuras de Lichtenberg17 (fig. 40). 

17As figuras de Lichtenberg são traçados que surgem no interior ou na superfície de materiais devido à 
aplicação de impactos mecânicos ou descargas elétricas de alta tensão. Estudadas primordialmente pelo 
físico alemão Georg Christoph Lichtenberg no séc. XIX, as figuras apresentam graus de autossemelhança 
das partes com o todo (POTIER, 2010). Como a visualização de uma energia que se distribui no espaço, as 

Fig. 39 – Elias Maroso, série Cisma Daqui (Simetria Quíntupla). 
Volume em gesso moldado. Dimensões de 12 cm x 12 cm x 8 cm. 
Ano de 2018. Fonte: AUTOR, 2020.

Fig. 38 – Elias Maroso, série Cisma Daqui (Simetria Quádrupla). 
Volume em gesso moldado, peça luminosa em acrílico, latão 
fotocorroído e lâmpadas LED. Dimensões de 25 cm x 25 cm x 14 
cm. Ano de 2018. Fonte: AUTOR, 2020.
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Ao paginar o Caderno Branco, sua atmosfera de internamento suscitou 
composições autológicas sempre provisórias e, por mais estranho que possa 
parecer, limitadas à propagação. Convertem sinais de destruição em um 
paradoxal entranhamento construtivo. Os ímpetos contrários à parede 
disciplinar tomam a autorreferência como método de criação, circuitando-se 
uns aos outros. Acabam por impregnar de vitalidade criativa o fechamento de 
passagens, o que flexiona a tendência concêntrica desse tipo de espaço em uma 
multiplicação de rachaduras formalizadas. De maneira oblíqua, elaborei um 
programa interno de soluções ilimitadas, o que abre margem para pensar uma 
vitalidade no interior do processo criativo. É dizer que a poética adensa certo 
grau de ressonância e vibração interna, de agitação sígnica, e que, a partir disso, 
prolifera-se com diferenciações práticas sem conclusão. Em certa medida, seja 
de forma direta ou indireta, todas as produções desta pesquisa manifestam essa 
pulsação interna que é autológica e generativa.  

À vista disso, poderia dizer que o fazer artístico, seu ofício intensivo da 
linguagem, está para a produção de emaranhados abstratos que adensam 
qualidades sígnicas em si mesmas, manifestando-se como fenômeno no mundo 
das coisas. De maneira oblíqua, a Sala Fechada acentua o interior pulsante 
inerente à atividade artística. O crítico e teórico da arte Stephen Zepke, em Arte 
como Máquina Abstrata (ZEPKE, 2005), atribui à experiência artística uma 
dinâmica de forças imateriais que opera percepções e afecções, passíveis de 

figuras de Lichtenberg podem remeter à raios luminosos ou rachaduras em compostos homogêneos de 
baixa ductilidade, como vidro, gesso e concreto. 

Fig. 40 – Walter Woodbury. Figuras de Lichtenberg com carga positiva e 
negativa, respectivamente. Imagem gerada por uma fotográfica. Ano de
1896. Fonte: POTIER, 2010.
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instaurar perspectivas imanentes a um real que vem antes dos desígnios da 
realidade. O conceito de máquina abstrata é comumente aplicado na 
computação, consistindo em um sistema que prescreve operações específicas, 
com entradas, saídas e comandos pré-formatados por uma lógica de 
funcionamento (MACURA, 2009). As entidades matemáticas, dispositivos 
técnicos e algoritmos em rede são exemplos frequentes de maquinarias 
abstratas. Na teorização de Zepke, atribui-se características maquínicas não só 
à arte, mas aos agenciamentos coletivos e à produção de subjetividade – sejam 
elas enclausurantes ou indisciplinados. 

A máquina abstrata é o vital mecanismo de um mundo emergente 
como novo, é o mecanismo de criação operando no nível do real. 
Aqui, um novo mundo se abre, um mundo vivido no qual nada é 
dado exceto criação. Para abrir um mundo, para construir um novo 
tipo de realidade [...] A obra de arte entendida dessa maneira 
proverá uma experiência real, uma experiência destas condições 
reais, uma experiência de e com esta máquina abstrata imanente, 
no processo de construir e reconstruir realidades (ZEPKE, 2005, 
p. 2-4).

Dimensionando a série Cisma Daqui na atribuição de uma sucessão 
lógica, de conversão energética da reação para uma profusão criativa, três 
ensaios gráficos de simetrias justapostas deram origem às peças centrais da 
instalação elétrica Diagrama com Três Cismas (fig. 42). Nesse trabalho, as 
sugestões de rachadura e impacto são apresentadas em latão fotocorroído, com 
pontos de luz centralizados em cada composição circular. Os desenhos são 
ligeiramente afastados da parede por suportes de acrílico transparente e 
avizinhados por outras peças luminosas, todas ligadas à rede elétrica do espaço 
expositivo com fios de cobre esmaltado. É importante assinalar que a aplicação 
da técnica da fotocorrosão e montagem como esquema eletrificado derivam de 
Coisa Curva e Vai e prosseguem em outras resoluções práticas desta pesquisa. 
A proposta em questão, relativa à série Cisma Daqui, foi apresentada nas 
mostras coletivas A Frente e o Verso do Olho II (Galeria da Fundação Ecarta de 
Porto Alegre/RS, dezembro de 2018 e janeiro de 2019), Não-Ver, Visar (Espaço 
de Artes da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre/RS, em 
setembro de 2019) e A Frente e o Verso do Olho III (Museu de Arte de Santa 
Maria/RS, em novembro de 2019).  

Diagrama com Três Cismas conecta partes e faz passar uma corrente 
elétrica pelas sugestões de rachadura e impacto enquanto formulação poética e 
pensante sobre o ímpeto conduzido ao cálculo, a contestação que se vê em um 
paradoxo de condicionamento. Refere-se a um diagrama elétrico na forma de 
um produto de exposição, impulsionado pelo problema de ser, ao mesmo tempo, 
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Fig. 41 – Elias Maroso, componentes de Diagrama com 
Três Cismas. CColuna à esquerda: desenhos em cobre 
fotocorroído, cortes de acrílico, lâmpadas LED e fios de 
cobre esmaltado. Peça superior com dimensões de 15 cm x 
15 cm x 12 cm; peça central com dimensões de 16 cm x 15 
cm x 12 cm; e peça inferior com dimensões de 17 cm x 16 
cm x 12 cm – contém a inscrição textual "ter visões”.
Coluna à direita: componentes em latão fotocorroído, 
acrílico transparente, lâmpada LED, clipes metálicos, 
parafusos e fios de cobre esmaltado. Peça superior com 
dimensões de 7,3 cm x 1,3 cm x 7 cm – contém a inscrição 
textual "encontrar uma saída". Peça inferior com 
dimensões de 8 cm x 1,3 cm x 7 cm – contém a inscrição 
da palavra “fora”. Ano de 2018. Fonte: AUTOR, 2020.
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cúmplice e rival da parede. No entanto, o aspecto final da apresentação pode 
não expressar diretamente sua intenção criativa; não jogar com formas 
reconhecíveis ao se comprometer com inquietudes internas. Pude presenciar 
recepções ao trabalho atentas à delicadeza material, ao mistério de seu 
propósito e execução técnica. Os fios que alimentam as peças principais 
também distribuem energia a elementos periféricos na forma de pequenas 
caixas de luz. Observadores curiosos percebiam as inscrições textuais “furo”, 
“ter visões” e “encontrar uma saída” (fig. 41). A presença de palavras e ensaios 
gráficos reforçam o processo diagramático de toda a pesquisa em discussão. No 
topo da instalação, o último componente luminoso vem a sugerir um fragmento 
da palavra saída. Seria uma sinalização para espaços fechados sobre si? 

 

Diante da parede, mesmo na conversão de sua quebra em objeto de 
análise, insisto por sinais de saída. O regime de códigos da Sala Fechada 
funciona como um toque de Midas, codificando qualquer prática e se alastra 
pelos locais de experiência artística. Com a série de quebras, busquei apontar 
os efeitos de interiorização que esse tipo de espaço provoca até em rompantes 
de contraposição. Ao assumir sua inconclusão, Cisma Daqui persiste como 
repertório prático a ser atualizado com produções futuras. Resulta em imagens 
de operação ensimesmada e, por vezes, não integram olhares de fora em sua 
problemática. Percorro a brancura destas páginas sem sinalizações de entrada 
ou de saída. Aquelas indicações típicas de espaços com circulação de pessoas. 
Se encontrasse, pelo menos, indicadores para o emparedamento desse tipo de 
espaço, aqueles que nele estão poderiam partilhar da sensação que provoca. 
Seria possível sinalizar saídas no interior da Sala Fechada? A partir desta 
indicação, desenvolvi outra sequência de trabalhos partindo de sinalizações 
espaciais de saída. Não me interessaria flexionar sinais de entrada pelo detalhe 
de já me situar nessa atmosfera de códigos e, principalmente, pela dedicação à 
poética do atravessamento. A ironia é que foi o próprio impulso por passagens 
que me trouxe até aqui. Assim, depois de assinalar que a mais claustrofóbica 
negação em face da parede expositiva termina transfigurada em produto de 
contemplação, debrucei-me a indicar estados encerrados em si mesmos ao 
modificar placas de saída.  

Qualquer lugar com circulação de pessoas precisa conter sinalizações 
legíveis de acesso. São marcadores espaciais que precisam seguir regras 
específicas, já previstas pela ABNT (NBR 13434-2004), na seção sobre Sinalização 
de Segurança para Emergências e Pânico (ABNT, 2004). Tal normativa prescreve 
placas bem iluminadas ou com iluminação interna, instaladas a certa altura de 
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visibilidade, acima ou próximas das aberturas de acesso. Observando aplicações 
possíveis, a nova sequência de ensaios voltada à sinalização de espaços sem 
saída baseou-se em placas no formato caixa de luz, em preto, branco e vermelho. 
Mesmo nos trabalhos planos gerados nessa sequência, o aspecto de placa 
luminosa é mantido. Já as soluções tridimensionais, recorrem a materiais 
relativos à referência, partindo de um formato padrão (25 cm [largura] x 10 cm 
[altura] x 10 cm [profundidade]). Além de ser um detalhe corriqueiro nas 
sinalizações, a presença da luz nesses trabalhos procura evidenciar a passagem 
de um fluxo energético, uma conexão à rede elétrica que atravessa espaços 
abertos e fechados. 

Ainda impregnado pela série Cisma Daqui, as primeiras sinalizações da 
Sala Fechada partiram do despedaçamento da face frontal do formato escolhido. 
A palavra saída foi decomposta e embaralhada diversas vezes para impedir sua 
leitura. Podiam ser picotadas com tesoura, com impressões sobre papel, ou 
desmembradas em aplicativos de computador. Os fragmentos pareciam a sobra 
de um inexistente recorte principal. Toda saída fraturou-se como excedente de 
um espaço que é encerrado em si mesmo. Nesse jogo, o sinal impossível dentro 
da Sala Fechada dá vez a uma possibilidade criativa, aplicando sobre ele uma 
recodificação de linguagem, a torção do signo funcional em atividade poética. 

Após a etapa de fracionamento, os pedaços foram reunidos por 
composições aleatórias. Em certos casos, recorri ao método de Hans Arp  
(fig. 9, p. 57), lançando pedaços de saída sobre a mesa para ver o que acontecia. 
Desse processo de fragmentação, nove amontoados de partes serviram de base 
para a serigrafia intitulada Sem Saída, de 2019 (fig. 43). Produzida durante a 
residência artística no Druckwerkstatt do Kunst Quartier Bethanien em Berlim, 
Alemanha, a gravura foi impressa em vinte cópias, nas cores preto e vermelho, 
a sugerir volumes tridimensionais e projeções de sombra por variações de 
espessura de linha. Como as outras cinco serigrafias desenvolvidas no período 
dessa residência artística, Sem Saída pode ser apresentada de modo isolado ou 
no formato de painéis de parede, caso suas cópias sejam dispostas em repetições 
verticais e horizontais. Cada um dos nove arranjos dessa serigrafia reúne 
pedaços de uma mesma placa com diferentes decomposições, desde recortes 
pelo contorno das letras, retalhos orgânicos por áreas de cor, a estilhaçamentos 
irregulares.  

A quebra de sinalizações adquire aspectos tridimensionais e dialoga com 
o espaço expositivo na instalação Fragmentos de Saída, concebida no ano de 
2018 (fig. 44). A proposta conta com cinco objetos luminosos de pequeno porte 
e de disposição espacial variável, feitos de cortes em acrílico, lâminas  
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Fig. 43 – Elias Maroso, Sem Saída. Serigrafia sobre papel (werkdruckpapier 140g/m2). Impressão em duas cores 
- preto e vermelho. Tiragem de 20 cópias. Dimensões de 100 cm x 83 cm. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 44 – Elias Maroso, Fragmentos de Saída. Cortes de acrílico, adesivo vinil, conectores eletrônicos, 
lâmpadas LED e fios de cobre esmaltado. Dimensões variáveis. Ano de 2018. Fonte: AUTOR, 2020.
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encartonadas, vinil autocolante, lâmpadas LED, conectores metálicos e fios de 
cobre esmaltado. Está para provocar um jogo com sinalizações de saída 
encontradas em qualquer espaço com circulação de pessoas, dentre os quais 
está a sala de exposição artística. O trabalho já foi apresentado nas exposições 
coletivas A Frente e o Verso do Olho II (Galeria da Fundação Ecarta, Porto 
Alegre/RS, ano de 2018); Não-Ver, Visar (Espaço de Artes da UFCSPA, Porto 
Alegre/RS, ano de 2019); e A Frente e o Verso do Olho III (MASM, Santa Maria/RS, 
ano de 2019). 

Continuando a mesma sequência de ensaios poéticos que resultaram a 
serigrafia Sem Saída, as cinco peças tridimensionais de Fragmentos de Saída 
partem de características usuais de indicadores para circulação interna e 
externa. No caso dessa instalação, a referência de partida para a produção dos 
objetos também está na sinalização em formato de caixa de luz, com a palavra 
saída na cor branca e fundo vermelho, ambas as cores destacadas por lâmpadas 
localizadas no interior da caixa. Nessas características, as placas de saída 
ganham funcionalidade com a face frontal iluminada de maneira uniforme e 
com suas laterais na cor preta, com profundidade que garante a distribuição de 
lâmpadas e demais componentes elétricos de seu funcionamento. Outro detalhe 
considerado na concepção do trabalho está na posição elevada e de fácil 
visibilidade que esse tipo de placa precisa ter nos recintos de circulação. 

Os cinco objetos de Fragmentos de Saída foram projetados como prismas 
irregulares da referência escolhida. Partiram de estudos de decomposição, 
seguindo por modelagens em aplicativos virtuais para, então, serem 
materializados com procedimentos de fabricação prototípica – cortes a laser em 
acrílico, marcações de lâminas acartonadas e plotagem de adesivo autocolante. 
A precisão dos equipamentos utilizados conferiu aos fragmentos certo 
polimento técnico similar às saída produzidas comercialmente. Nisso, um 
conjunto de caixas luminosas em diferentes dimensões foi gerado com recortes 
próprios, sem encaixes entre si. Uma das peças se apresenta mais inteira no 
interesse de ressaltar a procedência de sua decomposição, além de ser o 
elemento que é sempre instalado logo acima de portas abertas ou fechadas do 
recinto expositivo (fig. 44). A relação desse componente com vias de acesso ou 
de restrição pode conferir ao trabalho diferentes leituras. Em ambos os casos, 
sua disposição estabelece correspondência espacial à instalação, constituindo-
se como o terminal de ligação de todas as partes à rede elétrica. 

Os demais fragmentos da instalação são menores e distribuídos ao longo 
do espaço por extensões e alturas variáveis, desde que bem acima da linha dos 
olhos. Para conferir um efeito de suspenção no espaço, os quatro objetos 
restantes são afastados da parede com suportes de acrílico cristal. Diferente da 
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peça disposta junto de portas de acesso, são fragmentos que apresentam nas 
faces esquerda e direita os vestígios iluminados de uma saída. Semelhante a 
outros trabalhos com recursos elétricos desta pesquisa, todos os objetos que 
compõem Fragmentos de Saída são alimentados por ligações paralelas, das 
quais, para cada peça, uma conexão corresponde à corrente de entrada 
(negativo) e outra à corrente de saída (positivo). Na qualidade de uma instalação 
com dimensões variáveis, é possível prolongar sua montagem em mais de uma 
parede, oportunizando traçados orgânicos no espaço pela maleabilidade dos 
de cobre esmaltado.  

Em certas ocasiões, as peças menores integram outras proposições de 
aspecto esquemático, cumprindo a função de terminais energéticos ou somente 
estabelecendo pregnâncias criativas. Tal abertura à combinação acaba por 
ultrapassar a noção unitária de trabalho artístico com montagens que 
rearranjam elementos concebidos em diferentes momentos. Neste estudo, as 
montagens espaciais que associam componentes de diferentes propostas pela 
conexão energética salientam o decurso pulsante e diagramático do processo 
de criação. E não seria cada realização prática a parcela de uma vontade de saída 
sempre atual que é o atravessamento? Quer dizer, então, que a instalação 
Fragmentos de Saída pode ser apresentada isoladamente ou conceder suas partes 
a outros títulos desta investigação. Até o momento, as obras que integram 
algumas de suas unidades são Diagrama com Três Cismas (fig. 42, 
p. 125) e Transmissor no Espaço (fig. 83, p. 238).

A primeira apresentação de Fragmentos de Saída se estendeu pelos três 
ambientes da Galeria da Fundação Ecarta, na ocasião da exposição coletiva A 
Frente e O Verso do Olho II. Nessa montagem, sua peça maior foi instalada logo 
acima de uma porta que se mantinha fechada por todo o período de exposição, 
de acesso exclusivo aos funcionários do estabelecimento. Já na exposição Não-
Ver, Visar, a mesma peça dialogou com a única abertura de acesso realizada no 
Espaço de Artes da UFCSPA. Na primeira ocasião, pode-se relacionar o aspecto 
arruinado da placa de saída com a proibição de passagem, no sentido de “não 
haver saída por aqui”. No segundo momento, acima da porta que é entrada e 
saída do recinto expositivo, o objeto está para um problema de contornos 
abertos relativo à impossibilidades da saída; um convite a circuitos não usuais 
pelo espaço da experiência artística. 

Nas duas situações, a sinalização de saída deixa de ser apreendida 
unicamente por termos funcionais para introduzir provocações de interesse 
poético e subjetivo. Com a peça maior e a distribuições dos fragmentos menores 
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Fig. 45 – Elias Maroso, Flexões de Saída. Experimentos gráficos 
digitais. Dimensões variáveis. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020. 
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pelas paredes, busquei marcar o espaço de uma inquieta vontade de saída, seja 
ela alusiva à circulação do espaço, a estados mentais ou a um tipo de passagem 
que não se dá de maneira óbvia. Os fragmentos com pouca legibilidade foram 
distribuídos de modo a serem vistos primeiro, sendo redimensionados por sua 
ligação com a peça maior, de aspecto reconhecível. Procurei aguçar qualidades 
de espaço e interrogações sobre o próprio contexto de inserção. Isso se reforçou 
nas reações que pude observar em visitantes das duas mostras (“– Mas o que 
fizeram com aquela placa de saída?’’; ‘’– Isso sempre esteve aí desse jeito?’’; 
“– Significa que não posso passar por aí?”). Os objetos criados estão para 
problemas abertos e não restritos a um ambiente só. Diferente da série Cisma 
Daqui, as placas modificadas buscam consoar sensações de becos sem saída ou 
impasses de aparência impossível com signos da comunicação espacial. 

As normas técnicas para sinais e acessórios de segurança prescritas aos 
espaços de circulação intersectam a ideologia da Sala Fechada, sua configuração 
que visa neutralizar interferências externas sobre os artigos expostos. Um tipo 
de espaço pretensamente isento, isolado e depurado para que a experiência da 
Arte aconteça. Orientações espaciais, interruptores e entradas de energia são 
exemplos de uma legislação que entrecorta os códigos ensimesmados desse tipo 
de espaço. Retomando o comentário irônico de Brian O’Doherty sobre a 
atmosfera contemplativa do cubo branco modernista, convenção espacial que 
persiste, onde até “uma mangueira de incêndio num museu moderno não se 
parece com uma mangueira de incêndio, mas como uma charada artística” 
(O’DOHERTY, 2002, p. 4).  

A sequência de trabalhos com sinalizações de saída pretende estabelecer 
um jogo de conversão da normativa técnica em produto da Sala Fechada. 
Localizo nesse processo um gesto de via dupla: a recodificação da norma 
externa igualmente evidencia a restrição interna ao atravessamento. Saída 
produzida como objeto em si, mas que, em contrapartida, revela limitações do 
espaço. Transfiguração do acessório funcional em produto autorreferente. 
Quanto mais disfuncional, mais dobrado sobre si. Seria possível, então, 
desativar a funcionalidade de uma placa de saída não apenas estilhaçando sua 
unidade, mas distorcendo-a de diferentes maneiras. 

Algumas possibilidades foram exercitadas graficamente (fig. 45) e 
conduziram à realização dos trabalhos Apenas Uma Saída I (fig. 46) e Apenas 
Uma Saída II (fig. 47). Produzidos em acrílico e com iluminação interna, são 
objetos resultantes de placas torneadas em si mesmas, de modo a distender a 
grafia das letras e as medidas de referência. Encaro o desdobramento dessa 
distorção como uma conquista poética e, por isso, está presente em outras 
realizações da pesquisa. 
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Fig. 46 – Elias Maroso, Apenas Uma Saída I. Projeto digital de objeto
luminoso de acrílico. Dimensões de 60 cm x 56 cm x 10 cm. Ano de 2016.
Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 47 – Elias Maroso, Apenas Uma Saída II. Objeto luminoso 
de acrílico. Dimensões de 56 cm x 32 cm x 10 cm. Ano de 2016. 
Fonte: AUTOR, 2020.
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Dado que o resultado da distorção conduz o sinal de saída a uma imagem 
autorreferente, seu princípio de ensimesmamento é demonstrado na instalação 
Saída pelas Frestas e Entrelinhas (fig. 49, p. 139) com ensaios gráficos e técnicas 
de visualização analógica para animações. Composta por três diferentes 
impressões serigráficas feitas diretamente sobre a parede, peças de acrílico 
cristal, motores elétricos, lente de aumento e fiação elétrica, a instalação 
consiste em um engenho que sugere imagens em movimento pelo emprego do 
método ombro-cinema, também conhecido como kinegrama ou scanimation. A 
técnica oportuniza a expressão gráfica e analógica de motivos animados pelo 
deslocamento retilíneo de faixas em material transparente, mostrando e 
escondendo diferentes quadros a partir de apenas uma impressão. Pelo caráter 
de experimentação gráfica, o trabalho foi apresentado na primeira exposição do 
IV Concurso de Arte Impressa do Goethe-Institut de Porto Alegre, em junho e 
julho de 2019, com participação da artista Mirella Marino e curadoria de 
Rochele Zandavalli. Saída pelas Frestas e Entrelinhas e outras três instalações 
direcionadas a procedimentos gráficos e de impressão foram as propostas que 
garantiram a experiência de residência artística no Druckwerkstatt do Kunst 
Quartier Bethanien/BBK, em Berlim, Alemanha. 

No contexto da exposição, Saída pelas Frestas e Entrelinhas dialogava 
com os demais trabalhos da mostra enquanto estudo da linguagem serigráfica, 
explorando a precisão que a técnica oferece para trabalhos com projeção 
computadorizada. A instalação também indicava os três estágios da distorção 
formal de uma placa de saída presente na exposição, que integra o trabalho de 
título Grifos de Saída (fig. 51, p. 152). Para cada estágio de distorção, concebi 
uma serigrafia em preto e vermelho que entrelaça seis quadros de animação por 
frações horizontais (fig. 48, p. 138). Os ensaios gráficos seguem o método do 
ombro-cinema, a partir do qual um efeito de animação é gerado ao deslizar um 
padrão de listras. A instalação recorre à visualização de imagens em movimento 
por uma dentre as técnicas clássicas de arte impressa usadas na produção de 
engenhos ou brinquedos ópticos. 

Os brinquedos ópticos são, em termos gerais, engenhos analógicos de 
mecânica cíclica, construídos para o entretenimento e investigação científica 
princípio de persistência retiniana (WADE, 2004). Entende-se por persistência 
retiniana a ilusão óptica de movimento causada pela sucessão de imagens 
sequenciais, em velocidade acima de dezesseis quadros por segundo (HARDY, 
1920). Devido a um limite orgânico de persistência da imagem na duração do 
olhar, quadros de animação se associam pela sugestão de movimento. A 
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experimentação de diferentes métodos de animação aportou a invenção do 
cinema, juntamente com a fotografia e técnicas de projeção.  

No caso do ombro-cinema, os quadros se associam pelo movimento das 
faixas que escondem e revelam a sequência de imagens em velocidade 
específica. A técnica leva esse nome devido à criação de um artefato gráfico de 
nome Ombro-Cinema (MOREIRA, 2015), desenvolvido por volta do ano de 1910 a 
partir de experimentos ópticos do matemático francês Eugène Estanave, com a 
sobreposição de imagens fracionadas e padrões listrados equidistantes (grid de 
barrier). A síntese ilusória dessa sobreposição também se relaciona a estudos 
sobre o efeito moiré, quando o encontro de dois padrões lineares resulta em um 
terceiro por combinação (PERISSINOTTO, 2010).  

Atualmente, as técnicas clássicas para construção de brinquedos ópticos 
podem ser otimizadas com ferramentas de edição digital, o que favorece mais 
precisão e complexidade no resultado da animação. Bons exemplos de aplicação 
com recursos digitais do ombro-cinema são vistos na produção do matemático 
e artista italiano Gianni A. Sarcone, ao condensar até oito quadros de animação 
em uma sequência impressa (SARCONE, 2015), em comparação aos dois quadros 
dos ombro-cinemas do século passado. Tal atualização técnica recebe o nome de 
kinegramas ou scanimations, sendo amplamente empregado como recurso 
analógico para expressão de movimento em peças de comunicação visual e de 
interesse didático (OLIVEIRA; LEITE JR, 2018). O primeiro contato que tive com 
esse método refere-se, inclusive, ao desenvolvimento de materiais didáticos 
enquanto professor-pesquisador do Núcleo de Tecnologia Educacional da 
UFSM, entre os anos de 2014 e 2015. Seu emprego garantia a visualização de 
ilustrações animadas para estudantes sem frequente acesso a mídias digitais. A 
partir dessa experiência, foi possível a concepção de Saída pelas Frestas e 
Entrelinhas, relacionando seu princípio técnico com os propósitos desta 
pesquisa. 

Nessa instalação, o cruzamento entre a técnica do ombro-cinema (ou 
kinegrama, ou scanimation) e a precisão de recursos digitais foram 
fundamentais para condensar um movimento suave de distorções de saída em 
uma única solução gráfica. Assim, placas de saída torneiam a si mesmas em três 
animações compostas por seis quadros 18 . A projeção dos movimentos 
demandou um minucioso processo de modelagem, animação e entrelaçamento 
dos quadros finais com aplicativos gráficos de computador. Para uma animação 

18 Simulações e registros do efeito óptico em Saída Pelas Frestas e Entrelinhas podem ser conferidos pelo 
endereço eletrônico da seguinte referência: MAROSO, Elias. Saída pelas Frestas e Entrelinhas [portfólio 
online]. Porto Alegre, 2020. Disponível em: <https://www.eliasmaroso.art.br/p/frestas-entrelinhas.html>. 
Acessado em: 27 ago. 2020. 
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Fig. 48 – Elias Maroso, serigrafia de Saída para Frestas e Entrelinhas. Impressão em duas cores
(preto e vermelho) nas dimensões de 120 cm x 40 cm. Na montagem da instalação, a serigrafia 
é impressa diretamente sobre parede do recinto expositivo. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 49 – Elias Maroso, Saída pelas Frestas e Entrelinhas. Instalação eletrônica. Serigrafia sobre parede, impressões térmicas 
sobre acrílico, cortes a laser de acrílico transparente, lente de aumento, motor giratório e fiação elétrica. Dimensões de 227 
cm (altura com a fiação elétrica até o chão) x 103 cm (largura) x 11 cm (profundidade). Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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de seis quadros, o efeito óptico acontece por frestas que mostram um quadro de 
cada vez e escondem os outros cinco com faixas equidistantes, sendo possível 
executá-lo de trás para frente e de frente para trás. Logo, a espessura das frestas 
entre faixas horizontais corresponde exatamente à fração de um dos seis 
quadros projetados. Todas as frações são vistas em sequência pelo deslizamento 
em linha reta de uma sobreposição listrada. Nessas atribuições, a serigrafia foi 
a melhor alternativa de linguagem impressa, aliando artesania gráfica, precisão 
nos detalhes e encaixe de cores. Em Saída pelas Frestas e Entrelinhas, o rigor 
técnico não corresponde somente a uma exigência estética, mas também é 
indispensável para que a ilusão óptica aconteça. 

As três serigrafias da instalação, relativas a três distorções de placas de 
saída, foram impressas diretamente sobre a parede branca do recinto 
expositivo, em dupla repetição. Na montagem da proposta, a animação pode ser 
vista por três sistemas de motores rotacionais e peças de acrílico 
minuciosamente desenhadas, o que garante visualizar o efeito óptico sem a 
participação do observador. Tais engenhos automatizam o deslizamento cíclico 
de três placas de acrílico transparente com um padrão de faixas e frestas 
horizontais, ao transladar de cima para baixo e de baixo para cima sobre as 
serigrafias de parede. Para que a animação aconteça, as sobreposições listradas 
precisam estar rentes à parede e serem deslocadas pela rotação de uma 
engrenagem elíptica na base de cada sistema. Nessa rotação, as três engenhocas 
geram uma mecânica de idas e de voltas, elevando as sobreposições de acrílico 
a certa altura para, depois, fazê-las retornar ao estado de origem com seu peso. 

Para o funcionamento correto e seguro desse aparato expositivo, foram 
adaptados motores elétricos de fornos de micro-ondas, dado que possuem 
velocidade adequada, baixo ruído e momento de força (torque) suficiente para 
elevar a placa de acrílico impresso do sistema. Durante um ciclo de elevação e 
retorno das faixas horizontais, a animação é executada três vezes para frente e 
três vezes para trás, por uma coreografia não sincronizada dos três motores. 
Diagramei a instalação de modo a sobrepor placas automatizadas acima de 
algumas serigrafias, deixando impressões livres ao lado de cada engenho de 
visualização. Tal disposição demonstra o princípio de animação gráfica 
utilizado, pois as placas de acrílico impresso escondem a solução gráfica que 
concentra os quadros em uma imagem estática. Nos dias de visitação, Saída 
pelas Frestas e Entrelinhas esteve ligado continuamente como uma máquina 
ansiosa que avança e retrocede sua imagem em movimento na própria 
superfície da parede expositiva. 

A fim de dimensionar o princípio técnico do ombro-cinema para além de 
uma finalidade demonstrativa, insiro nas faixas do aparelho óptico a inscrição 
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textual “saída distorcida pelas frestas e entrelinhas” repetidamente. Esse detalhe 
visa transformar os padrões listrados em blocos de texto com fundo preto e 
letras roseadas (fig. 50). Escrita com a tipografia Recombinate.tff, o texto é 
ampliado pela presença de uma lente no sistema esquerdo da instalação, na 
altura dos olhos. Com ares de instruções para leitura, a inscrição textual busca 
impregnar o brinquedo óptico de uma intenção poética e tautológica. 

O movimento que sugere a distorção gráfica de placas de saída acontece 
precisamente pelos intervalos regulares entre uma faixa e outra. As saídas se 
distorcem pelas frestas do padrão e, se entendermos seu conjunto como blocos 
de texto, também se distorcem pelas entrelinhas da escrita. Situo nas inscrições 
textuais um jogo de obviedade que, pela afirmação direta, mira para um 
problema não dito, de teor artístico e de contornos abertos. Pela reafirmação 
dos recursos de linguagem, a tautologia é empregada no interesse de indicar 
maquinações abstratas, inquietudes interiores. As saídas não param de se torcer 
e de retornar ao estado inicial. Apresentando lógica própria, consiste em uma 
dinâmica que não conclui as dobras de si. Mais parece um brinquedo quebrado 
de movimentos repetitivos. É diferente de uma tautologia idealista, que diz o 
mesmo por diferentes caminhos semióticos para, então, levantar uma intenção 
mental. Vale mencionar que, nessa discussão, a tautologia é introduzida como 
tática de apresentação, implicando-a nas qualidades intrínsecas da Sala 
Fechada. A tautologia, enquanto recursividade endógena de representação, tem 
na Sala Fechada seu ambiente mais favorável, pois diz respeito à espirais 

Fig. 50 – Detalhe da instalação Saída pelas Frestas e Entrelinhas. Registro do texto impresso sobre
placas de acrílico transparente, ampliado em lente de aumento. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020. 
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ensimesmadas, à recursividade interna. Busco empregar a tautologia de 
maneira tática, pois recorro mais a seus efeitos práticos do que presto 
reverência ou fidelidade a seu princípio. É tática, porque busca em uma função 
linguística sua via de saída.  

Um exemplo emblemático de tautologia está em boa parte da produção 
do artista estadunidense Joseph Kosuth, por um empenho de pensar a ontologia 
da arte com experiências de ênfase cognitiva. Seus trabalhos exploram formas 
de representação a enunciados mentais, em vista de um funcionamento interno 
e articulado por seu criador. A marca do conceitualismo na história da arte veio 
para emancipar o pensamento artístico da tutela teórica de terceiros e 
desprender a atividade de um ofício unicamente fundado na habilidade técnica. 
Por certo, o primado pelo conceito sobre a matéria não se ancora em uma 
reivindicação idealista sobre a arte, mas desse pressuposto recorreu 
principalmente na primeira onda conceitualista estadunidense, entre os anos 
sessenta e setenta. Formou-se como postura diferencial e pensante em face do 
discurso de críticos, teóricos e curadores, além de questionar a redução do fazer 
artístico a volúveis produtos de mercado e de especulação monetária (MOULIN, 
1995, p. 43). 

Se no modernismo a arte foi dobrada a si própria pela plasticidade da 
forma, temos na metade do séc. XX, dentre outras práticas, a ocorrência de uma 
arte autorreferente de conteúdo mental e cognitivo. É possível observar a 
continuidade de uma ontologia ensimesmada da arte, embora advenha de um 
confrontamento estético no caso modernista ou, no recorte que introduziu o 
conceitualismo como chave de leitura, ao primar pela intenção artística antes 
das matérias expressivas. Em ambos os casos, prossegue princípios 
autossuficientes sobre a atividade artística. 

Ser um artista hoje significa um meio de questionar a natureza da 
arte. Se alguém questiona a natureza da pintura, não pode estar 
questionando a natureza da arte. Se um artista aceita a pintura (ou 
a escultura), está a aceitar a tradição que o acompanha. Isto deve-
se ao fato de que a palavra "arte" é geral, e a palavra "pintura" é 
específica. A pintura é um tipo de arte. Se se fazem pinturas já se 
está a aceitar (e não a questionar) a natureza da arte. Assim, está-
se a aceitar que a natureza da arte é a tradição europeia de uma 
dicotomia pintura-escultura (KOSUTH apud ARCHER, 2008, p. 81). 

No caso emblemático de Joseph Kosuth, a tautologia diz respeito à 
definição do objeto de arte, ao pensamento de uma natureza artística 
autossuficiente. A linguagem, nesse caso, passa por um tratamento idealista, 
por axiomas mentais que antecedem e sobrevoam as formas de expressão. A 
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tautologia de Kosuth procura estabelecer leituras endógenas do fazer artístico, 
pois o meio de expressão reitera o significado, considerando experiências 
cognitivas antes de sensoriais. 

Uma obra de arte é uma tautologia na medida em que é uma 
apresentação da intenção do artista, isto é, ele está a dizer que 
aquela obra de arte particular é arte, o que significa que ela é uma 
definição de arte (KOSUTH apud ARCHER, 2008, p. 81). 

É importante destacar a disposição emancidora das práticas 
conceitualistas, sua reivindicação ao discurso conduzido pela fala dos próprios 
autores, o que, dentre outros efeitos, pavimentou estudos sobre a conduta 
criativa e, inclusive, a figura do artista-pesquisador. A vertente tautológica que 
tem em Kosuth sua expressão acentuada, vem de um desejo por definições ao 
fenômeno artístico, segundo códigos de um campo ainda disciplinado. Vale-se 
de uma conceituação da arte que se dobra de dentro para dentro, ainda que 
possa variar com recursos de apresentação. A tautologia enquanto discurso e 
procedimento linguístico em obras artísticas deixa de ser apenas um princípio 
formal e estilístico para funcionar como fundamento estético que separa 
atividade artística da realidade (AGUIAR; BASTOS, 2013). Está para uma cisão 
entre o ofício da linguagem e o espaço vivido, quando a produção artística é 
autonomizada somente pelo seu interior, em função de uma ontologia 
autossuficiente. Produção esquizóide do objeto e do sujeito que tende a si 
própria. Embora nasça de esforços contracorrente em face da mercantilização 
de obras artísticas, essa vertente de produção não deixa de culminar em “um 
estatuto similar ao da mercadoria do campo econômico” (Ibidem, p. 195). 

Autorreferente, sujeito e objeto de si própria, quanto mais a arte 
contemporânea se autonomiza como objeto artístico – portanto, 
despida de objetivos não estéticos –, mais ela é aplicável como 
mercadoria de primeira ou segunda ordem no mercado, 
precisamente porque se torna, no campo artístico, o equivalente 
das/às trocas estéticas, ou seja, uma mercadoria estética (Ibidem, 
p. 195).

A arte é, portanto, em determinadas expressões mais significativas 
dos últimos decênios, um conceito, uma máquina produtora de 
conceitos e de imagens sobre si. É uma metáfora sobre a própria 
arte. Pois se o mundo é desmaterializável na obra de arte, se tudo 
pode ser arte, a arte é a metáfora da metáfora, independentemente 
do tema mais visual que uma obra possa abordar [...] Ou seja, a 
forma e o conteúdo da obra são autonarrativos de si mesmos, logo, 
antinarrativos, posto que a narratividade envolveria uma relação 
dialógica entre obra e mundo exterior (Ibidem, p. 200). 
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Por outra via, um dos possíveis tensionamentos às premissas 
autorreferentes da arte e, inclusive, para o recurso da tautologia, pode ser 
atribuído à produção latinoamericana dos uruguaios Luis Camnitzer, do grupo 
Tucumán Arde, do argentino León Ferrari e dos brasileiros Cildo Meireles, 
Hélio Oiticica e Lygia Clark, dentre outros (OLIVEIRA, 2014). Nessas produções, 
a arte de flexão linguística se mistura com política, inserções em circuitos não-
artísticos, contágios indisciplinares e sensibilidade corporal. Como aponta a 
teórica mexicana Mari Carmen Ramírez (1989) em Táticas para Viver da 
Adversidade: o conceitualismo na América Latina, observa-se nos casos da 
América Latina um jogo crítico em face da parede expositiva, ao tensionar o 
ensimesmamento da arte com um tipo de conceitualismo “que não se satisfaz 
com a investigação de suas próprias condições recorrentes (tautologia), mas 
procura transformar ativamente o mundo através da especificidade da arte” 
(RAMÍREZ, 1989, p. 188). Consiste em dizer que a linguagem por si só não é 
transparente nos termos da universalidade, deixando, então, evidentes as 
intenções táticas da prática conceitual. Temos, assim, um arranjo entre a 
potência da linguagem na prática artística e seus efeitos sociais diretos, que não 
diz respeito apenas às engrenagens semióticas, mas que também percorre o 
exterior de si. Circuito de uma espiral centrípeta que se conecta a outra 
centrífuga. A dobra tautológica do dentro para dentro é torcida para uma 
coextensão de dentro para fora e de fora para o dentro. 

No caso do recurso tautológico adotado em Saída pelas Frestas e 
Entrelinhas, a autorreferência é caminho para ativar um desassossego interior, 
o qual não se determina por um ideário social. A linguagem é diagramada de
modo a extrair do esquema interno um efeito de exterioridade. Circuito 
endógeno para sair de si próprio. A tautologia faz sentido, pois absorve a 
tendência ao ensimesmamento da Sala Fechada enquanto constructo abstrato 
que ergue paredes expositivas. Emprega-se a linguagem em recursividade com 
o intuito de encontrar saídas no interior do fechamento. Vejo Saída pelas Frestas
e Entrelinhas imersa em uma dinâmica sem origem ou destino precisos. Seria 
como tomar o problema pelo meio de uma haste que cresce pelas extremidades. 
Vontade sem pé nem cabeça. Nas inscrições textuais que indicam seu princípio 
de funcionamento, a instalação faz uso da tautologia para também fazer menção 
ao intervalo da linguagem, àquilo que se realiza por linhas escritas. Dessa 
maneira, redijo outro convite à inquietude diante da parede, na forma de um 
joguete que apela para a frente e o verso dos olhos. 

Curiosamente, aparatos ópticos como o ombro-cinema também eram 
chamados de brinquedos filosóficos. Para o psicólogo e pesquisador britânico 
Nicholas J. Wade em Toying with Science (2007), o termo brinquedo filosófico, 
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usado para caracterizar engenhos que demonstram propriedade físicas e 
sensoriais, pode parecer anacrônico nos dias de hoje, mas desfrutava de sentido 
em seu surgimento. Ainda no início do séc. XIX, quando a denominação era 
comum, a filosofia estava associada ao estudo da natureza. Boa parte dos 
fenômenos hoje estudados pela disciplina da física erram assuntos da filosofia 
natural ou experimental. Isto posto, os brinquedos filosóficos introduziam 
princípios naturais e discussões sobre a própria percepção humana. 

Os brinquedos filosóficos cumpriam o duplo papel de instrumentos 
para experimentos científicos e dispositivos para ampliar a 
consciência dos sentidos [...] quando os cientistas estavam 
explorando e estendendo a gama de fenômenos perceptivos que 
podiam ser experimentados (WADE, 2007, p. 1025). 

O desenvolvimento dos chamados brinquedos filosóficos visava o contato 
com fenômenos concretos e da percepção humana, com propósito estético e de 
entretenimento, fazendo-os acessíveis a um público não iniciado. O brinquedo 
filosófico seria, então, um artefato que estimula “o observador a investigar suas 
causas com interesse adicional e permite que ele permanentemente lembre-se 
de seus efeitos” (WHEATSTONE apud WADE, p. 1026). Embora o uso dessa 
expressão esteja descompassado nos dias de hoje, por efeito das separações 
disciplinares entre matérias da filosofia, física, design e arte, o princípio dos 
brinquedos filosóficos tem paralelo com as intenções do trabalho Saída pelas 
Frestas e Entrelinhas. É equiparável no que se refere ao emprego de um 
conhecimento científico, à revelação de uma ilusão óptica e, também, ao 
introduzir um problema de ordem perceptiva. 

A denominação dos brinquedos filosóficos aparece como curiosa colisão 
de percurso, no levantamento de escritos sobre engenhos ópticos. Relacionado 
à pesquisa, o termo acaba envolvendo as defasagens e atualizações que 
denominam as disciplinas do conhecimento, as maneiras de perceber e 
categorizar as ocorrências da realidade. O que se dizia ser da filosofia 
experimental, hoje se fala pela física ou psicologia. A defasagem e atualização 
das paredes disciplinares modificam conteúdos de experiência, administram 
contágios por maravilhamento. Nessa pesquisa, não faz sentido distinguir por 
qual disciplina entro ou saio no processo de produção artística. As paredes que 
hoje separam as disciplinas são igualmente interface de passagem. 
Circunscrevem espaços desde os quais a poética quer passar, digerindo códigos 
oportunos ao atravessamento seguinte. Só depois percebo que uma 
oportunidade era, com efeito, a entrelinha de um compartimento e outro. 
Travessia por frestas e entrelinhas para esmiuçar na entrada de agora o gérmen 
da próxima saída. 
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É possível dizer que Saída pelas Frestas e Entrelinhas não se encerra na 
exposição de um efeito de movimento por imagens estáticas, mas é a partir 
desse efeito que se concebe uma máquina disfuncional para a experiência da 
arte e de seu pensamento, tomando a própria parede expositiva nas qualidades 
de suporte técnico e de conteúdo disparador. A engenhoca produz saídas 
inquietas, convida à observação tanto de detalhes operacionais como também 
da maneira pela qual a técnica foi empregada segundo uma finalidade, da 
estrutura ao resultado. Mistura diferentes recursos e competências, pois vem de 
um empenho movente de pesquisa. Com os termos dispostos nessa discussão, 
Saída pelas Frestas e Entrelinhas comporta-se bem na denominação de brinquedo 
pensante, caso seja localizado o fazer artístico como atividade que junta 
impulsos mentais e criativos. 

Saída pelas Frestas e Entrelinhas resulta de passagens pelas salas da arte, 
literatura, design, física, engenharia elétrica. Tem seu humor indisciplinado e 
vaga nas probabilidades de um andar de bêbado. Entradas e saídas sem 
passaporte, sem origem e chegada. Quer torcer os sinais do espaço. Distorção 
formal que faz de si mesmo o ícone da saída impossível, quando a saída precisa 
ser criada de um jeito esperto, quando tira aproveito de frestas e de entrelinhas 
no código que sustenta as paredes da Sala Fechada. São inquietações que até 
motivaram o cálculo de momentos de força para motores elétricos, a 
milimetragem e conexão de componentes esquemáticos. Por essas e outras 
atividades, entendo a pesquisa do atravessamento sob signo da indisciplina, 
visto que não há como resumí-la a uma extensão que não seja o rastro deixado 
pelo seu exercício. 

 

De modo geral, na sequência de ensaios desenvolvida a partir de 
sinalizações espaciais (Sem Saída, Pedaços de Saída, Apenas Uma Saída I, Apenas 
Uma Saída II e Saída pelas Frestas e Entrelinhas) a autorreferência foi aplicada 
ao determinar a Sala Fechada como lócus de criação para o atravessamento da 
imagem, dos meios expressivos e do espaço. As produções intrincadas neste 
Caderno Branco são levadas a dinâmicas da interioridade e precisam formular 
saídas próprias até então impensadas, por mais impossíveis que possam 
parecer. Tais movimentos endógenas servem para acender uma inquietude 
criativa antes de cristalizar a natureza artística dos resultados desta pesquisa. 
Na verdade, no curso da poética, pouco interessa saber se o que faço pode ser 
caracterizado como atividade artística. Deixo esse debate aos aficionados pela 
disciplina. Atento-me às chances que aparecem na escrita destes cadernos que, 
agora, redijo à academia de arte e a qualquer leitor interessado. Articulo com 



147   

cuidado os códigos entoados nos compartimentos da Sala Fechada. Ofício de 
pinçar a vitalidade desde onde o conceito se ergueu; plasticizá-la de um jeito 
que não cabe em um lugar só. Quando a saída está na intensidade aplicada na 
linguagem, por mais técnico, especializado ou protocolar que seja seu contexto 
de veiculação. Tática para o atravessamento que precisa ser reconfigurada 
conforme as conquistas de seu processo. Não configura um problema a ser 
superado. Para cada produto pendurado, há de se encontrar outras saídas 
criativas, em sucessão. 
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[ .3] ENCONTRAR UMA SAÍDA 

Muito embora a lógica seja inabalável,  
ela não resiste a uma pessoa que quer viver. 

Franz Kafka (1997, p. 278) 

Diante da parede, projetos de rachadura e distorções de sinais de saída 
foram gerados por uma implicação autológica e crítica às qualidades da Sala 
Fechada que, como constructo abstrato, pode se manifestar em diferentes 
situações. Se a brancura destas páginas é capaz de transformar qualquer coisa 
em objeto de análise, há de engravidá-la de uma vontade de pesquisa que não 
começa ou termina em espaços preestabelecidos. Tática para encontrar saídas 
por linguagens e contextos de criação. Estas linhas de escrita caracterizam a 
poética do atravessamento não apenas dentro de um recorte disciplinar 
expositivo, mas igualmente dentro de exigências acadêmicas, fazendo da 
pesquisa universitária uma oportunidade de colocar em prática inquietudes de 
arte. É possível, sem dúvida, circular por outros espaços, por mais de uma 
maneira de se pensar a arte e a atividade cultural. Não há, de antemão, melhor 
ou pior. Existem, na verdade, diferenças de atmosfera e o traquejo para se lidar 
com cada uma delas. Sempre há um risco de conversão completa, o risco de 
deixar para trás o impulso mais primeiro de passagem. O que motiva atravessar 
este e outros lócus de criação é uma vontade inadiável de imagens, atenta a 
influências, frestas e entrelinhas. 

À vista disso, a terceira parte do Caderno Branco não só considera a 
configuração expositiva que o estudo flexiona, como também sua construção 
sob o regimento da academia de artes. Lugar pelo qual busco refinar impulsos 
criativos por um ofício intensivo da linguagem. Mesmo condicionada a 
relatórios e ritos de legitimação, a chance desta pesquisa aparece como prática 
do pensamento da prática. Produção de saídas a partir das ocasiões de contato –
haveria espaço livre de interferências e prescrições de atividade? 

Não, liberdade eu não queria. Apenas uma saída; à direita, à 
esquerda, para onde quer que fosse; eu não fazia outras exigências; 
a saída podia também ser apenas um engano; a exigência era 
pequena, o engano não seria maior. Ir em frente, ir em frente! 
(KAFKA, 1999, p. 69, grifo nosso) 

O trecho acima foi extraído do conto Um Relatório para Uma Academia 
de Franz Kafka (1999), publicado na coletânea Um Médico Rural, de 1919. Nesse 
texto, o ex-macaco de nome Pedro Vermelho redige à comunidade científica um 
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relatório sobre sua transformação de animal selvagem em indivíduo 
ocidentalizado. Atribuo grande importância à leitura desse conto no processo 
criativo e na formulação da Sala Fechada, por levantar uma trama complexa 
sobre os limites e saídas possíveis da condição humana, além de ser construído 
em alusão à linguagem acadêmica. Experiência de reflexão no sentido de 
espelho e de pensamento. Colisão epifânica que resultou, inclusive, na 
produção de trabalhos artísticos tematizados pelo relatório kafkiano. Não 
estaria aqui codificando certo impulso desejante, porque encontro neste 
contexto, dentre tantos outros espaços quadriculados, uma vazão para saídas 
criativas? 

Capturado na selva africana da Costa do Ouro e levado ao continente 
europeu por navio dentro de um apertado caixote, o personagem Pedro 
Vermelho decide imitar o comportamento de seus algozes como saída de uma 
insuportável condição de aprisionamento. Mesmo se tentasse romper as 
paredes de sua prisão, não haveria fuga possível em alto mar. Seu estalo foi o 
de canalizar o instinto animal em uma extraordinária habilidade de imitar 
humanos que, em apenas quatro anos, resultou em trejeitos ocidentais, 
capacidade da fala e letramento rebuscados. Recursos que lhe permitiram 
escapar das jaulas de um zoológico para se tornar o astro de um circo de 
variedades. Pedro Vermelho amestrou sua animalidade fugidia dedicando-se à 
imagem de um humano por vontade própria – “não me atraía imitar os homens; 
eu imitava porque procurava uma saída, por nenhum outro motivo" (KAFKA, 
1999, p. 70).  

E eu aprendi, senhores. Ah, aprende-se o que é preciso que se 
aprenda; aprende-se quando se quer uma saída; aprende-se a 
qualquer custo. Fiscaliza-se a si mesmo com o chicote; à menor 
resistência flagela-se a própria carne. A natureza do macaco 
escapou de mim freneticamente, dando cambalhotas, de tal modo 
que com isso meu primeiro professor quase se tornou ele próprio 
um símio, teve de renunciar às aulas e precisou ser internado num 
sanatório. Felizmente saiu logo de lá (Ibidem, p. 70). 

O conto de Franz Kafka dispõe um interessantíssimo jogo de clausura e 
saída no impasse de Pedro Vermelho exercer a própria vontade a partir dos 
códigos de sua dominação. Não se trata de estar em conformidade, mas de 
a força sobre si antes que qualquer outro o faça. O impacto desse texto na 
pesquisa está na atenção ao movimento de saída antes de uma libertação, antes 
da superação absoluta de um problema específico ou condicionante. 
Experiência de leitura transformada em motor poético. Tive de processar a 
epifania desse encontro com trabalhos artísticos e outras aproximações sobre a 
obra do autor. A leitura deixa de ser a interpretação do que Franz Kafka quis 
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dizer para abrir uma experiência de atravessamento. É, na verdade, um embate 
que move à criação pensante, a leitura na qualidade de uma experiência 
inventiva, no sentido de provocar uma quebra nas formas já reconhecidas para 
impulsionar outros circuitos. Nova correnteza sináptica, acontecimento de um 
circuito passante. Quando não faz mais sentido separar autor e leitor, nem 
percepção e obra. 

Sob a perspectiva da arte, a leitura produz um movimento de 
desprendimento de si, levando a um limite, para além da 
polarização interior-exterior, onde habitamos uma zona de 
fronteira. Os efeitos da leitura podem se dar a partir de um 
encontro de diferenças em um plano impessoal e múltiplo, 
composto de forças heterogêneas, fluxos moventes, fragmentos, 
multiplicidades (CABRAL; KASTRUP, 2007, p. 2). 

O terceiro segmento do Caderno Branco envolve, assim, trabalhos de arte 
dedicadas ao conto Um Relatório para Uma Academia e pontua em Franz Kafka 
elementos de linguagem oportunos à construção deste estudo. Refere-se a uma 
leitura flexionada em prática, resolvida da maneira provisória, exposta com o 
repertório que se tem em mãos. Atitude poética e expositiva de leitura, distante 
de deciframentos ou de reiterações para, então, dar vez a um “engajamento do 
corpo, inscrição num espaço, relação consigo e com os outros” (CHARTIER, 1999, 
p. 16). Credito à experiência do relatório kafkiano a relação entre
atravessamento e saída recorrente neste e nos outros lócus de criação da 
pesquisa. A partir de dois trabalhos artísticos, são detalhados importantes 
momentos e atribuições do conto em discussão bem como do uso da linguagem 
em Franz Kafka. Por aproximações práticas e teóricas, procurei, então, elencar 
recursos linguísticos e pensantes sobre o problema da saída no interior da Sala 
Fechada. 

O primeiro trabalho que envolve diretamente o conto Um Relatório para 
Uma Academia de Franz Kafka chama-se Grifos de Saída (fig. 51). Na forma de 
uma instalação que concentra componentes no espaço, o trabalho é composto 
por impressão serigráfica sobre papel, peças luminosas de cobre e acrílico, 
tiragem de múltiplos em papel com impressão off-set (250 cópias) e fiação 
condutiva que conecta peças específicas à rede elétrica do espaço expositivo. 
Enquanto aproximação do referido título de Kafka em caráter textual e gráfico, 
a proposta esteve na ocasião do IV Concurso de Arte Impressa do Goethe-Institut 
de Porto Alegre, em junho e julho de 2019. Vinculando-se ao contexto dessa 
exposição, Grifos de Saída apresenta o texto de referência em uma impressão 
serigráfica sobre papel e de grande dimensão. 
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Fig. 51 – Elias Maroso, Grifos de Saída. Instalação. Serigrafia sobre papel, placas luminosas de acrílico, peças em 
cobre fotocorroído, adesivo vinil autocolante, ímãs de neodímio, fiação elétrica e múltiplos de papel com 
impressão off-set (250 unidades). Dimensões totais de 270 cm x 170 cm x 40 cm. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 52 – Elias Maroso, componentes de Grifos de Saída. DDetalhe superior esquerdo: elemento luminoso feito com cobre fotocorroído, 
ímãs e peças de acrílico. A peça destaca o título do conto de Franz Kafka, Um Relatório para Uma Academia (1919). Dimensões de 
26,5 cm x 5cm x 1,4 cm. DDetalhe superior direito: placa luminosa de acrílico e adesivo vinil autocolante. Dimensões de 65 cm x 50 cm
x 10 cm. DDetalhe inferior esquerdo: múltiplos de papel com impressão off-set. Na ocasião da mostra, os múltiplos podiam ser levados 
gratuitamente pelos visitantes. Dimensões para cada múltiplo de 5,5 cm x 5,5 cm x 5,5 cm. DDetalhe inferior direito: caixa de luz com 
desenho tipográfico em adesivo vinil autocolante. Dimensões de 25 cm x 25 cm x 10 cm. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020. 
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Fig. 53 – Peça para destaques luminosos da instalação Grifos de Saída. Cobre fotocorroído, papel translúcido, peça de acrílico 
transparente, ímã de neodímio e lâmpadas LED. Dimensões de 5 cm x 4,2 cm x 1,4 cm. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 54 – Serigrafia sobre papel para a instalação Grifos de Saída. Conto Um Relatório para Uma Academia de 
Franz Kafka (1919) adaptado em duas páginas. Dimensões de 128 cm x 83 cm. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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A vontade de articular conhecimentos convencionados à arte impressa 
não se limitou à técnica serigráfica para também envolver o desenho de uma 
tipografia, aplicado na versão de Um Relatório para Uma Academia disposta 
como peça central da instalação. Pela tradução do crítico e professor de 
literatura brasileiro Modesto Carone (KAFKA, 1999), todo o conteúdo textual do 
relatório kafkiano, o qual preenche por volta de seis páginas na publicação 
procedente, está comprimido em apenas duas páginas monocromáticas por 
uma aplicação da tipografia Recombinante.ttf. Nesse formato, a serigrafia da 
instalação converte o conto de Franz Kafka em blocos uniformes de sinais a 
serem decifrados (fig. 54, p. 155). O efeito de bloco é provocado pela não 
separação de parágrafos, equidistância de caracteres e preenchimento dos 
espaços entre palavras com um signo não fonético e de cor sólida. Pela 
característica modular de Recombinante.ttf – ou seja, por ser desenhada 
conforme um módulo de variação – a aplicação tipográfica sugere leituras de 
sentido horizontal e vertical por ocupar áreas de texto nessa formatação 
regular. Mesmo preservando a leitura linear horizontal, outra orientação 
aparece com eventuais alinhamentos verticais entre os caracteres sólidos que 
preenchem o intervalo das palavras (p. 148). Ao extrapolar o sentido usual de 
leitura, Grifos de Saída busca uma visual e labiríntica adaptação da referência 
literária. 

Nesse embaralhamento verbo-visual e como indica o título da 
instalação, diversas peças luminosas grifam a frequência da palavra saída ao 
longo do conto serigrafado. São quinze as vezes em que o termo se repete e, por 
conseguinte, quinze grifos luminosos. Em Um Relatório para Uma Academia, a 
palavra saída é reiterada pela enfática inconformidade do protagonista perante 
sua captura e aprisionamento. A saída é a chave extraordinária de Pedro 
Vermelho, um problema de solução nunca antes vista por qualquer espécie na 
ordem dos Primatas. Solução que se distingue da fuga animal e do senso humano 
de liberdade. Se a libertação lhe era impossível, teve de buscar uma saída. 

Tenho medo de que não compreendam direito o que entendo por 
saída. Emprego a palavra no seu sentido mais comum e pleno. É 
intencionalmente que não digo liberdade. Não me refiro a esse 
grande sentimento de liberdade por todos os lados. Como macaco 
talvez eu o conhecesse e travei conhecimento com pessoas que têm 
essa aspiração. Mas no que me diz respeito, eu não exigia liberdade 
nem naquela época nem hoje. Dito de passagem: é muito frequente 
que os homens se ludibriem entre si com a liberdade. E assim como 
a liberdade figura entre os sentimentos mais sublimes, também o 
ludíbrio correspondente figura entre os mais elevados (KAFKA, 
1999, p. 61). 



157   

Desse modo, o personagem Pedro Vermelho formula uma saída de vida 
urgente: trai sua espécie evidenciando a condição aprisionante e aprisionada do 
humano. Não pode mais se definir pela fisionomia deixada para trás, muito 
menos pelo animal que aprendeu a imitar em sociedade. Sem fixação de origem 
ou de chegada, forjou a si próprio na urgência de encontrar uma saída. O termo 
saída, que nem é fuga, nem liberdade, consiste na questão cerne do relatório. 
Aparece complicada num diagrama sem mensagem ou lição a ser repassada. 
Não é herói, covarde ou espera juízo do que fez. Apenas relata seu trajeto 
solitário e irrepetível – “não quero nenhum julgamento dos homens, quero 
apenas difundir o caminho que trilhei, faço tão somente um relatório” (KAFKA, 
1999, p. 67). 

Na instalação, as saídas saltam de uma cortina de códigos em cada exato 
lugar de onde se repetem no texto. Vejo-as como highlights ao pé da letra ou, 
ainda, indicações para a leitura de palavras em vizinhança. As peças são feitas 
em cobre corroído quimicamente, cortes de acrílico e lâmpadas LED internas, 
fixadas nos devidos pontos de recorrência por pequenos ímãs cilíndricos de 
neodímio. Também é a partir desses ímãs que se forma a estrutura de ressalto 
das peças, por um traçado ornamental do campo magnético que os envolvem 
(fig. 53, p. 154). O formato dos destaques luminosos deriva de pequenas caixas 
de luz já apresentadas em Diagrama com Três Cismas (p. 125), Diagrama 88.8 (p. 
227) e Sem Título (Mundo das Imagens) (p. 332). Seguindo estética e escala 
similares, os quinze grifos de saída são alimentados pela mesma fonte de 
energia, conectadas por fiação interna no interior do quadro que aplaina a 
impressão serigráfica sobre papel. Junto disso, ainda nesse quadro, outra peça 
luminosa de formatação semelhante indica o título e autoria da obra literária, 
logo acima da primeira página de texto (fig. 52, p. 153). 

Além da peça central dedicada ao relatório, Grifos de Saída dispõe junto 
à parede, no entorno da peça principal, outros dois componentes com luz 
interna feitos em acrílico e uma tiragem de múltiplos tridimensionais de papel 
com impressão off-set que se amontoam pelo chão. Tais elementos estendem a 
proposta para o espaço e procuram articular com soluções desta pesquisa o 
problema da saída incitado pelo conto de Franz Kafka. Nisso, a leitura poética 
do conto também compreende outra sinalização de saída torneada, disposta 
logo acima da impressão serigráfica, variando aspectos formais de soluções 
anteriores – Apenas Uma Saída I (p. 134), Apenas Uma Saída II (p. 135). No caso 
de Grifos de Saída, a placa é distorcida de modo a se alinhar ao canto superior 
direito do quadro central (fig. 52). O encaixe foi pensado em alusão adicional às 
linhas de atração do campo magnético. Exposta no contexto do trabalho Saída 
pelas Frestas e Entrelinhas (p. 139), a peça repete os três movimentos de 
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distorção sugeridos pelo recurso de animação ombro-cinema. Feita de acrílico, 
cortes de vinil autocolante e com luzes internas, a sinalização segue dimensões 
das placas anteriores, partindo de prescrições técnicas para ambientes com 
circulação de pessoas. Sua iluminação é garantida por fios de cobre esmaltado 
que visivelmente se conectam a uma peça com inscrições textuais, a destacar o 
título e a autoria da referência, localizada na serigrafia de centro (fig. 52). 

A visível conexão do sinal distorcido é um detalhe de motivação técnica 
e poética. Grifos de Saída consiste na flexão de Um Relatório para Uma Academia 
em primeira abordagem, relacionada ao repertório técnico e visual da pesquisa 
em pleno desenvolvimento. Em função disso, refere-se a uma aproximação 
textual, na busca de termos de saída por uma superfície encriptada, para, em 
seguida, formular aberturas no Caderno Branco, no interior da Sala Fechada. A 
trama de Pedro Vermelho é complexa por se implicar no código dos homens, à 
procura de uma saída urgente. Grifos de Saída, por sua vez, complica a 
legibilidade do conto, induzindo a um primeiro contato de leitura pelas palavras 
grifadas. Não deixa de ser um processamento de epifania; de tomar o texto e 
digerí-lo com a própria letra; de esmiuçar cada caractere e contar palavras; de 
distribuir seu conteúdo por outra diagramação. 

Devido ao aspecto encriptado das páginas centrais, um índice do abecê 
para a tipografia Recombinante.ttf compõe a instalação como peça acessória à 
serigrafia (fig. 52). As vinte e seis letras do alfabeto arranjam-se no centro de 
uma caixa de luz, desde onde toda a energia do trabalho é distribuída. Na 
disposição das peças de parede, indico o desenho de letras e também pontuo 
uma sequência de passagem energética: circuito do alfabeto que energiza o texto 
adaptado, com terminais que vão até o sinal distorcido de saída. Se as placas de 
sinalização espacial vinham se partindo e se retorcendo, a proposta enfatiza 
uma das importantes interlocuções com outros autores que ajudaram a pensar 
sobre disciplina, inquietude e flexões da linguagem. 

Com a caixa luminosa do abecê, pontuo outra intersecção com o 
trabalho Saída pelas Frestas e Entrelinhas, no que envolve sugestões de código 
aberto. A peça do alfabeto auxilia a leitura do espectador no mesmo gesto em 
que o outro trabalho revela sua lógica de funcionamento óptico. Em ambos os 
casos, a inclusão de signos para decodificação é guiada pela vontade de abertura 
diante do que se fecha por convenções de linguagem. Reitera-se um movimento 
interior, nem de todo consciente, que vai adquirindo forma na poética do 
atravessamento: a vontade de apreender o código de um contexto, de tomá-lo com 
as mãos; fazê-lo de veículo a uma profusão criativa e excedente. Entrada que é 
saída para outra entrada; saída que é entrada para outra saída. Tal reincidência 
de elementos relativa à abertura do código adquire diferentes formatos no 
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decorrer da pesquisa e de sua elaboração mental19 . Além disso, dentro do 
contexto expositivo da primeira exposição do IV Concurso de Arte Impressa do 
Goethe-Institut, a presença dos signos de leitura na forma de quadro para 
amostra tipográfica também se refere aos tradicionais procedimentos gráficos 
de reprodução textual, quando o desenho de letras é pensado conforme famílias 
de estilo e aplicação seriada. 

O detalhe final a ser mencionado de Grifos de Saída corresponde aos 
múltiplos amontoados no chão, logo abaixo das três peças de parede. Foram 
duzentos e cinquentas exemplares de múltiplos incluídos na instalação para 
serem gratuitamente levados um a um pelos visitantes da mostra (fig. 52). Feitos 
de papel com impressão off-set em duas cores, os múltiplos usam a tipografia 
Recombinante.ttf com inscrições autorais sobre espaços permeáveis (“como na 
fita do infinito [...] trânsito por faces não paralelas [...] por onde se desliza 
externo/interno”). Sem necessária leitura contínua, as frases traçam porções de 
volume amontoadas umas sobre as outras, na forma fechada de um pequeno 
cubo seccionado e vazado, capaz de se abrir em uma sequência de pirâmides 
ligadas entre si. Pela abertura das arestas, é possível ver inscrições textuais 
dentro e fora dos múltiplos, em versões alternadas de vermelho e preto. Uma se 
faz pelo avesso da outra: se é vermelho por fora, preto por dentro e vice-versa. 
Todas se aglomeram como um derramamento de microespaços evocados pelas 
palavras. Seriam o resultado maquínico das peças circuitadas acima? 

A soma de microespaços perde volume conforme os múltiplos são 
levados. Uma parcela de Grifos de Saída se vale, portanto, do observador 
enquanto veículo de saída e de dispersão. O limite físico da exposição é 
ultrapassado por contágio e apreensão. Ainda que impressos e cortados de 
maneira mecânica, os múltiplos foram fechados manualmente. Resultados de 
um empenho artesão, de um calor manual. Sua gratuidade é um convite de 
envolvimento e as unidades não são levadas sem que alguma proximidade 
aconteça. A redução material de Grifos de Saída corresponde à ampliação de seu 
alcance. Pode ser que nenhuma das pessoas saibam das razões que motivaram 
o trabalho. Pouco importa: não é assunto de comunicação, mas de atingimento.
Dar vez a passagens que não estão em um lugar só. 

Os múltiplos são peças de uma derivação própria, de uma autonomia em 
termos de referência, ao se descolar da estrita relação com o texto literário de 
Kafka e da composição física do trabalho. São influenciados pela 
impressionante saída de Pedro Vermelho e, por esse motivo, colocam-se a 

19A apresentação em código aberto dos procedimentos desenvolvidos nesta pesquisa também está em 
propostas artísticas de ênfase tecnológica, como em Diagrama 88.8 (p .227), Ok/Cancel (p. 259) e nos 
ensaios de anamorfose cônica em Furo do Olho (p. 325). 



  160 

efetivar saídas próprias. Da matéria fixa aos fragmentos em dispersão, Grifos de 
Saída aproxima-se da referência como leitura ativa, experiência prática. Parte 
dos componentes textuais mais básicos para pensar a saída no interior da Sala 
Fechada. Um primeiro esquema se constitui, portanto, dessa diagramação 
textual. Os elementos se alinham e se organizam no espaço em função gráfica. 
Há um jogo entre o diagrama do conceito e a diagramação visual do conto. 
Gesto parecido de quando se copia à mão textos importantes. Movimento de 
fazer passar as frases com a própria letra. Diagramá-lo sem alteração de 
conteúdo, como um intérprete gráfico. 

Na ocasião do IV Concurso de Arte Impressa do Goethe-Institut de Porto 
Alegre, Grifos de Saída localizava-se na mostra de modo a ser o primeiro 
trabalho visto, a fim de sugerir um convite a saídas via atividade artística. A 
instalação abriu a mostra por signos de aparência codificada, de leitura não 
usual. A concentração sígnica provocada pela tipografia Recombinante.ttf, que, 
desde sua primeira aplicação em Texto Prático (p. 66), nunca se restringiu em 
um lugar só, atribuiu à obra de Kafka qualidades de codificação, próximas à 
linguagem numérica. Um dos visitantes da mostra comentou-me que as páginas 
serigrafadas pareciam coincidir a estética da rua e da programação digital. Pelo 
comentário, veio em mente que a produção das serigrafias aconteceu no mesmo 
momento em que escrevia linhas de código HTML para a relação online dos 
resultados parciais da pesquisa20. A programação em HTML (HyperText Markup 
Language) costuma ser feita em cortinas de código embaralhantes, seguindo 
funções sintáticas estritas, com, inclusive, necessárias buscas de palavras por 
comandos de highlights (destaques textuais). 

Sem fechar outras aproximações para Grifos de Saída, o avivamento 
dessa semelhança indicou-me, mais uma vez, a matéria escura sobre as coisas 
que faço – inconsciência que nunca dorme. Prazer da surpresa que me aponta 
uma saúde criativa. Essa matéria da qual não me dou por conta e que produz 
em mim passagens ao invés de trancamentos. Se é caminho de saída, não há o 
porquê de desvendar seu mistério. Nenhuma paixão consumada precisa 
desvendar seu segredo, desde que aconteça ao lado da vontade. Assim, o embate 
e processamento primeiro do relatório de Franz Kafka trouxeram, então, bons 
sinais à poética do atravessamento. 

 

20 Disponível em: <https://www.eliasmaroso.art.br/>. 
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Em continuidade à prática desencadeada por Grifos de Saída, produzi um 
segundo trabalho igualmente tematizado pelo conto de referência, explorando 
outros recursos e possíveis implicações contextuais. Consiste na proposta 
multimídia de título homônimo Um Relatório para Uma Academia (fig. 55), 
concebida especificamente para a fachada posterior da biblioteca setorial do 
Centro de Ciências Sociais e Humanas, no campus da Universidade Federal de 
Santa Maria/RS (prédio 74D, CCSH/UFSM). O segundo tratamento de leitura 
partiu da técnica de projeção específica conhecida como video mapping ou 
projeção mapeada de vídeo, junto de inserções sonoras e a realização de uma 
performance presencial. Contando com a participação da artista e performer 
Camila Vermelho, a nova adaptação foi apresentada em março de 2020 no 
projeto de exibição noturna e a céu aberto de nome Open Campus Mapping, 
concebido pelo artista e pesquisador Calixto Bento, a convite do grupo de 
artistas-pesquisadores AVx – Experiências Audiovisuais Compartilhadas, do 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFSM. Em sua segunda 
edição, o evento compôs a programação comemorativa aos cinquenta anos do 
referido centro acadêmico voltado às humanidades. 

Além de articular o contexto de sua exibição com o conteúdo da obra 
literária, a realização de Um Relatório para Uma Academia também favoreceu 
uma precisa e correta execução da linguagem do video mapping, com assistência 
e equipamentos disponibilizados pela organização do evento. Por video 
mapping se entende toda a exibição de imagens em movimento com ou sem a 
presença de efeitos sonoros, ajustando-se às características físicas do suporte 
de projeção em diferentes escalas e circunstâncias espaciais, sejam elas 
fechadas ou abertas, conforme a potência luminosa dos equipamentos em mãos 
(VELTMAN, 2012, p. 3). Uma projeção mapeada de vídeo sempre apresenta 
qualidades ocasionais, pois se combina diretamente com o objeto, suporte ou 
lugar de exibição, mesmo que essa relação ocorra apenas formalmente. O ajuste 
fino sobre as formas do suporte, que vai da escala mínima à monumental, pode 
ser feito manualmente, combinando os contornos do vídeo com características 
do lugar pelo posicionamento do projetor e uso de outros recursos práticos, ou 
ainda, através de um mapeamento automático digital. No caso do evento Open 
Campus Mapping, o encaixe fino dos limites de projeção com sua área de 
incidência se fez por processamento computadorizado em tempo real, de acordo 
com as características arquitetônicas da fachada posterior da biblioteca setorial 
do CCSH/UFSM (fig. 57). 

O desenho do edifício segue uma derivação contemporânea do estilo 
arquitetônico modernista, vertente essa apreciável na maioria dos prédios do 
campus da UFSM (distrito santa-mariense de Camobi), desde aplicações mais 
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Fig. 55 – Elias Maroso, Um Relatório para Uma Academia. Projeção mapeada de vídeo, peça sonora e performance. Participação 
de Camila Vermelho. Biblioteca do CCSH/UFSM. Março de 2020. Registros de Calixto Bento. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 56 – Elias Maroso, Um Relatório para Uma Academia. Projeção mapeada de vídeo, peça sonora e performance. Participação 
de Camila Vermelho. Biblioteca do CCSH/UFSM. Março de 2020. Registros de Calixto Bento. Fonte: AUTOR, 2020.
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fiéis às recentes mutações estilísticas, como é o caso do estabelecimento em 
questão. Cabe mencionar que, a respeito da mutação estilística encontrada na 
biblioteca do CCSH/UFSM, temos um interesse modernista residual na 
geometria angulada das quatro faces do edifício, com diferentes aberturas e 
materiais de fachada em cada uma delas. Na realização do evento, sua face 
traseira serviu de superfície para a projeção do trabalho, possuindo boa área 
livre de interferências visuais, a não ser pela presença do número de 
identificação do edifício na parte inferior esquerda (74D) e de uma sacada com 
paredes de vidro na região central esquerda. Pela especificidade que a proposta 
demandou, todos esses elementos arquitetônicos foram considerados em sua 
concepção geral.  

No que envolve a projeção mapeada, foram produzidas sequências de 
animação com softwares de modelagem 3D e de edição audiovisual, explorando 
artificialmente a volumetria e iluminação do edifício por meio de incidências 
cromáticas e de sucessivas transformações de fachada. Como de costume, as 
cores predominantes para toda a sequência são o preto, o branco e vermelho, a 
rimar com demais proposições da pesquisa. Outra característica que se repete é 
a presença da tipografia Recombinante.ttf, além de ensaios visuais que buscam 
indicar clausura, saídas e atravessamentos (fig. 56). Com duração total de 8 
minutos e 52 segundos, a peça em vídeo concentra nove sequências animadas 
diferentes entre si, a projetar sugestões de sombras gradeadas, abrindo buracos 
de parede ou tramando textos relacionados à referência literária na superfície 
do prédio. 

Fig. 57 – Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Sociais e Humanas da UFSM.
Fotografia de Felippe Richardt. Ano de 2016. Fonte: DAG/UFSM, 2020.
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Nessas atribuições, a sacada do edifício serviu de elemento de partida 
para as sequências em vídeo, tornando-a destaque compositivo de todo o 
trabalho. Foi por aí que, ao observar o breve afastamento da abertura em relação 
à face posterior do prédio, projeções de sombra ajustaram-se à sua moldura, 
com formas e movimentação ilógica que se estendem por toda a área da fachada 
no decorrer das sequências animadas. Se considerasse produzir uma 
representação óbvia para a sombra da abertura, assim como se tem em dias 
ensolarados, projetaria uma forma inteiriça que se angula conforme a base da 
sacada. Entretanto, nesse trabalho, substituí sua representação óbvia pelo vulto 
de uma jaula vazia, em traçado geométrico que se modifica desde a mesma área 
de projeção. A sombra engradada encolhe, expande e translada sobre toda a 
face do edifício como se uma intensa fonte luminosa vagasse pelo prédio, 
passando por dentro e por fora dessa prisão fictícia. 

Sem silhueta ou qualquer outro indício de prisioneiro em seu interior, 
tal figuração de trancamento está, aqui, relacionada à inquietante condição de 
Pedro Vermelho em Um Relatório para Uma Academia. De modo paradoxal, 
mesmo saindo do aprisionamento coercivo o qual foi inicialmente sujeitado, 
Pedro Vermelho, já na forma de um ex-macaco, se exime da ânsia animal de 
liberdade para agrilhoar-se na sociedade humana, nos costumes de um europeu 
médio e civilizado. A prisão, enquanto signo oposto à liberdade, mantêm-se 
como espectro de sua existência. Marca de uma fixação pela saída, ao deixar 
para trás seu impulso mais primordial de soltura. A jaula vazia está para essa 
distinção entre saída e liberdade que, por conseguinte, distingue saída de fuga. 
Pedro Vermelho precisou sair de uma situação para entrar em outra. Teve de 
dobrar os códigos da dominação, o que, conforme redige aos membros da 
academia, não se referia de forma alguma à liberdade, mas, tão somente, à saída 
alcançada. 

Da perspectiva de hoje me parece que eu teria no mínimo 
pressentido que precisava achar uma saída caso quisesse viver, mas 
que essa saída não devia ser alcançada pela fuga. Não sei mais se a 
fuga era possível, porém, acredito nisso; a um macaco a fuga 
deveria ser sempre possível. Com os dentes que tenho hoje preciso 
ser cauteloso até no ato habitual de quebrar nozes, mas naquela 
época decerto eu teria conseguido, com o correr do tempo, partir 
nos dentes a fechadura. Não o fiz. O que teria sido ganho com isso? 
Teriam me prendido de novo, mal a cabeça estivesse de fora, e 
trancafiado numa jaula pior ainda (KAFKA, 1999, p. 62). 

Na proposta multimídia de título homônimo, a jaula persiste na forma 
de espectro, a marcar todas as passagens de sua apresentação. Sombra que 
transita, espasma e se dobra, em todas as transições do vídeo. Por vezes, ganha 
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a forma de faixas de texto em movimento, que engradam os limites da fachada 
com pequenos trechos do conto de referência. Já em outro momento, o texto se 
transforma em um fundo por onde a sombra desliza, como uma superfície de 
códigos muito próxima à disposição gráfica da instalação Grifos de Saída. Pela 
alternância de planos posteriores, seja cromática, volumétrica ou por inscrições 
de texto, o trabalho sugere saídas de uma situação à outra, todas elas, no 
entanto, marcadas pelo espectro das grades. A passagem de um plano para 
outro acontece de maneira repentina, consecutiva ou com buracos circulares 
que se avolumam e dilatam na parede de projeção (fig. 56). Ainda nos instantes 
de sucessão frenética, o vulto se mantém, pois a tônica do trabalho é a da saída 
antes de ser a liberdade. Não se trata da superação total da dominação, mas da 
articulação de uma saída atrás da outra que, nessa adaptação, não se conclui. 
Nem Pedro Vermelho deu-se por satisfeito, apesar de sua impressionante 
capacidade de transformação. 

Através de um esforço tamanho, que até agora não se repetiu sobre 
a terra, cheguei à formação média de um europeu. Em si mesmo 
talvez isso não fosse nada, mas é alguma coisa, uma vez que me 
ajudou a sair da jaula e me propiciou essa saída especial, essa saída 
humana. Eu não tinha outro caminho, sempre supondo que não era 
possível escolher a liberdade. Se abranjo com o olhar minha 
evolução e sua meta até agora, nem me queixo nem me vejo 
satisfeito (KAFKA, 1999, p. 68).  

O conto de Kafka é, mais uma vez, estímulo para pensar uma saída 
entremeada por grilhões da linguagem. Leio que, mesmo depois de se inserir na 
cultura dos homens, Pedro Vermelho se afirma enquanto vetor potencial de 
saída. Transforma todo costume civilizado em um simulacro passível de 
aprendizado. Descola da humanidade seus códigos mais essenciais e 
naturalizados. Consegue, inclusive, redigir um relato detalhado a membros de 
uma academia. Restaria aos homens a regressão da espécie, como sugere a 
loucura dos que enxergam a porta que Pedro Vermelho abriu para si próprio? 
A adaptação em forma de trabalho multimídia segue uma leitura atenta à 
cultura assimilada pelo personagem, trazendo como fator contextual seu lugar 
de apresentação. Ademais, com o intuito de aproximar o público espectador da 
referência literária, a proposta também envolveu uma atividade performática e 
a gravação em áudio com a leitura de trechos importantes do texto de 
referência. 

Junto da sequência de animações para o video mapping, a sacada com 
paredes de vidro foi convertida em uma caixa de cena em forte luz colorada, 
onde a performer Camila Vermelho desempenhou um roteiro simples de ações 
no interior do edifício, em bom campo de visão para as pessoas que assistiam 
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sua apresentação do lado de fora. Portando folhas de texto na altura dos olhos, 
andando vagarosamente de um lado para o outro, Camila Vermelho colocou-se 
no papel do ex-macaco em Um Relatório para Uma Academia. Em uma mistura 
de teatralidade com gestual cotidiano, Camila Vermelho encontrou Pedro 
Vermelho por um curioso parentesco poético. A coincidência de sobrenomes 
aconteceu na impossibilidade de estar na ocasião de apresentação do trabalho, 
uma vez que a ideia inicial era a de eu mesmo desempenhar o papel de Pedro 
Vermelho. Seria outra novidade suscitada pela adaptação, pois, até o momento, 
dedico-me à produção de peças que se separam da atividade corporal. Com a 
participação de Camila Vermelho, a correspondência entre performer e 
personagem ganhou ares de chamado, predestinação ou, tão somente, de uma 
admirável colisão de percurso. 

Dentro da sacada de vidro convertida em caixa de cena, em uma postura 
de exposição solene ao público ouvinte da academia, Camila Vermelho alinhou-
se com as transformações da fachada em vídeo, junto de uma gravação em áudio 
com trechos do texto original lidos pela própria artista e performer. Executada 
com os equipamentos externos da projeção, a peça em áudio foi editada de 
modo que pareça ser a leitura de duas vozes diferentes perfeitamente 
justapostas. Misturei a voz de Camila Vermelho com outro timbre vocal, mais 
grave e de entonação inumana, gerado com distorções sintéticas da gravação 
original. Tanto as informações visuais quanto o roteiro da performance foram 
inseridos na proposta para que o complemento sonoro acontecesse de maneira 
oblíqua, sem recorrer a representações óbvias. Apenas por alguns instantes 
ocorre a sincronicidade da leitura em áudio com o desempenho da performance 
e as imagens em movimento projetadas sobre o edifício21.  

Em alguns pontos, a transição em vídeo de um plano a outro veio para 
remeter ao fim e ao começo de um período frasal ou parágrafo bem como às 
passagens de Pedro Vermelho. Todavia, de modo geral, os possíveis paralelos 
de linguagem não são pensados para acontecer de maneira ilustrativa. Todos os 
recursos são lançados como isca aos espectadores. Pela projeção mapeada de 
vídeo, performance e inserção sonora, busquei articular alusões de forte apelo 
visual entre o conteúdo de Um Relatório para Uma Academia e o contexto 
universitário de sua apresentação. Se na primeira aproximação o conto foi 
esmiuçado por uma leitura de seus componentes sígnicos e com ênfase gráfica, 
na experiência seguinte, o local de apresentação favoreceu pregnâncias 

21 O registro audiovisual do trabalho Um Relatório para Uma Academia pode ser conferido no endereço 
eletrônico da seguinte referência: MAROSO, Elias. Um Relatório para Uma Academia [portfólio online]. 
Porto Alegre, 2020. Disponível em: <https://www.eliasmaroso.art.br/p/relatorio.html>. Acessado em: 17 
ago. 2020. 
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espaciais dificilmente sugeridas em recintos de exposição artística. Processando 
os efeitos do relatório de Pedro Vermelho sobre a posição do artista-
pesquisador, a segunda realização envolveu, assim, sismos e cismas entre a 
atividade artística e o meio acadêmico, encontro que também é lócus de 
atravessamento desta pesquisa. 

 

Devido ao impacto e epifania provocados pelo conto em discussão, a 
influência do autor no desenvolvimento desta investigação não se concluiu na 
instalação Grifos de Saída e na proposta multimídia Um Relatório para Uma 
Academia. Prosseguiu pela leitura de transcrições de diários, no contato com 
outras obras e pelo estudo de comentadores que viram na escrita de Franz Kafka 
uma operação contínua e intensificada de saídas pela linguagem literária. 
Desvio de uma escrita modelo, sem compromisso épico-narrativo, para se 
dedicar aos enosamentos inconscientes do humano ocidentalizado. Ofício nada 
fácil de se desempenhar. Em seus manuscritos, é notável os embates que 
mantinha com a palavra a ponto de duvidar da própria habilidade de escrever. 
Franz Kafka, um dos maiores autores do séc. XX, sentia-se, por vezes, incapaz 
de escrever, na insuficiência da linguagem, de trazer à tona complicações 
indizíveis. Deparou-se com o desafio de versar sobre o impensado, percorrer o 
limite do que se pode dizer com as palavras. Aquilo que não poderia ser dito se 
as palavras não estivessem embarrigadas por uma vontade de dizer. 

Meu estado não é infelicidade, mas tampouco é felicidade, não é 
indiferença, não é fraqueza, não é cansaço, não é outro interesse, o 
que é ele então? O fato de não o saber de certo está ligado à minha 
incapacidade de escrever. E acredito compreendê-la, sem conhecer 
sua razão. É que todas as coisas que me vêm à mente não me vêm 
à mente a partir da raiz, e sim apenas a partir de algum lugar 
próximo ao meio delas. Que alguém tente então segurá-las, que 
alguém tente segurar uma erva que começa a crescer somente no 
meio do talo, e a si mesmo nela (KAFKA, 2018, p. 23). 

Minha força já não basta para mais uma única frase. Sim, caso se 
tratasse de palavras, caso bastasse assentar uma palavra e fosse 
possível se afastar com a calma consciência de ter preenchido 
inteiramente essa palavra consigo próprio (Ibidem, p. 129). 

O mundo tremendo que tenho na minha cabeça. Mas como libertar-
me e libertá-lo sem me despedaçar? E mil vezes ser despedaçado do 
que retê-lo em mim ou enterrá-lo. É para isso, de fato, que eu estou 
aqui, isso é perfeitamente claro para mim (Idem, 2008, p. 254). 
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A marcante diferença é que, no caso de Kafka, o problema do dizível se 
complica no fundamento da linguagem, pois as palavras do idioma que o autor 
buscava torcer estavam entranhadas de um modelo literário maior, de uma 
origem da qual não sente pertencimento. Nascido em Praga, centro político da 
Boêmia, hoje República Tcheca, região na época compreendida pelo antigo 
Estado separatista do Império Austro-Húngaro, Franz Kafka conviveu com 
diferentes etnias, costumes sociais e linguísticos. Antes de dissolvido após a 
Primeira Guerra Mundial, o contexto local era dividido pela língua iídiche de 
sua comunidade judaica, o tcheco como língua de seu país e o alemão enquanto 
idioma dominante de unificação imperial (LAGES in: KAFKA, 2012). A forma de 
dizer, o uso da linguagem foi um conflito constante do escritor. Para mais do 
indizível próprio da atividade literária, havia, então, um controverso problema 
linguístico ao optar pelo alemão como veículo de sua escrita. A tomada de um 
idioma já carregado de atribuições impossíveis, além de sua cultura de origem, 
coloca o escritor em um descolamento idiomático e identitário. Nem língua, 
nem costumes garantiam território à sua escrita. 

Não haveria sentido de sua literatura reivindicar raízes precisamente 
por questões linguísticas. Nas primeiras décadas do séc. XX, o idioma iídiche 
não possuía qualquer status literário, sendo atribuída como variante do alemão 
para "judeus atrasados" (MENDONÇA, 2019, p. 33). Caso optasse pelo iídiche e até 
mesmo pelo idioma tcheco, dificilmente atrairia leitores da época. Nisso, 
deparava-se com uma exigência de assimilação cultural pelo idioma que se 
hegemonizava na região. Em carta ao amigo também escritor Max Brod, datada 
em 1921, Kafka fala sobre a condição de escritores judeus nesse contexto 
histórico. Ao comentar sobre os colegas de seu tempo, o autor descreve o 
próprio terreno de impossibilidades, a começar, nessa condição, pela 
impossibilidade de não escrever. 

Eles viviam entre três impossibilidades: a impossibilidade de não 
escrever, a impossibilidade de escrever em alemão, a 
impossibilidade de escrever em outra língua que não o alemão [...] 
Trata-se de uma literatura impossível de todos os lados, uma 
literatura cigana, que furtou o bebê alemão e o aprontou de 
qualquer modo, na maior pressa, pois alguém precisava dançar na 
corda bamba. (Mas não era nem sequer a criança alemã, não era 
nada, dizia-se simplesmente: alguém dança) (KAFKA apud ROBIN, 
1989, p. 27). 

Segundo Marthe Robert, intérprete e tradutora francesa de sua obra, a 
escrita de Kafka no idioma alemão seguia o rigor mais clássico possível, 
desconhecendo uma literatura de vanguarda tão dedicada à precisão e 
severidade no uso da linguagem (ROBERT in: BÉLANGER, 1983). Há de se localizar, 
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aqui, a nuance de estilo ironicamente técnico com termos jurídicos, 
protocolares e descrições da burocracia institucional. Devido a sua formação 
acadêmica nas ciências do direito, o uso do alemão técnico e ordinário lhe era 
frequente e familiar por dividir seu interesse literário com trabalhos 
administrativos. 

Junto dos entraves linguísticos que perpassavam sua escrita, a vida 
cruamente prática que o autor era obrigado a desempenhar são matérias de 
disparo para sua literatura. Alia, então, estilo de escrita com figuras de 
autoridades verticais: pai, proprietário, vigia, doutor, juiz, governante. Kafka 
encontrava-se enclausurado em um cotidiano o qual não sentia pertencimento. 
Preso no que lhe foi conferido, estrangeiro de seu contexto. A condição fez 
cunhar para si um mundo de saída sem por ele escapar dos detalhes mais 
incômodos da realidade. Constrói personagens implicados na estrutura de um 
absurdo social vigente. Nada de observadores intactos ou heróis de figuração 
canônica, suspensos das normas ordinárias. É no aspecto de flexão linguística e 
normativa que se observa uma maneira de operar as palavras, distante da usual 
aproximação interpretativa ou de análise biográfica. Consiste em uma escrita 
incerta sem modelo, raiz ou território de origem e que torce pelo 
emparedamento linguístico a própria saída poética. 

A literatura de Franz Kafka se utiliza do idioma dominante de seu 
contexto para descrever absurdos do poder em crueza linguística. De nada 
correspondia aos verdadeiros romances alemães. Há um processo de 
impregnação da linguagem literária por detalhes pouco heroicos da vida 
prática. Em Kafka: por uma literatura menor os filósofos Gilles Deleuze e Félix 
Guattari (1977) atentam-se a um funcionamento peculiar da escrita do autor, 
tomando-a de disparo para pensar uma teoria sobre práticas excedentes e 
fronteiriças da linguagem. O livro segue a gramática filosófica desenvolvida 
pela dupla francesa, em continuação a componentes teóricos já presentes na 
obra Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia (DELEUZE; GUATTARI, 1976). A 
escrita de Kafka é estudada como uma máquina de lógica específica, pela qual 
são destacadas táticas linguísticas por engenharia reversa, do aparelho fechado 
à análise de seus componentes. Dessa observação, os recursos linguísticos são 
rediagramados na qualidade de uma máquina desejante. Remontagem para 
efeitos que ultrapassam a crítica literária, em vista de alcançar conceitos 
filosóficos potentes à criação e ao pensamento despersonalizado, considerando 
que, na literatura, as primeiras pessoas do singular “não servem de condição à 
enunciação literária; a literatura só começa quando nasce em nós uma terceira 
pessoa que nos destitui do poder de dizer Eu” (DELEUZE, 1997, p. 13). 
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Afastando-se de apreciações biográficas e interpretativas, Deleuze e 
Guattari dissecam a literatura kafkiana em três níveis teóricos enquanto acessos 
a um duto subterrâneo e alastrante – “como entrar na obra de Kafka? Trata-se 
de um rizoma, de uma toca” (DELEUZE; GUATTARI, 1977 p. 7). O primeiro dos três 
níveis se refere ao material sociolinguístico que o escritor vivenciava no 
contexto de Praga no início do século passado; a problemática da linguagem 
sem território; o iídiche da comunidade judaica, a língua tcheca falada pelo 
povo e o alemão como idioma majoritário de unificação coerciva. O segundo 
nível é de caráter estilístico, através de análises sobre a maneira pela qual Kafka 
articulou as condições de seu contexto idiomático e histórico. E um terceiro, de 
teor político, intersectando os dois níveis anteriores, no interesse de observar a 
dimensão semiótica de sua literatura, o que resulta não só em uma análise de 
perspectiva literária como também uma teoria ativa para devires-minoritários 
no campo social. Desse detalhamento, Deleuze e Guattari formulam um 
caminho próprio de aproximação à poética kafkiana, na qualidade de uma 
literatura menor, uma minoração diferencial da língua maior, hegemonizante. 

Destaca-se na filosofia de Deleuze e Guattari o pensamento da diferença 
antes da identidade, do múltiplo antes do uno, do devir antes do ser. Nisso, tal 
perspectiva considera em Kafka uma literatura menor (minoritária) antes de sua 
leitura canônica e maior (majoritária). A diferença é disposta como fator 
substancial da existência. Mesmo o ser individuado se observa em uma 
estabilidade provisória, pois carrega consigo o gérmen de sua diferenciação. 
Concerne a uma filosofia que fareja a diferença em produções cúmplices e rivais 
das mais diversas procedências. Faz da diferença seu método, evocando 
referências aberrantes para o desdobramento e criação de conceitos filosóficos. 
Os processos imanentes que acontecem no mundo das coisas, aqueles que se 
arranjam sem a tutela de valores moralizantes, partilhariam de uma diferença 
condividual, como se “a Vida se confundisse com o próprio movimento da 
diferenciação em séries ramificadas” (DELEUZE, 1999, p. 76). Assim, a diferença 
é polinizada em analogias para cada objeto de estudo, como é o caso do fator 
minoritário inscrito no idioma dominante na literatura de Kafka. O menor ou 
minoritário, aqui, mais se refere à forma como se risca uma linha de fuga, uma 
travessia, uma saída irrequieta em plena esquadria majoritária. Não diz respeito 
a quantidades ou agrupamentos por identificação, mas a um jeito de mexer com 
os códigos que se querem absolutos. Se as paredes da Sala Fechada convertem 
todos os impulsos de quebra em produtos de apreciação, há de fazer pelas 
próprias paredes uma saída, intensificando as brechas de seu idioma, escavando 
furos na linguagem para abrir passagens de ar. 
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As minorias e as maiorias não se distinguem pelo número. Uma 
minoria pode ser mais numerosa que uma maioria. O que define a 
maioria é um modelo ao qual é preciso estar conforme: por 
exemplo, o europeu médio, adulto, macho, habitante das cidades… 
Ao passo que uma minoria não tem modelo, é um devir, um 
processo. Pode-se dizer que a maioria não é ninguém. Todo mundo, 
sob um ou outro aspecto, está tomado por um devir minoritário que 
o arrastaria por caminhos desconhecidos caso consentisse em
segui-lo. Quando uma minoria cria para si modelos, é porque quer 
tornar-se majoritária, e sem dúvida isso é inevitável para sua 
sobrevivência ou salvação (por exemplo, ter um Estado, ser 
reconhecido, impor seus direitos). Mas sua potência provém do que 
ela soube criar, e que passará mais ou menos para o modelo, sem 
dele depender (DELEUZE, 1992, p. 214). 

O modelo majoritário é relacionável às propriedades da Sala Fechada 
desta investigação poética, pois constrange o que não se comporta em seu 
esquema, sendo, por consequência, reativa àquilo que lhe excede. Só pode 
acontecer no fechamento do espaço, na contenção das possibilidades conforme 
um conjunto de normas verticais. Precisa achatar espontaneidades para manter 
suas paredes. Funciona como ambiente que amaldiçoa as sobras e saliências. Ao 
funcionar em lógica totalizante, restaria a dificuldade de criar saídas pela 
minoração tática de seus códigos. Pinçar as potências residuais, as entrelinhas 
das práticas convertidas em artigos contemplativos e intensificá-las 
poeticamente. Se o maior age de cima para baixo, os menores se amigam na 
horizontal, antes e depois do expediente disciplinar. Isto posto, os devires-
minoritários não se resumiriam em identidades perseguidas. Seria um processo 
que precisamente se descola dos moldes e identificações em vista de uma 
diferença imanente. Nos termos dessa filosofia da diferença, sujeito algum 
corresponderia a um modelo maior, pois o que nos dá consistência de vida é 
justamente o que não cabe em estratificações, seja por espontaneidade, 
resistência ou azar. 

A literatura de Kafka pontua uma impossibilidade de correspondência 
linguística, abrindo-se a uma escrita incerta, arrastando o escritor a caminhos 
desconhecidos, sem por isso atrelar-se aos arquétipos e narrativas tradicionais 
do idioma alemão. O efeito de absurdo está nas palavras mais corriqueiras, nos 
instrumentos burocráticos e jurídicos que erguem paredes, que naturalizam 
ditados e perfilam o sujeito ocidentalizado. Não se trata de erguer uma 
literatura na forma de culto idiomático, de conservação cultural, mas de 
conduzí-la àquilo não lhe cabe dizer, ao ponto em que "a linguagem deixa de 
ser representada para tender a seus extremos ou seus limites" (DELEUZE; 
GUATTARI, 1977, p. 36). Nesse aspecto, a literatura mais se refere a um 
compromisso criativo que não busca “preencher uma função maior da 
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linguagem, fazer ofertas de serviço como língua do Estado, língua oficial” 
(Ibidem, p. 42). Consiste em uma saída da linguagem através da linguagem. 
Desvio absurdo que vem à mente diante da impossibilidade. Além de trancado 
em um caixote, Pedro Vermelho estava em alto mar. Teve de pensar uma saída 
de outro jeito, até então desconhecida. Flexionar a língua que não o pertencia, 
pinçando transvios pelas frestas e entrelinhas. 

Quantas pessoas hoje vivem em uma língua que não é a sua? Ou 
então não conhecem mesmo mais a sua, ou não ainda, e conhecem 
mal a língua maior de que são forçados a se servir? Problema dos 
imigrados, e sobretudo de seus filhos. Problema das minorias. 
Problema de uma literatura menor, mas também para todos nós: 
como arrancar de sua própria língua uma literatura menor? [...] 
Como tornar-se o nômade e o imigrado e o cigano de sua própria 
língua? Kafka diz: roubar a criança do berço, dançar na corda 
bamba (Ibidem, p. 28-29). 

Com Kafka, Deleuze e Guattari montam uma máquina abstrata para 
pensar formas excedentes que não tem rosto próprio, que aparecem por moções 
inconscientes e que podem saltar em qualquer regime de signos. Na poética do 
atravessamento, situo nessa dinâmica minoritária correspondências com a 
disposição de encontrar saídas criativas, por mais enclausurante que seja o 
contexto de inserção. Devir-menor através do ofício da dobra e da astúcia tática, 
passíveis de acontecer em qualquer tabuleiro. 

Mesmo aquele que tem a infelicidade de nascer no país de uma 
grande literatura, deve escrever em sua língua como um judeu 
tcheco escreve em alemão ou como um usbeque escreve em russo. 
Escrever como um cão que faz seu buraco, um rato que faz sua toca. 
E, para isso, encontrar seu próprio ponto de subdesenvolvimento, 
seu próprio patoá, seu próprio terceiro mundo, seu próprio deserto 
(Ibidem, p. 28-29). 

Seria possível, então, instalar no interior da Sala Fechada a máquina 
kafkiana diagramada por Deleuze e Guattari? Qual seria o resultado da colisão 
entre literatura menor e arte contemporânea? Pois o pesquisador e crítico de arte 
brasileiro Moacir dos Anjos em Arte Menor, Gambiarra, Sotaque (2010) propõe 
essa relação. O campo da arte – bem como outros domínios ocidentalizados do 
conhecimento – poderia ser apreendido sob o aspecto de um contexto 
majoritário, o qual condiciona modos de produção, contato e compartimento de 
suas peças em jogo. Nessa leitura, qual seria a razão de replicar e se manter uma 
arte hegemonizante em uma multiplicidade de práticas criativas? Moacir dos 
Anjos traz esse problema ao formular com a máquina kafkiana de Deleuze e 
Guattari o que chama de uma arte menor, ou seja, aquela que “se vale do vasto 
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repertório de conhecimentos artísticos [...] para acolher parte deles, descartar 
outros tantos e articular tudo aquilo de que se apropriou de um modo que lhe 
único” (ANJOS, 2010, p. 156). Seguindo tais provocações, a literatura menor de 
Kafka ativaria no interior das práticas contemporâneas um caminho de 
minoração do fazer artístico ainda intoxicado pela lógica majoritária e 
modelizante. O interesse de uma arte minorada não estaria no pioneirismo 
histórico, em primar por bons efeitos a partícipes pré-codificados. Um fazer 
artístico em minoração apreende os códigos usuais para dar vazão ao que o 
modelo não manifesta em si mesmo. Não age em conservação do tabuleiro que 
lhe serve de instância de um atravessamento. Um tipo de imagem solta, 
despojada de filiações ou reverências a seu contexto de disparo. 

Minoração que converte o A maiúsculo da Arte em a minúsculo da arte. 
Tomar de impulso a característica endógena da Sala Fechada, em vista de uma 
saída que não é liberdade. Não se faz por projeto de emancipação, mas na 
dificuldade de encontrar as chances de vida criativa diante do emparedamento. 
Pedro Vermelho pinçou aparências do humano civilizado para, a partir delas, 
afirmar-se o senhor de sua existência. Em seu gesto, evidencia a condição 
enclausurante do humano refletida nos próprios costumes. Em comentário à 
Um Relatório para Uma Academia, o filósofo Peter Pál Pelbart observa a 
experiência de sua leitura como enredo para pensar estados de desejo, desvios 
do diagrama quadriculado, do espaço que se quer único. 

Não é questão de liberdade, mas a da saída. Onde está aquela 
pequena linha heterogênea que escapa o sistema, qual o elemento 
que vai desempenhar o papel da singularidade, o que é aquilo que 
fará o conjunto fugir? [...] A pergunta não é o que se quer dizer, 
mas como se entra, como se sai, como se foge, como se escapa – ou 
seja, mais do que posições, estados do desejo em relação a uma 
máquina [...] Que linhas, que processos, que caminhos, que 
adjacências se inventam ao abrir os becos sem saída, ao 
desbloqueá-los. É uma leitura mais intensiva do que significante, 
mais geográfica que histórica, mais da ordem das linhas que das 
estruturas (PELBART, 2007, p. 287-288).  

 

No Caderno Branco, Sala Fechada, o problema de fazer tangíveis ou 
indicáveis deslocamentos poéticos fez uso da difícil atmosfera endógena e 
analítica intrínseca a esse lócus de criação. O espaço interno foi dissociado da 
ideia de clausura para dar vazão a propostas de vitalidade própria. De certo 
modo, as paredes expositivas persistirão enquanto condição e limite produtivo, 
pelas quais tenho de plasticizar dobras linguísticas e efeitos de imagem que 
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ultrapassam as barreiras erguidas à frente da visão. Mesmo percorrendo pelo 
Espaço Mental, pela Zona de Passagem ou pela Área Aberta, as experiências 
também foram apresentadas em recintos expositivos e, neste documento, 
tornaram-se conteúdo de um relato para considerações acadêmicas. 
Examinando poeticamente a Sala Fechada, todavia, a parede deixou de ser signo 
de separação e de trancamento para ser ativada como superfície pregnante, 
embarrigada de vontades não-óbvias, com chamados à frente e ao verso dos 
olhos. Profanação do dispositivo que garante o interior e o exterior para, em seu 
uso, entranhar inquietudes de saída. 

Por aqui, observei práticas que torciam códigos instituídos em posições 
críticas, contestando os limites disciplinares do fazer artístico. Gerei fraturas 
autológicas e sinalizações espaciais ensimesmadas; experiências de leitura pela 
epifania do relatório kafkiano, à procura de uma saída. A chance poética diante 
do emparedamento está nessa flexão de linguagem, deixar de prestar 
reverências às restrições de um contexto e anomalizar o limite de seu 
regimento. Ofício de linguagem que não visa a dissolução do problema, mas sua 
atualização a cada conquista consumada. Os trabalhos artísticos desta seção 
voltaram-se ao transcurso da própria interioridade, sem lidar com formas 
estritas de passagem, pois estavam intrincados nas páginas do Caderno Branco. 
A seção seguinte desenvolve outra abordagem, com proposições condicionadas 
a um tipo coextensivo de espaço, à ocorrência de Zonas de Passagens entre um 
lugar e outro. Tal prosseguimento só foi garantido pela problematização da Sala 
Fechada enquanto espaço único da arte. Abre-se caminho a uma minoração do 
fazer artístico que se vale das condições dadas para destravar equipamentos 
linguísticos. Explorar nas práticas e procedimentos circunscritos pelo termo da 
Arte saídas através da arte. Multiplicar, portanto, perspectivas e espaços de 
atravessamento. Desinteresse por valores totalizantes, pelo rigor ancorado na 
disciplina. Persisto no problema visual e não visual de ir além das paredes, em 
vista de saídas que são entradas para outras saídas. 
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Fig. 58 – Elias Maroso, Diante da Parede. Serigrafia sobre papel. Dimensões de 90 cm x 86 cm. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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[ ] 
CADERNO TRANSPARENTE, 

ZONA DE PASSAGEM 

Quando um espaço não deixa o ar de fora circular com o ar de dentro, 
vem a necessidade de encontrar uma entrada que também é uma saída. Se 
nenhuma está à vista, tenho de pensar torções, saliências ou portais de 
atravessamento. Coincidir vetores de ida e de volta. Desejo que faz do limite a 
condição para estados de entremeio. A vontade é de deixar transparente o 
emparedamento que apela à visibilidade. Enlaçar a frente e o verso dos olhos. 
Antes, veio-me o plano de fuga [ ] em face do fechamento [ ]. Agora, é a vez 
da abertura praticada [ ]. Por aqui, dedico-me a pensar trabalhos artísticos com 
circuitos e frequências que podem atingir mais de um lugar ao mesmo tempo. 
A poética já carrega a pretidão do pensamento [ ] e a brancura enclausurante 
[ ] para, nesta seção, veicular-se por correntezas no ar. 

O Caderno Transparente, Zona de Passagem corresponde a um tipo de 
espaço que favorece o atravessamento propriamente dito. Segue a rotina de 
passagens de um estado a outro, construindo a própria maneira de influenciar 
o que nele se encontra. Trata-se de um lócus de criação que não se faz por
marcações materiais e é de difícil representação. Está mais próximo de um 
perímetro de atividade que pode surgir em qualquer lugar. Desse modo, não se 
caracteriza por um espaço que se mostra à frente dos olhos, mas toma o corpo 
por fenômenos de entorno. Destina-se ao que é interior e exterior 
simultaneamente, ao intervalo infinitesimal de duas ou mais unidades 
circuitadas. Ligando termos de aparente oposição, este caderno-seção começa 
pelo interno externo para derivar em entrada saída, dentro fora, 
frente verso, visível invisível. Prescreve, assim, complicações nada fáceis de 
pôr em prática, pois não trazem figurações de apoio, apenas a transparência em 
qualidade primeira. Preciso me atentar às ocorrências de passagem no curso do 
tempo, farejar pelo agora as viradas de jogo desse tabuleiro imaterial. 
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O olho governado pelo visível já passou pela navalha de alguns 
artistas-jogadores. Temos na história dos cânones artísticos os lances cirúrgicos 
de Marcel Duchamp, quando quis superar a mão e o reconhecível com uma arte 
de deslocamentos poéticos. Partida após partida, ficou cada vez mais evidente 
a linha que sutura o artista e a tática do gesto. Disse, certa vez, ter chegado à 
conclusão pessoal de que, “enquanto muitos artistas não jogam xadrez, todos 
os enxadristas fazem arte” (DUCHAMP, 1973, p. 131). Com movimentos mentais, 
os clichês sobre o visível e sobre o regime visual da arte agora podem ser 
reconfigurados. Por uma arte que também é tática enxadrista, notamos 
problemas de visão sem a recognição do que é um evento propriamente artístico 
e do que é um fenômeno propriamente ordinário. 

São saídas da Arte através da arte. Daquelas que minoram o A maiúsculo 
da Arte. Tem imagens que precisam de mais espaço para serem notadas. 
Quando tomam a cabeça de um artista, passa pela porta dos fundos da 
exposição. E, pela mesma saída, volta jogando com eventos de fora, todos eles 
redimensionados em pedestais da arte, para mais ou para menos. Sobram-nos 
as retinas descoladas. Todo peão muda de grau ao pisar a extrema linha 
adversária em uma partida de xadrez. Ainda que não recorra ao inestético 
duchampiano, vejo proximidade nessa arte dos gestos pensados para além do 
visível. Não é enxadrismo cirúrgico, mas de uma voltagem vital que eriça os 
pelos do braço. O circuito entre o interno e o externo é o motivo de insônia 
desta seção. Quero efetivar dinâmicas pulsadas e circulatórias, assim como são 
as irradiações de um radiotransmissor, presentificando-se dentro e fora de seu 
local de emissão. Pulso do agora na linguagem que é vice-versa da origem e do 
destino. 

As linhas que pautam o Caderno Transparente não vieram do nada. 
Chegaram por experiências individuais e coletivas antes de serem arranjadas 
em páginas de escrita ou em uma configuração de espaço. De começo, foi 
preciso deixar de lado o pensamento único sobre o lugar da arte, passar por 
contextos e linguagens de criação, perceber a variação de códigos que 
influenciam a intenção poética, seu fazer e público. Antes desta pesquisa, antes 
de aqui pensar estados de entrada saída, dediquei-me à prática artística em 
diferentes circunstâncias. Coletivos de arte, salas de exposição, universidade, 
intervenções na rua, oficinas abertas, espetáculos de artes integradas, 
publicações de artista, festivais autogestados, centros de apoio comunitário, 
ondas de rádio, redes digitais. Fui levado à multiplicação de campos, o que, por 
consequência, mostrou uma arte de dobrar o espaço e um espaço que se redobra 
em arte. 
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Grande parte dessa noção aberta e derivante de espaço resulta do 
projeto coletivo Sala Dobradiça, iniciativa que dá consistência prática ao que 
chamo de Zona de Passagem. Refere-se a um grupo de produtores culturais de 
Santa Maria/RS dedicado à criação de diferentes formatos de apresentação e 
experiência artística. Na intenção de dobrar, desdobrar e redobrar possíveis 
espaços da arte, a Sala Dobradiça realizou eventos públicos com a participação 
de artistas convidados tanto da região sul quanto de outras localidades do Brasil 
e exterior. Fundada no ano de 2009 em parceria com a artista e educadora 
Alessandra Giovanella, uma intensa programação de atividades foi 
desenvolvida até o ano de 2015, persistindo hoje como ideia latente para 
atualizações. Voltada à autogestão e ao trabalho coletivo22, foram concebidos 
formatos expositivos a ambientes específicos, publicações de ampla distribuição 
gratuita e estruturas itinerantes para locais fechados e abertos. 

A Sala Dobradiça combina com o que é mais de um e com o que não 
reproduz o mesmo. Não se limita a modelos cristalizados de apresentação. Sua 
primeira proposta de lugar tem o nome de Múltiplo SD (fig. 59), sendo 
igualmente o símbolo do projeto como um todo. Consiste em um pequeno 
volume aberto em planos para ser impresso, cortado, dobrado e colado ao estilo 
do “faça você mesmo”. Seu esquema de montagem introduzia o espírito de 
produzir o lugar da arte com as próprias mãos, de um jeito criativo e 
compartilhado. O espaço é apreendido como motivação prática antes de uma 
realidade inflexível. Nisso, a Sala Dobradiça fez seu percurso com outras 
proposições de espaço, muitas delas acontecendo simultaneamente, 
constituindo-se por zoneamentos de atividades sem local fixo e abertos à 
recombinação.  

O caminho que levou a esses espaços praticados já era trilhado logo no 
segundo ano de atividades do grupo, com os chamados Objetos 0.5 (fig. 60), os 
quais transformavam em estruturas itinerantes as medidas de recintos físicos 
que a Sala Dobradiça dispunha no momento – o Espaço Suporte, de 2009 a 2011, 
e o Espaço Recombinante, de 2011 a 201523. As dimensões de cada recinto de 
referência eram reduzidas pela metade (0.5) para, então, formarem marcações 
de espaço desmontáveis e abertas à passagem. Com os Objetos 0.5, a Sala 
Dobradiça deixou de se compreender por limites materiais, ao praticar um tipo 
de espaço movediço e sem paredes visíveis. 

22 O núcleo de produção geral da Sala Dobradiça teve a participação da psicóloga e tradutora Desirée 
Tibola, do professor e bacharel em letras Gabriel Araújo, do arquiteto e fotógrafo Lucas Baisch, do artista 
visual Aloísio Licht, da também psicóloga Talita Tibola, do historiador e produtor cultural Atílio Alencar. 

23  O arquivo completo do projeto Sala Dobradiça está disponível no seguinte endereço eletrônico: 
<https://www.saladobradica.art.br/>. 
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Fig. 59 – Sala Dobradiça, Múltiplo SD. Projeto gráfico de logo e formato 
expositivo para artistas convidados. Impressão offset sobre papel. 
Dimensões de 10 cm x 5 cm x 2,5 cm. Ano de 2009 (primeira edição). 
Fotografia de Lucas Baisch. Fonte: AUTOR, 2020. 

Fig. 60 – Sala Dobradiça, Objeto 0.5. Estrutura desmontável e itinerante com participação de
artistas convidados. Peças em madeira e ferro. Dimensões de 200 cm x 150 cm x 100 cm
(primeira versão) e de 200 cm x 200 cm x 200 cm (segunda versão). Da esquerda para a direita: 
performance de Marília Jeffman, Santa Maria/RS, 2015 (fotografia de Luana Oliveira);
intervenção em frente ao MARGS, Porto Alegre/RS, 2010 (fotografia de Lucas Baisch);
emprego como objeto cênico para o espetáculo Quando Fecho os Olhos, Theatro Treze de Maio, 
Santa Maria/RS, 2010 (fotografia de Nathália Schneider). Fonte: AUTOR, 2020. 
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Tal propriedade, entretanto, não se refere a estados de emancipação 
garantida, mas a um zoneamento de intenções, a uma atmosfera imaterial 
regida por códigos e condições de atividade. Ainda um espaço sem paredes pode 
restringir ou sobrecodificar o que nele se encontra. Pode configurar, inclusive, 
formas mais refinadas de controle que a parede disciplinar, precisamente 
porque funciona de um jeito imaterial. A motivação de sua entrada está em 
considerar o que precisa ser desejado, flexionado e circuitado para que uma 
saída realmente aconteça. Ao desdobrar a sala expositiva em perímetros 
movediços de atividade, o próprio pensamento sobre a experiência artística se 
modifica. Se um efeito de arte pode ocorrer fora de seu domínio especializado, 
haveria de se observar antes as propriedades dessa atividade, a maneira como 
funciona; sua capacidade de se dobrar pelo contágio do contexto onde está – 
arte de ser estrangeiro e nativo de uma mesma atmosfera de códigos. 

Partindo da Sala Fechada para alcançar atribuições abstratas sobre o 
espaço, tenho a Sala Dobradiça como impulso pré-individual do tipo de espaço 
que elaboro nesta seção. Dentro da pesquisa do atravessamento, o Caderno 
Transparente está para uma arte não entendida apenas como um campo 
fechado, mas também enquanto pulso criativo frequente em mais de um lugar. 
A Zona de Passagem tem na propagação eletromagnética seu evento de apoio, 
conforme seis atribuições: { .a} estado de entremeio; { .b} enigma da imagem 
não visual; { .c} fenômeno presenti cado; { .d} representação precária; { .e} 
passível de se manifestar em mais de um lugar simultaneamente; { . } espaço 
onde a saída equivale à entrada e vice-versa. 

No problema de aliar formas e efeitos práticos de passagem, ignoro as 
paredes do disciplinamento artístico para procurar consonâncias de atividade, 
sejam elas de caráter cultural, científico ou filosófico. Enquanto constructo 
abstrato que condiciona as realizações deste estudo, o Caderno Transparente está 
dividido em três subseções relativas à transmissão no espaço. A vontade de 
passagem em sua forma transparente vai se mostrando ao verso dos olhos 
conforme a escrita avança. Começa de uma fenomenologia das transparências 
em [ .1] No Ar, Acontece Agora; deriva-se por manifestações energéticas de 
[ .2] Infinito FM; e se implica nas invisibilidades da malha comunicacional em 
[ .3] Hora do Intervalo. Para cada umas das três partes, são apresentados 
aportes teóricos, referências de contiguidade e, principalmente, resoluções 
práticas. As páginas ganham corpo na medida em que flexiono o regime não-
visual da imagem. Colisões de percurso que acontecem ao seguir a ponta de 
uma agulha imantada. 
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[ .1] NO AR, ACONTECE AGORA 

A poética de atravessar o espaço chega sem forma e coloca o desafio de 
passar por quatro condições de atividade, todas elas concebidas na atribuição 
de constructos abstratos, de pensamentos sobre o espaço que dão oportunidade 
a uma variedade prática. Antes de serem locais de referência, estão para uma 
maneira de funcionar, para um contexto de códigos. É pela leitura e flexão de 
seus termos que os caminhos são pulsados na forma de trabalhos de arte. No 
Caderno Transparente, o problema da expressão e prática do atravessamento 
não se encerra pela dimensão visual do fazer artístico. Isso tem relação com o 
teor abstrato da Zona de Passagem, apresentando-se por estados de entremeio 
que tensionam as noções de interior e exterior. Nisso, transparência e passagem 
são termos de um tipo de espaço onde prevalecem dinâmicas diretas de 
atravessamento e de representação precária. Favorecem um ofício da linguagem 
permeado de invisibilidades, dando forma a perímetros de atividade que podem 
estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Tais definições são estabelecidas 
em intenção mais primeira, junto de uma inquietude criativa sem repertório 
certo e que mal enxerga os códigos de sua manifestação.  

Como resolvo esse problema que escapa aos olhos? Pela atmosfera abstrata 
e não visual que resiste a figuras de linguagem, o primeiro movimento prático 
foi o de considerar o enigma sem cor destas páginas como um acontecimento 
sensível no mundo. Trata-se de um movimento que aplica sobre a própria 
vontade do atravessamento o termo coextensivo do dentro fora disposto pelo 
Caderno Transparente, Zona de Passagem. Se é desejo de transparência e de 
passagem, só poderia ser porque sou atingido por uma física transpassante. O 
enigma que escapa aos olhos se transforma em uma saída que também se vale 
de entrada: interior que escoa para fora, exterior que se entranha para dentro. A 
percepção ou consciência de um ânimo criativo deixa de se distinguir das 
sensações vividas em carne e osso. Desse modo, a experiência de uma 
inquietude, ainda que imaterial ou difícil de pensar, é tomada como um 
fenômeno da concretude, ou seja, a manifestação de uma coisa que vale em si 
no plano das percepções, que pode ser percebida ou observada (GARNICA, 1997, 
p. 112).

Em outras palavras, o primeiro movimento prático foi o de dobrar 
noções de passagem sobre seu chamado mental, deixando de ser consciência 
isolada para se apreendida enquanto fenômeno implicado nas coisas vividas. 
Com isso, faço-me de antena para captar consonâncias de atividade, na ideia de 
que a transparência e a passagem só podem chegar ao interior da vontade, 
porque se manifestam fora dela. Preciso abrir nessa inquietude as entradas que 
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igualmente são saídas para evitar angústias criativas. Significa que a 
transparência que aspiro inclui esta que me rodeia. Está no ar, acontece agora. 
Vontade-fenômeno mais próximo das correntezas. Vejo a cortina se mover e sou 
mais vento do que sala. 

Para o desafio colocado pelo Caderno Transparente, encontro nas 
cogitações corpóreas do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty um oportuno 
aporte teórico para pensar a íntima apreensão de fenômenos com aquilo que 
parece distante, principalmente na Fenomenologia da Percepção (MERLEAU-
PONTY, 1999) e no conjunto de notas póstumas de título O Visível e O Invisível 
(Idem, 1984). A perspectiva de Merleau-Ponty é apropriada ao envolver a ideia 
do ser-no-mundo, ligando a percepção do corpo à mente que, por conseguinte, 
é ocorrência de si e do espaço. Refere-se a um modo coextensivo de se 
considerar o cogito ao dimensioná-lo enquanto dado sensível que chega ao 
corpo. Se penso, é porque sinto e estou no mundo. Não haveria como afirmar a 
existência da reflexão, da mente ou do pensamento antes da experiência vivida, 
conforme determina o cogito cartesiano (cogito ergo sum – penso, logo existo). 

A cisão vertical entre plano das ideias e das aparências se dissolve, uma 
vez que o invisível em sua ideia não é um "objeto escondido por trás de outro, 
não é um invisível absoluto, que nada teria a ver com o visível, mas o invisível 
deste mundo, aquele que o habita, o sustenta e torna visível" (Idem, 1984, p. 
146). Temos, então, um empenho de atravessar a barreira que separa o interior 
mental do contato corpóreo com o espaço exterior a fim de transparecer os 
fenômenos de fora para dentro e a percepção de si nas coisas vividas: entremeio 
que é entrada e saída ao mesmo tempo. Merleau-Ponty fala de uma 
despersonalização do eu que se quer independente do corpo e do meio que toca 
e é tocado, dedicando-se a pensar sobre uma percepção ancorada por “uma 
corrente de existência dada, de sorte que jamais sabemos se as forças que nos 
dirigem são as suas ou as nossas – ou, antes, que elas não são jamais nem suas 
nem nossas inteiramente” (Ibidem, p. 199). 

O espiritual coincide com o carnal, corpo abstrato e fisiológico, reflexivo 
e sensorial. Nesse pensamento, qualquer fenômeno que nos sucede é fruto de 
um entrelaçamento material e imaterial, pois o corpo consiste no “o veículo do 
ser no mundo, e ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, 
confundir-se com certos projetos e empenhar-se continuamente neles” (Idem, 
1999, p. 122) – “meu corpo é feito da mesma carne que o mundo” (Ibidem, p. 
255). A condição coextensiva do interior e do exterior na percepção das coisas 
é desenvolvida naquilo que o autor entende pela nervura comum da carne, 
aquilo que é e está no “entremeio ou entre-dois, um interser” (Idem, 2000, p. 
293). A carne sendo uma zona de indivisão que não é matéria ou espírito, mas a 
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condição elementar da existência, uma “espécie de princípio encarnado que 
importa um estilo de ser em todos os lugares onde se encontra uma parcela sua” 
(Idem, 1984, p. 135). Diferente do idealismo clássico que suspende o corpo para 
falar da alma em absoluto, a formulação de Merleau-Ponty conta com a antítese 
convencionada do espiritual que é a carne para pensar um imaterial coestendido 
na matéria – indizível e dizível em vice-versa. O que se pretende autorreferente 
faz parte, pela nervura comum, de todos os outros processos de percepção 
permeados pelo real. É o espaço de acesso em “dupla inscrição dentro e fora” 
(Ibidem, p. 235), a percepção do visível que só é possível porque também 
compreende um virtual invisível, "uma espécie de estreito entre horizontes 
exteriores e horizontes interiores sempre abertos" (Idem, 1991, 
p. 175).

Tais aspectos da fenomenologia em Merleau-Ponty são observados 
nesta pesquisa para traçar uma condução pensante que emancipa a vontade de 
transparência de uma definição a priori, no intuito de entendê-la atravessada e 
revestida pelo espaço vivido. A saída parece ser o movimento de transformar 
complicações mentais em implicações encarnadas. O filósofo instiga-me ao 
dizer que o visível está “em toda a sua extensão, forrada por sua reserva 
invisível" (Id., 1984, p. 146), no qual o opaco, então, é prenhe de invisibilidades. 
Nesse enfoque, a invisibilidade não é o oposto da visibilidade. Encontram-se, na 
verdade, como extensões simultâneas da experiência, sem que uma esteja por 
detrás da outra ou que uma precise ser revelada pela outra para, então, conferir 
sentido à percepção. Se o visível me vem é porque chego ao invisível, e vice-
versa. 

Só que, aqui, o problema começa pelo transparente em qualidade mais 
primeira, na diafaneidade do sem-cor, como também é a qualidade da pretidão 
no preto, da brancura no branco, da vermelhidão no vermelho e assim por 
diante. A transparência que refiro estaria mais próxima do que se denomina 
pelo conceito de quale, ou seja, da percepção inextricável do fenômeno com 
suas qualidades. Em outras palavras, o quale do que não é visível, a 
transparência do transparente, estaria para “algo característico que é como ser 
para tal organismo” (NAGEL, 1974, p. 436), do mesmo jeito em que “há algo 
característico que é como perceber o vermelho; há algo característico que é 
como sentir dor; há algo característico que é como estar apaixonado” (PEREIRA, 
2013, p. 2). Diz respeito, portanto, a uma sensação que não se pode explicar por 
completo e é inalcançável por qualidades que não sejam elas próprias.  

A dificuldade é que, se desejo entoar o diáfano, nem sei ao certo para 
onde devo apontar. Tenho comigo essa inquietude que foge aos olhos e às 
palavras. O que faço com isso? Se a mantenho isolada, temo que se torne em 
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mim um peso, uma angústia que gira em seu eixo alucinadamente. O que 
complica ainda mais a situação é que o Caderno Transparente também não 
permite que eu cole figuras sobre a vontade. Não há como substituí-la por 
representações. A vontade só pode acontecer de maneira direta, factual, na 
atribuição de uma passagem propriamente dita. Parece que tenho de fazer, mais 
uma vez, da complexidade um diagrama prático. Dado que na Sala Fechada parti 
do emparedamento para produzir sinais de saída impossível, ou no Espaço 
Mental recorri ao pensamento para eletrificar diagramas, na Zona de Passagem, 
encaro o atravessamento espalhando sua inquietude por todos os lados.  

Pela transparência de rigor insubstituível, o caminho se mostra ao 
buscar pares dessa condição incontornável de passagem, seja qual avesso 
visível um determinado achado esteja veiculado. A transparência deixa de ser 
enigma isolado para ganhar a espessura de uma lente ao verso dos olhos; 
aparelho para enxergar sua coloração fugidia, instrumento pelo qual farejo 
invisibilidades fora de mim, no avesso não visual das coisas que percebo. Nestas 
páginas, preciso estar atento, portanto, a operações de passagem mesmo sem 
evidências visíveis. Diante disso, sigo por uma rotina de farejar os rastros do 
que quero. Não deixa de ser um método para sujar de terra ideias que começam 
sem pé nem cabeça. Afinal, se a diafaneidade do transparente é uma quale como 
é a pretidão do preto, a brancura do branco ou a vermelhidão do vermelho, 
poderia, então, começar agrupando coisas diáfanas por excelência. 

O que de transparência noto agora? Assovio de pássaro, pulmões cheios 
de ar, eletricidade do pensamento. Ímãs de geladeira, o texto que regra as 
semanas, cada dígito enviado em tempo real ao editor de texto online, a música 
que se repete na estação de rádio mental. Se pelo Caderno Transparente não 
alcanço o que é da ordem do visual, é preciso recorrer a uma arte de plasticizar 
o pensamento e a visão. Somos habituados a tomar o visível como valor
primeiro da imagem, ao passo em que há uma inclinação quase que automática 
de se apreender o invisível enquanto seu termo de oposição. A transparência é 
qualidade em si quando também deixa de ser o contrário da opacidade – noção 
que me exige considerável trabalho mental. A cabeça se esforça para notar 
coisas impossíveis de se ver. Sofre tensões inéditas ao pulsar outra eletricidade. 
Dilatação que acontece pela frente e pelo verso dos olhos. É necessário que os 
verbos ver e visar sejam reescritos por outra frequência. Ajuste de termos que 
pode mudar a vida prática, consoante à palavra da visão reescrita pelo poeta 
Manoel de Barros. 

Aprendi que o artista não vê apenas. Ele tem visões. A visão vem 
acompanhada de loucuras, de coisinhas à toa, de fantasias, de 
peraltagens. Eu vejo pouco. Uso mais ter visões. Nas visões vêm as 
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imagens, todas as transfigurações. O poeta humaniza as coisas, o 
tempo, o vento. As coisas, como estão no mundo, de tanto vê-las 
nos dão tédio. Temos que arrumar novos comportamentos para as 
coisas. E a visão nos socorre desse mesmal (BARROS apud MARTINS, 
2006, n. p.). 

Não ver apenas, ter visões. A poesia tem essa propriedade de conduzir 
uma complicação abstrata para uma implicação encarnada. Penso agora em um 
parelho visual no direito avesso: não há um primeiro e um segundo que diz 
respeito aos feixes de luz sobre a retina ou às projeções escuras da carne. Não 
há um que é oposto do outro; partilham do mesmo plano de experiência. Como 
pensar o invisível sem que seja o contrário do visível? Talvez a transparência 
possa aparecer em coisas opacas. Quem sabe a parede expositiva seja tanto o 
limite quanto a condição do atravessamento. Todo caso, para que essas questões 
componham um corpo de trabalhos, não basta notar as recorrências de fora. 
Preciso percorrê-las pela intimidade da prática. Se o Caderno Transparente já 
me prescreve uma complexidade mental, determina suas páginas com termos e 
condições pré-acordados, faço dele um espaço para ensaios práticos que, ainda 
na precariedade de figuras de representação, são exercícios internos, o 
deslocamento de uma inquietude isolada a um repertório prático sobre 
passagens e transparências. 

Pela dificuldade de fixar figuras ou representações sobre seu enigma, 
qualquer forma que se individue nestas páginas corre o risco de se defasar 
rapidamente. Contudo, ao persistir enquanto imagem possível para a Zona de 
Passagem, o primeiro exercício a ser destacado chama-se Dilatação Circular (fig. 
61) e não se caracteriza por um trabalho de sentido expositivo, consistindo, na 
verdade, em um importante estágio de processamento sobre as noções de 
transparência e passagem, que antecede, inclusive, a formulação dos tipos de 
espaço desta pesquisa, no ano de 2016. Tem a propriedade de ser um esboço 
aberto e suporte para soluções tanto materiais quanto imateriais. Considerando 
a produção distribuída pelos quatro cadernos, a Dilatação Circular está presente 
como variante formal nos trabalhos Relatório para Uma Academia (p. 162), O 
Segredo É Não Ver com Os Olhos (p. 193), Diagrama 88.8 (p. 227), Rádio Portátil 
do Silêncio (p. 245), Entrada e Saída (p. 269), Você Não Está em Um Lugar Só  
(p. 338) e Da Abertura, O Espaço (p. 360). 

A importância do ensaio também envolve práticas não visuais, uma vez 
que seu desenho serviu de disparo para a produção de travessias concretos da 
matéria com emissões de energia. A Dilatação Circular processa a vontade de 
passagem pelo desenho de uma abertura gradual em uma área quadriculada. 
Retas cruzadas entortam-se umas sobre as outras na medida em que a abertura  
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Fig. 61 – Elias Maroso, Dilatação Circular. Ensaio gráfico em nove
quadros de gradação. Imagem digital de dimensões variáveis. Primeira
versão datada em dezembro de 2016. Fonte: AUTOR, 2020. 
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aumenta de tamanho na superfície. Quanto mais próximas as retas estão dessa 
expansão interna, mais se deformam e se amontoam. A dilatação acontece no 
cruzamento mais central da esquadria, por onde a extensão de sua atividade se 
irradia e faz seu contorno. Essa progressão ocorre, portanto, pela mutação do 
ponto (dimensão zero) à circunferência (bidimensional). Todo círculo tem no 
ponto sua referência equidistante e, nesse ensaio, é a partir da disformia do 
ponto que o raio de dilatação se forma. Curvada e sem preenchimento, tal 
abertura se distingue de seu espaço originário na forma de uma propagação 
dimensional nativa e estranha de si. 

De início, a Dilatação Circular mais aponta para a noção de passagem do 
que de transparência, pois se vale de uma sugestão de abertura. O ensaio pode 
também ser relacionado à estrutura de esfíncteres, vacúolos estruturais e 
diafragmas retráteis. Olhando para sua geometria de propagação, poderia dizer 
que o círculo progride ao se emprenhar de uma dimensão de outra natureza, 
expandindo-se sem romper com as retas que malham seu plano originário. A 
elaboração desse ensaio parece ter intuído a expressão gráfica de um fora no 
interior de um contexto; como se fosse possível estabelecer uma atividade de 
outra ordem, uma diferença sem cabimento no interior de um padrão espacial, 
pertencente e estrangeira ao mesmo tempo. Surge, aqui, uma importante flexão 
de termos ao interior exterior e dentro fora. Enquanto o primeiro caso fala 
mais de posições no espaço, o segundo pode ser lido como estados de 
pertencimento ou de estranheza. Dessa maneira, seria possível o cruzamento 
de um fora no interior, ou seja, quando uma estranheza ocorre em espaços 
padronizados bem como de um dentro no exterior, referindo-se a codificações 
de áreas abertas.  

Tal arranjo de termos suscitada pelo ensaio da Dilatação Circular veio a 
complicar definições de espaço e localização, abrindo-me um horizonte de 
atividades de ênfase tática. O estranho salto dimensional do ponto que se 
transforma em raio de propagação foi, então, decisivo para pensar dinâmicas 
imateriais de passagem a partir de emissões energéticas no espaço. O 
atravessamento não dependeria de uma quebra da parede que separa o interior 
do exterior. Poderia acontecer pela ocorrência de um excedente no interior de 
um plano mensurado. Ao estender essa lógica, nem toda prática destinada a 
espaços externos acontece em código aberto e relacional. Pode, na verdade, 
estabelecer um bloqueio de acesso, ainda que imaterial. Foi principalmente por 
essa reflexão que, a certa altura do Caderno Branco, Sala Fechada, menciono que 
sua formatação independe de fechamentos físicos (p. 97). Pela flexão de 
imaterialidades, seria possível tanto o limite quanto a passagem em espaços 
internos e externos. Tomo, no entanto, o exercício gráfico e o decorrente 
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trabalho com as palavras como caminho para desenvolver formas poéticas, 
esquivando-me de aplicações herméticas. Tem vezes em que vale distinguir 
termos e outras em que é melhor deixá-los soltos. Preciso estar atento para não 
conter as palavras em esquema imobilizantes. Um diagrama só me vale desde 
que a partir dele saiam efeitos de passagem. 

No que diz respeito à qualidade do transparente, por mais que possa 
extrair atribuições abstratas do que foi desenhado, qualquer representação se 
vê precária, insuficiente. O Caderno Transparente está repleto de hiatos de 
representação. O evento da coextensão precisa acontecer a si próprio. Seria 
preciso engravidar o desenho de uma dimensão que lhe é estranha, riscá-lo com 
uma cor escondida que é transparente por excelência. Tenho diante de mim o 
enigma da linguagem para não ver apenas, ter visões. Como não há resolução 
explicativa, persisto com diagramas de termos, conjurando frases e ensaiando 
imagens a fim de torcer essa complicação abstrata em implicação encarnada. Na 
impossibilidade de contornos fechados, faço da não resolução uma saída. 

Para conferir espessura poética às incertezas dispostas pela Zona de 
Passagem, produzi a peça O Segredo É Não Ver com Os Olhos (fig. 62), ao partir 
de uma variante da Dilatação Circular junto da frase que lhe dá título. Trata-se 
de uma pequena instalação em forma de diagrama, feita com peças em cobre 
fotocorroído, cortes de acrílico cristal e amarelo fluorescente, micro lâmpadas 
LED, componentes eletrônicos, parafusos e fios de cobre esmaltado. O trabalho 
foi exposto na ocasião da mostra Não-Ver, Visar, no Espaço de Artes da 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), nos 
meses de setembro a outubro de 2019. Conectada à rede elétrica de um recinto 
expositivo com apenas uma porta de acesso, a proposta é apresentada como um 
pensamento em formação que se acende no espaço. Salto dimensional que dá 
matéria a sua abstração de impulso. 

O Segredo É Não Ver com Os Olhos constitui-se de desenhos que derivam 
o ensaio da Dilatação Circular em quatro fases sequenciais, apresentadas em
quadrados de mesmo tamanho. A precisa transposição de seu traçado para o 
cobre foi possível graças à técnica da fotocorrosão, no procedimento que 
decompõe e transpassa regiões da superfície metálica milimetricamente 
expostas por máscaras de tinta fotossensível. Na forma de um arranjo flutuante 
no espaço, as peças em cobre são afastadas da parede e tem as faces principais 
alinhadas em um xadrez diagonal, deixando intervalos ao redor de cada 
esquadria. Sua inclinação favorece a leitura em sequência da Dilatação Circular, 
que, nessa versão, tem suas aberturas preenchidas com cortes de acrílico 
translúcido na cor amarela fluorescente. 
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Fig. 62 – Elias Maroso, O Segredo é Não Ver com Os Olhos. Instalação 
luminosa composta por desenhos em cobre, cortes de acrílico, componentes 
eletrônicos, parafusos e fios de cobre esmaltado. Dimensões de 50 cm (altura) 
x 45 cm (largura) x 7 cm (profundidade). Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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Caso seja exposta com iluminação marcada, o material translúcido junto 
do aspecto vazado das peças metálicas geram uma segunda imagem do ensaio 
pela projeção de sombras. Ligeiramente deslocado da parede de fixação, o 
preenchimento gradeado dos planos de dilatação, originalmente pensado como 
a sugestão de um espaço medido, agora alude à característica material de uma 
superfície transpassante, já que marca a extensão de uma área e permite ver o 
que lhe está atrás. Tomado como feliz derivação formal de seu processo, a grade 
de preenchimento aparece em outros trabalhos desta pesquisa para indicar 
planos de atravessamento em peças metálicas e em impressões sobre superfícies 
transparentes24. 

Em O Segredo É Não Ver com Os Olhos, cada momento de progressão 
gráfica é acompanhado de pequenas caixas luminosas que fragmentam o título 
da instalação pela seguinte divisão: o segredo / é não / ver com / os olhos. Com a 
mesma formatação das inscrições textuais destacadas em Diagrama com Três 
Cismas (p. 125), Grifos de Saída (p. 152) e Sem Título (Mundo das Imagens) (p. 
332), as caixas são iluminadas por micro lâmpadas LED e eletrificadas por fios 
de cobre e conectores cromados. Na ligação da entrada positiva e da saída 
negativa dos fragmentos textuais, o emaranhado de fios confere ao trabalho 
certo aspecto orgânico e esquemático, em contraste com o rigor geométrico das 
superfícies em dilatação, concorrendo com a leitura linear da frase fragmentada. 
Resultado prático de complicações sobre a transparência e a passagem, o 
trabalha reúne diagrama, ensaio gráfico e enunciado textual a fim de tatear 
qualidades que não cabem apenas no sentido visual.  

O detalhe é que a frase-título não revela segredo algum. Vale-se da 
retórica de uma revelação para, na verdade, expor um paradoxo de não ver com 
os olhos. Saída de um enigma que chega a outro. Como seria possível não ver 
com os olhos? De que me serve essa revelação, se me mostra outro segredo? 
Pelo desafio poético do invisível e do atravessamento, a frase-título aparece 
como uma resposta errática e que experimenta seu recém alcançado plano 
prático. Problema de visão incontornável: parece que nenhuma transparência 
pode ser vista com os olhos. Curiosamente, a instalação apela à visualidade para 
indicar o que não compete à visão. Arma uma emboscada para chegar à visão 
pelas costas, seu paradoxo-motor para uma profusão de formas. 

Pela vontade de transparência e de passagem não param de saltar formas 
visuais. O caminho para converter complicações abstratas em implicações 

24 Além da instalação O Segredo é Não Ver com Os Olhos, o padrão em grade usado para expressar 
superfícies transpassantes é encontrado no trabalho Criptocromo (p. 209), na edição do Transmissor 88.8 
para o Múltiplo Sala Dobradiça (p. 231), no trabalho Transmissor no Espaço (p. 239) e em Rádio Portátil do 
Silêncio (p. 245).
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encarnadas parece ser esse processamento precário, sem expectativas de acerto 
e que leva uma coisa à outra. Bons e maus imprevistos vão aparecendo pelas 
beiradas e dão espessura expositiva ao problema. O Segredo É Não Ver com Os 
Olhos integra a coleção de corpúsculos energizados e semi-independentes desta 
pesquisa. Individuação conectada a uma eletricidade que passa por ambientes 
abertos e fechados. Órgão exposto em forma de arte para que sua inquietude 
originária não fique em uma pessoa só. 

Acompanhada de outras obras abertas ao público interessado no Espaço 
de Artes da UFCSPA, a instalação relacionou-se diretamente com o propósito 
da exposição coletiva Não-ver, Visar, envolvendo pregnâncias do visual e não 
visual na experiência da imagem. A mostra contou com trabalhos da artista 
visual Bethielle Kupstaitis e outros títulos por mim realizados, conjunto esse 
disposto em diálogo com o acadêmico de psicologia Gabriel Pessoa Ribeiro,  
coautor do livro Histórias de Baixa Visão (BAIERLE, 2017), publicação que reúne 
depoimentos da vida cotidiana de pessoas cegas ou com reduzida acuidade 
visual. A ocasião dispôs aos três proponentes da exposição um desafio prático 
para se pensar arte e imagem na perspectiva tanto de pessoas enxergantes 
quanto de não-enxergantes, com o emprego de recursos em áudio, além de 
trazer obras artísticas visuais que buscam problematizar a noção corriqueira de 
que a imagem começa e termina pela percepção do visível. 

O projeto baseou-se naquilo que o poeta Manoel de Barros versa sobre 
o que é da ordem do olho e do que é da ordem das imagens na produção e 
experiência da arte – “eu vejo pouco. Uso mais ter visões. Nas visões vêm as 
imagens, todas as transfigurações” (BARROS apud MARTINS, 2006, n. p.). Na 
insuficiência de sempre estar diante do óbvio, do reconhecível e do razoável, o 
poeta reescreve as qualidades da visão como o sentido daqueles que não apenas 
enxergam o estado atual das coisas. Fala sobre outro tipo de visão que não 
termina e nem começa pelo aparelho visual humano. Nessa provocação, a 
exposição Não-Ver, Visar apresentou obras inéditas envolvendo as linguagens 
do desenho, da fotografia, do objeto e, também, a transmissão de ondas 
eletromagnéticas. 

Na forma de uma conversa em livre associação entre os integrantes da 
exposição, uma peça de áudio foi disponibilizada via transmissão de rádio em 
perímetro curto, emitida por uma obra-dispositivo de minha autoria. A 
conversa podia ser acessada com qualquer aparelho receptor, de celulares a 
rádios comerciais, desde que sintonizado na faixa de frequência indicada em 
raio de trinta metros. A transmissão acontecia, portanto, dentro e fora do 
recinto expositivo. Dessa maneira, junto da instalação O Segredo É Não Ver com 
Os Olhos, apresentei outras realizações voltadas a fenômenos invisíveis a olho 
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nu. Com instalações, obras-dispositivos e ondas de rádio, guiei-me pela vontade 
de transparência e do atravessamento, posicionando a experiência artística 
como atividade não restrita ao visível e a espaços especializados. Nisso, os 
trabalhos expostos ora apontavam para uma dimensão não visual do 
pensamento, ora produziam fenômenos invisíveis que, devido a suas 
propriedades físicas, atravessavam as paredes do Espaço de Artes da UFCSPA. 

Flexionando saídas invisíveis pelo estudo e prática da imagem, a 
exposição Não-Ver, Visar também contou com obras da artista Bethielle 
Kupstaitis, com as quais trata do limite e ultrapassagem do visível na linguagem 
do desenho ao expandir seu processo com fotografias, objetos e instalações. Por 
uma poética do enceguecimento da imagem, Kupstaitis desborda a lógica do 
desenho dificultando a visualização do próprio fazer criativo e de seu resultado. 
A artista faz desenhos em preto sobre preto, empretece objetos do dia-a-dia, 
enterra outros deles em pó de grafite. São implicações encarnadas de uma 
desenhista que abre os olhos pelo avesso, retira a visibilidade de seu ofício e das 
coisas a seu redor para que um invisível possa vir à tona. Com isso, refere-se a 
uma prática do desenho que carrega em si parcela considerável de cegueira, de 
não-ver com os olhos, seja na passagem cega do olho que observa para a mão 
que risca, seja nos desenhos de cabeça que vêm aos olhos desde um mundo 
potencial, à espreita da forma. 

A ideia da cegueira que requer criar dificuldades para identificação 
dos objetos está sempre relacionada à ação, mas é também uma 
espécie de conceito que opera sobre os corpos que, no caso, são os 
objetos [...] Toda esta poética artística vem da prática com o 
desenho. Inclusive, a ideia de cegueira desenvolvida aqui traz um 
elo indissociável com processos gráficos, com o desenho e é dele 
que parto para pensar toda a minha produção (KUPSTAITIS et al, 
2019)25. 

A perspectiva prática de Bethielle Kupstaitis sobre o desenho e a 
maneira como opera noções de cegueira se associa ao que o filósofo francês 
Jacques Derrida fala em sua coletânea Pensar em Não-Ver – escritos sobre as artes 
do visível (1979-2004) (DERRIDA, 2012). Nessa obra, Derrida busca relacionar a 
potência não verbal das palavras com o que seria o fundamento não visual dos 
artistas da imagem – “os desenhistas não dão a ver 'alguma coisa' [...] eles dão 

25 Passagem transcrita da fala de Bethielle Kupstaitis para a obra sonora transmitida na exposição Não-
Ver, Visar. A peça completa pode ser acessada pelo endereço eletrônico disponível na seguinte referência: 
KUPSTAITIS, Bethielle; MAROSO, Elias; RIBEIRO, Gabriel P. Relato em áudio da exposição Não-Ver, Visar. 
Narração de abertura e de encerramento por Ricardo Barpp. Duração de 27min e 46s. Porto Alegre: Espaço 
de Artes da UFCSPA, 2019. Disponível em: <https://www.eliasmaroso.art.br/p/relatovisar.html>. 
Acessado em: 20 set. 2020. 
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a ver a visibilidade, o que é uma coisa completamente diferente, absolutamente 
irredutível ao visível, que permanece invisível" (Ibidem, p. 82). Misturando-se à 
experiência de obras em desenho, pintura, fotografia e audiovisual, o filósofo 
emancipa sua escrita de qualquer autoridade explicativa. Escreve circuitos de 
palavras com o intuito de “fazê-las explodir para que o não verbal apareça no 
verbal" (DERRIDA, 2012, p. 39). Derrida não só escreve sobre as artes do visível 
como fala da precariedade das palavras diante do indizível. Um convite à leitura 
enquanto experiência antes de erguer sistemas fechados. O fazer artístico seria, 
segundo o autor, precisamente aquele que se entrega a um gozo que extrapola 
os limites da linguagem. A entrega que também é chamamento do impensado 
à mente, do indizível na escrita, da cegueira nas artes do visível. 

O desenhista é alguém que vê vir, que pré-desenha, que trabalha o 
traço, que calcula, etc., mas o momento em que isso traça, o 
movimento em que o desenho inventa, em que ele se inventa, é um 
momento em que o desenhista é de algum modo cego, em que ele 
não vê, ele não vê vir, ele é surpreendido pelo traço que ele trilha, 
pela trilha do traço, ele está cego. É um grande vidente, ou mesmo 
um visionário que enquanto desenha, se seu desenho constitui 
acontecimento, está cego (Ibidem, 2012 p. 71). 

A visualização dificultada em Bethielle Kupstaitis26 e o gesto vidente 
pelo invisível em Jacques Derrida ressoam na tarefa de um desenho que não 
está para o controle do visível, mas para “uma mostração do invisível” (Ibidem, 
p. 82). Suposição que nos chega de um jeito paradoxal, por meio de um
tratamento enceguecido do visível sobre a superfície, sobre a visibilidade. Na 
busca de uma consistência prática ao assunto invisível e de sua influência sobre 
o pensamento artístico visual, a exposição Não-Ver, Visar contou com a
perspectiva não visual de Gabriel Pessoa Ribeiro, participando do áudio com 
comentários que relacionavam as obras da mostra coletiva à experiência 
cotidiana de não-ver com os olhos, propriedade cega do visível que oportuniza 
outra percepção da realidade; quando o limite do visível pode ser transfigurado 
em potência da linguagem. A visão deixa de significar acuidade visual para abrir 
caminho a uma sorte de coisas invisíveis, para dar espessura a experiências em 
vida. 

Envolvido por emissões eletromagnéticas e lançando mão de superfícies 
enceguecidas, a exposição Não-Ver, Visar conferiu ao trabalho O Segredo É Não 

26 A tese de doutorado resultante da pesquisa de Bethielle Kupstaitis pode ser acessada no endereço 
eletrônico da seguinte referência: KUPSTAITIS, Bethielle. Da Cegueira Induzida à Visibilidade 
Encenada: uma poética pautada por transições da visualidade. Tese (Doutorado) - Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, 2020. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/217868>. Acessado em: 
21 jan. 2021. 
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Ver com Os Olhos certo teor indicativo. Sua frase e ensaio gráfico funcionavam 
na circunstância expositiva de modo a apontar os fenômenos não visuais que 
estavam em plena atividade. Convite para fazer com a visão sua via de saída. 
Embora repleta de provocações visuais, a exposição poderia ser experenciada 
mentalmente pelo relato em áudio transmitido em rádio. Formou-se por uma 
vontade de transparência que atravessa as paredes da exposição. Pelas 
descrições radiofônicas, certamente não se concluiriam formas mentais 
idênticas àquelas materialmente expostas e não haveria como firmar uma 
imagem ao invisível que preenche seu perímetro. Todos os elementos que 
compõem a exposição procuram acionar uma atmosfera de entrega, profanar 
qualquer autoridade sobre a arte das imagens. 

 

Nesta pesquisa, diante da dificuldade visual disposta pelo Caderno 
Transparente, a Zona de Passagem desafia o fazer artístico para outra plástica 
mental, para experiências em coextensão de um ser-no-mundo, atenta a 
fenômenos não visuais de fora, os quais acontecem no instante e consonantes 
às vontades de dentro. Lado de fora revestido pelo lado de dentro e vice-versa. 
O quale do transparente, esse hiato explicativo e sensorial que se acende no 
invisível da vontade, parece corresponder aos contágios de fora dentro e 
dentro fora. Antes de imagens representativas, busco na precariedade da 
matéria visível a ocorrência dessa passagem difícil de se pensar. Assim, as 
propostas vão acontecendo por encontros externos, conjugados com 
processamentos internos, reversão de complicações de entrada em implicações 
de saída. Na elaboração de um ou outro resultado, tenho de considerar o 
transcurso no qual produto e resíduo concorrem importâncias, em adição às 
contiguidades que aparecem no decorrer do percurso. 

Ao envolver atividade mental, hiatos linguísticos e fenomenologia do 
espaço para indicar enigmas que escapam aos olhos, uma importante referência 
de estudo está na obra de Robert Barry. Comumente circunscrito na primeira 
geração conceitualista estadunidense dos anos sessenta e setenta, Barry 
dedica-se a presentificar intenções no espaço por uma perspicaz economia de 
visibilidades, relacionando consciência reflexiva e sensação corporal. Consiste 
em uma poética atenta às formas de exposição no espaço e à maneira de suscitar 
uma experiência pensante nos espectadores de sua obra. Voltado a assuntos de 
natureza não visual como a percepção do espaço, o pensamento, o inconsciente 
e a memória, o artista perpassa por diversos meios de apresentação, sejam 
desenhos, pinturas, publicações de artista e intervenções para ambientes 
fechados e abertos.  
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São realizações concebidas junto de propriedades físicas, desde o uso de 
recursos convencionais à exploração de formas inusitadas como intervenções 
espaciais quase imperceptíveis, emissões eletromagnéticas, materiais 
radioativos, gases inertes, palavras aderidas à parede de exposição e, até 
mesmo, obras supostamente telepáticas. Embora seja possível classificar suas 
propostas de acordo com os meios utilizados, o acentuado rigor semiótico de 
Barry aponta para o que não pode ser tomado por completo pela visão, 
percepção espacial ou consciência, chegando a mencionar que, no tempo de 
suas primeiras obras de êxito poético, “as coisas mais poderosas do mundo eram 
as invisíveis” (BARRY apud HOWARD, 2015, n. p.) e que “o aspecto invisível da 
arte é certamente, pelo menos, tão importante quanto a parte visível e, talvez, 
a mais importante” (BARRY apud RICHARDS, 2010, p. 33). Nessa abordagem, os 
materiais e formas de apresentação não são apenas veículos que objetivam 
ideias, mas elementos presentificados na elaboração de suas obras (ALBERRO, 
2003). No final dos anos sessenta, Robert Barry recorreu a manifestações e 
substâncias concretas totalmente imperceptíveis aos sentidos humanos, 
propondo uma experiência do espaço com forte apelo mental. Os registros 
documentais dessas realizações mostram lugares vazios com legendas que 
descreviam atividades não visuais no tempo presente. Não havia prova 
sensorial da ocorrência dessas atividades. Referia-se, portanto, a uma tarefa 
voltada ao corpo em reflexão, pensada para situar a experiência artística no 
espaço das coisas invisíveis ou, nas palavras do artista, para "envolver 
totalmente o espectador e [...] entrar no mundo real, [...] o mundo em que a 
obra de arte é articulada, em que está situada” (BARRY apud ALBERRO, 2003,  
p. 109). O espaço é preenchido de intenção artística embora pareça vazio. 
Mediante enunciados e abstração do pensamento, o corpo-próprio, por sua vez, 
pode ser envolvido em sua presença. Dessa maneira, o artista empenha-se às 
invisibilidades necessárias para provocar experiências do espaço pela espessura 
do real.  

Nas cinco ações para ambientes abertos intitulada Inert Gases – Helium, 
Neon, Argon, Krypton, Xenon (Gases Inertes – Hélio, Néon, Argônio, Crípton, 
Xenônio) (fig. 75), Barry libera volumes variáveis de gases não reativos em 
localidades do estado da Califórnia, EUA, como áreas remotas da cidade de 
Beverly Hills, as montanhas Tehachapi e o deserto de Mojave (NOYEZ, 2010). 
Contidas em cilindros de compressão, as substâncias eram lançadas no espaço 
“de um volume medido para uma expansão indefinida” (BARRY apud NOYEZ, 
2010, p. 8). O interesse do artista por esses gases se deve às propriedades 
imperceptíveis, as quais raramente interagem com outras substâncias, bem 
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como à procedência mitológica de seus nomes (HOWARD, 2015). Misturando-se 
no espaço, sua obra alcança qualidades atmosféricas pela leitura mental e 
duração no tempo. 

 Para Barry, o fazer artístico está entregue à imensidade intangível que 
envolve nossas vidas, independente de formas visuais fixas ou de contextos 
direcionados a esse fim. Nesse propósito, o artista realiza ações que buscam ir 
“para além do espaço em que está, não apenas visualmente, mas também 
conceitualmente” (BARRY in WELISH, 1994, p. 37). Dentro das práticas artísticas 
incluídas no primeiro conceitualismo estadunidense, a série dos gases inertes 
ocupa posição de destaque por articular a premissa de desmaterialização da 
obra artística com invisibilidades pairando no ar e que só podem ser acessadas 
a nível mental. Robert C. Morgan, importante crítico de arte do conceitualismo 
e de suas derivações, menciona que, nas obras de Robert Barry, mesmo sob rigor 
linguístico e visual, "o espectador é envolvido a pensar sobre o que existe e, de 
alguma forma, formular uma resposta” (MORGAN, 2003, p. 87). A articulação de 
linguagem, percepção, pensamento e a expansão não visual da obra de arte no 
espaço são entendidas como contribuições marcantes do artista e persistem até 
os dias de hoje, a ressaltar que “Barry foi um dos primeiros a ver que massa e 
volume na escultura não dependiam da visibilidade” (MORGAN, 2003, p. 47). 

Considerando que as intervenções com gases inertes persistem como 
“peças únicas” de seu repertório poético, o movimento de expansão contínua 

Fig. 63 – Robert Barry, Inert Gases – Helium. Registros fotográficos
de intervenção no deserto de Mojave, EUA. Março de 1969.
Liberação de um metro cúbico de gás hélio na atmosfera.
Veiculação em formatos variáveis. Obra em acervo na Galerie
Greta Meert, Bélgica. Fonte: NOYEZ, 2010.
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acontece no ar até os dias de hoje. Ainda que a nível imensurável, os gases 
integraram-se à mesma atmosfera do planeta em que respiramos agora. 
Indetectáveis, as transparências de Barry podem ser atualizadas em nós como 
atividade potencial desde que conhecidas ou lembradas. Do ponto de vista do 
espectador, não se pode pensar em uma aproximação fenomenológica do 
espaço nos termos de sua presentificação, mas de um envolvimento mental e 
imaginativo. 

Suas formas de apresentação indicam caminhos a um tipo de reflexão 
entrelaçada a fenômenos espaciais, distantes de usos ensimesmados da 
linguagem. Não se trata de pura abstração cognitiva, mas de invocar 
ocorrências invisíveis que, embora concretas, precisam ser mencionadas ao 
espectador. São proposições que deslocam o fazer artístico para outro modo de 
produção e uso material, sem impor sua vontade ou, nas palavras do artista, 
“algum sistema preconcebido sobre eles”, considerando-se, no que envolve as 
propriedades de cada material empregado, “uma espécie de fenomenologista, 
no sentido do 'estado' que se revela” (BARRY apud SUTHERLAND, 2013, p. 58). Os 
recursos são colocados em pela atividade, manifestações físicas e químicas que 
não podem ser percebidos pelos sentidos humanos. Refere-se a um labor mental 
que não sobrevoa os fenômenos concretos, mas neles se implica através da 
percepção corporal e subjetiva. Os trabalhos são chamamentos para uma 
exercício pensante sobre o que, de todo modo, não pode ser apreendido por 
completo. Pensamento que deixa de ser sinônimo de raciocínio ou intelecção, 
para se manifestar em estado de inquietude perceptiva sobre eventos que 
pairam no ar. 

O caso de Robert Barry é aqui observado pela maneira como desenvolve 
sua vontade de transparência e atravessamento poético do espaço. Utilizando 
componentes de aspecto imaterial em sua prática, ainda que sejam indicados 
enquanto acontecimentos cognitivos ou meras suposições, somos levados a 
perceber o entorno mediado pela linguagem. A partir de uma completa 
invisibilidade dispersa no ar, podemos atentar a outras invisibilidades que nos 
circundam e nos inundam, todas elas indomáveis e difíceis de serem pensadas. 
Barry apela a ocorrências físicas para acentuar o quanto somos permeados de 
invisibilidades e, junto disso, imersos em formulações mentais e ensejos 
inconscientes. Agora mesmo, na escrita destas linhas, os trabalhos se atualizam 
no pensamento. 
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Nestas páginas, sigo atento a práticas e aproximações de linguagem 
compassadas por uma vontade de transparência, por fenômenos relativos ao 
enigma que escapa aos olhos na Zona de Passagem. Percebo que respiro muito 
mais invisibilidades do que coisas que posso ver. Ainda sem solução, persisto 
pelo segredo de não ver com os olhos, pelo problema de desenhar com a 
transparência do transparente, assim como a vermelhidão é própria do 
vermelho, a brancura do branco, a pretidão do preto. Quero exceder o limite da 
retina ainda que seja pela abstração de seu verso. No bolso está uma agulha 
imantada para que possa andar feito um bêbado, de um jeito que mal distingue 
os domínios do conhecimento onde pisa. Ao passar por estudos sobre a 
percepção de fenômenos físicos aparentemente não visuais, acabei esbarrando 
em um tipo de visão inumana capaz de enxergar "a cor escondida" de campos 
de força e orientações geográficas. A surpresa foi tamanha que o estudo se 
tornou matéria para o desenvolvimento da instalação visual e sonora intitulada 
Criptocromo (fig. 64). 

Composta por impressões fotográficas e dispositivos sonoros artesanais, 
a proposta adapta um modelo visual de procedência científica, o qual busca 
representar a maneira como aves migratórias enxergam o imenso campo 
magnético da Terra. Junto dessa adaptação, o trabalho conta com a execução de 
uma peça em áudio concebida a partir do canto de pássaros que manifestam a 
sensibilidade magnética pelo aparelho visual. Por tratar dos limites do visível e 
de capacidades inobserváveis no organismo humano, Criptocromo foi 
apresentado pela primeira vez na exposição Não-Ver, Visar. Atualmente, a obra 
integra a coleção de arte contemporânea Displacement/Deslocamento, por 
aquisição do Instituto PIPA, Rio de Janeiro/RJ.  

No contexto de sua primeira apresentação e levando em conta as 
colisões de percurso que aconteceram até então, dedicava-me ao problema do 
visual e do não-visual na experiência da imagem com instalações eletrônicas, 
as quais abordavam, em sua maioria, fenômenos naturais e artificiais do 
magnetismo e do eletromagnetismo. A escolha se deve pela razão de serem 
ocorrências da concretude que são percebidas por uma variedade de 
organismos não-humanos. Isso quer dizer que o olho humano, mesmo em seu 
mais perfeito estado, é completamente cego a fenômenos percebidos e até 
visualizados por outros animais, como é o caso da bússola visual de aves 
migratórias. Dá-se o nome de magnetorecepção a capacidade que espécies 
animais e vegetais têm de perceber ou reagir a fenômenos magnéticos e, em 
certos casos, de se orientarem no espaço a partir do imenso campo de força 
terrestre (JOHNSEN; LOHMANN, 2005). 
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Fig. 64 – Elias Maroso, Criptocromo. Instalação eletrônica. Impressões em jato de tinta, peças de acrílico cristal, 
alto-falantes artesanais de acetato, componentes eletrônicos, ímãs de neodímio, fios de cobre esmaltado, 
microcircuito executor e peça cíclica de áudio (1min32s). Dimensões de 105 cm (largura) x 90 cm (altura) x 16
cm (profundidade). Ano de 2019. Obra em acervo do Instituto PIPA, Rio de Janeiro/RJ. Fonte: AUTOR, 2020.
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As características dessa capacidade sensorial ainda são matérias de 
estudo para as ciências naturais e exatas, podendo variar conforme a espécie. 
Em termos gerais, pelo menos duas abordagens são consideradas para dar conta 
dessa percepção (MARCH, 2014). Uma delas se baseia na sensibilidade de 
partículas de óxido de ferro ferrimagnético encontradas na constituição celular 
de certos organismos. A outra alternativa está ancorada em estudos de biofísica 
sobre radicais livres e composição proteica no DNA de espécies sensíveis ao 
magnetismo. O segundo caso é o que cobre a referida sensibilidade em aves 
migratórias. Localizo na abordagem da magnetorecepção visual dos pássaros 
uma descentralização do olho humano na discussão sobre acuidade visual, ao 
adaptar pela obra Criptocromo descrições e modelos científicos que tentam 
imaginar a habilidade retiniana dessas espécies. Situo como importante fonte 
científica para o trabalho em questão os estudos divulgados pelo Theoretical and 
Computational Biophysics Group (TCB) da Universidade de Illinois, em Urbana-
Champaign (EUA), em contato inicial com a publicação Cryptochrome and 
Magnetic Sensing (Criptocromo e Sensor Magnético) (SOLOV’YOV; SCHULTEN, 
2010). As produções tratam da composição genética e acontecimentos físico-
químicos condicionantes para a ocorrência dessa percepção em diferentes 
espécies. 

Criptocromo, “cor escondida” em grego (  ), é o nome de 
uma proteína encontrada na constituição genética de organismos sensíveis a 
campos magnéticos (fig. 65). No caso das aves migratórias, a proteína é parte 
constituinte do tecido retiniano dos globos oculares. Sabe-se que esse 
componente genético reage a incidências luminosas na cor azul e verde e que 
há correlações entre tais frequências de luz com radicais proteicos 
magnetoreceptores no interior dos olhos dessas espécies. Atualmente, o estudo 
do criptocromo compreende conhecimentos avançados de física quântica 
computadorizada, os quais analisam modulações de giro em elétrons (spins) na 
composição molecular dessa proteína, além de expor espécies animais a 
estímulos magnéticos (SCHULTEN; SWENBERG; WELLER, 1978).  

A descoberta do criptocromo e de seus atributos magnetoreceptores é 
creditada a um longo e gradual processo de pesquisa que se desenvolveu por 
décadas, culminando no atual detalhamento computadorizado. Originalmente, 
o estudo dessa sensibilidade partiu de observações sobre a fotossensibilidade e
ritmos circadianos em vegetais publicados por Charles Darwin na importante 
obra O Poder do Movimento nas Plantas (DARWIN, 1896). Com o aprimoramento 
dos estudos sobre a fotossensibilidade vegetal e, posteriormente, em outros 
organismos, identificou-se que a proteína “da cor escondida” é o principal 
componente genético responsável tanto pela sensibilidade luminosa em seres 
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sem aparelho ocular como também para a magnetorecepção. Segundo 
Solov’yov (et al, 2014), consta até então que, mesmo encontrada em vegetais, 
fungos, bactérias e animais das mais variadas classes, é no caso das aves 
migratórias que a proteína criptocromo se manifesta pelo aparelho da visão. 
Presume-se que tal componente genético faz com que as paredes internas e vias 
neuronais dos globos oculares dessas aves sejam afetadas pelo campo 
magnético da Terra junto dos raios luminosos, sobrepondo a imagem do 
ambiente com um padrão de filtro visual que segue a localização dos polos 
geomagnéticos. Seria por essa razão que pássaros desempenham longos 
deslocamentos sazonais com precisa orientação espacial. 

Embora seja um sentido inalcançável ao organismo humano, por 
resultados laboratoriais e deduções de linguagem, foi concebido pelos 
pesquisadores Thorsten Ritz, Salih Adem e Klaus Schulten (2000) um modelo 
de representação visual para o mecanismo de bússola interna desses animais. 
Na forma de um filtro visual que se justapõe à visão aviária, o modelo vem 
sendo utilizado em diversas publicações, como é o caso do artigo Acuity of a 
Cryptochrome and Vision-Based Magnetoreception System in Birds (Acuidade de 
um Criptocromo e o Sistema de Magnetorecepção Visual em Aves) (SOLOV'YOV; 
MOURITSEN; SCHULTEN, 2010). A partir de uma fotografia panorâmica da cidade 
alemã de Frankfurt am Main, os pontos cardeais Norte (N), Sul (S), Leste (E ou 

Fig. 66 – Possível campo visual de um pássaro magnetoreceptor 
conforme o eixo do campo de força terrestre. Imagem concebida 
pelo grupo de pesquisa TCB, Universidade de Illinois, EUA. 
Fonte: SOLOV'YOV; MOURITSEN; SCHULTEN, 2010. 

Fig. 65 – Estrutura da proteína criptocromo em conformação nativa.
Espécie aviária Olho de Prata (Zosterops lateralis). Modelo 
computacional. Fonte: SOLOV’YOV et al, 2014. 



  206  

L) e Oeste (W ou O), juntamente com a marcação dos pontos colaterais nordeste
(NE), sudeste (SE), sudoeste (SW ou SO) e noroeste (NW ou NO), são 
posicionados conforme regiões escuras e claras justapostas à paisagem (fig. 66). 
A figura esquemática consiste na sugestão de um campo visual ao ar livre em 
uma altitude de duzentos metros acima do nível do mar. Propõe-se que a visão 
do pássaro é marcada por um padrão visual fixo que se alinha ao eixo magnético 
da Terra (MOURITSEN; RITZ, 2005). Desse modo, a diferença tonal aplicada sobre 
a imagem panorâmica representa as zonas de estímulo magnético alinhados 
com o campo dipolar terrestre. Para fins de exposição do modelo, o padrão 
mediado pelo campo geomagnético também é apresentado em escala de cinza, 
separado do horizonte celeste. 

Nisso, é proposto que o campo visual do sentido geográfico Norte e Sul, 
isto é, os polos magnéticos negativo e positivo da Terra respectivamente27, são 
cobertos por uma mancha escura, o que favorece a orientação espacial durante 
o voo. Vale destacar que na ilustração do artigo referido, o padrão magnético é
pensado conforme a inclinação geomagnética do hemisfério norte, sendo, no 
caso da cidade de Frankfurt, Alemanha, de +66º (sessenta e seis graus positivos). 
Logo, o modelo prevê que a marcação visual dos polos varia de acordo com o 
eixo geomagnético nos hemisférios norte e sul do globo terrestre (WANG et al, 
2006). O deslocamento geográfico das aves migratórias ocorreria justamente 
pela variação de padrão geomagnético avistada no horizonte. 

Situo o modelo do filtro visual como importante achado de pesquisa 
sobre o atravessamento do espaço. A diagramação visual disposta em Solov'yov 
e outros (2010) junto do interesse de mostrar fenômenos dos quais somos cegos 
provocou-me poeticamente. Ainda que de teor científico, o modelo é resultado 
de uma dedicação sobre um mistério que não pode ser visto por nossos olhos. 
Refere-se a um empenho de mostrar fenômenos que estão além de nossa 
acuidade visual, recorrendo a abstrações de linguagem para indicar forças 
invisíveis. De certo modo, é um encontro de maravilhamento, uma colisão de 
percurso que aponta para enigmas que fogem aos olhos. Alinha-se à busca de 
fenômenos que acontecem no ar agora e foi a força desse encontro que me fez 
produzir a instalação Criptocromo. Veio a complementar as demais obras 
expostas na ocasião de Não-Ver, Visar e se relacionar com os termos práticos do 
Caderno Transparente. O trabalho, no contexto de sua primeira exposição, 
contribui com uma intersecção de saberes para sugerir capacidades inumadas 
da visão em face de ocorrências que nos são invisíveis. 

27 Importante lembrar que, ao tratar do magnetismo em si, a extremidade norte do campo magnético 
corresponde à polaridade positiva e a sul, negativa. Por convenção histórica, o que se denomina como 
norte geográfico na verdade é o polo sul do eixo geomagnético (MUSSOI, 2016). 
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Seguindo a disposição gráfica do modelo de Ritz (et al, 2000) publicada 
em Solov'yov (et al, 2010), adaptei o padrão do filtro visual geomagnético para 
a localidade de Porto Alegre, no bairro Centro Histórico, em endereço próximo 
ao Espaço de Artes da UFCSPA. Pelo acesso ao terraço de um edifício de vinte 
e três andares, produzi fotografias locais do horizonte nas quatro direções 
cardeais e quatro colaterais, assim como dispõe a ilustração de referência  
(fig. 66). As imagens sugerem o campo de visão de um voo a aproximadamente 
noventa metros de altura e foram feitas no horário do meio-dia para evitar 
interferência direta da luz do sol em qualquer uma das direções fotografadas. 
Do local de registro, avista-se pela direção norte parte do Delta do Jacuí  
(fig. 67), boa extensão do Lago Guaíba a oeste/sudoeste e o Morro da Glória (ou 
Morro da Antena) pelo horizonte sudeste. Os registros das coordenadas são 
distribuídos de acordo com a disposição norte e sul da fonte científica e foram 
adaptados com softwares de edição digital. 

Como a imagem de referência apresenta a localidade de Frankfurt am 
Main, para a aplicação do modelo científico sobre as orientações geográficas de 
Porto Alegre, foi necessário adaptar o padrão visual à inclinação geomagnética 
local. Se na cidade da ilustração original temos uma inclinação global de +66º 
(sessenta e seis graus positivos), em Porto Alegre o ângulo geomagnético fica 
em torno de -40º (quarenta graus negativos) (WANG et al, 2000). A variação de 
inclinação do eixo dipolar da Terra faz com que o padrão de zoneamento visual 
seja diferente para as aves migratórias da região sul. Dessa maneira, adaptei o 
filtro magnetoreceptor à localidade de Porto Alegre, conforme a simulação do 
aparelho visual aviário. Em relação à ilustração original, as manchas escuras 
sobrepostas à paisagem estão invertidas, pois as imagens correspondem ao eixo 
geomagnético do hemisfério sul. O filtro também é disposto separadamente 
para um melhor entendimento de sua variação tonal no campo de visão. Pela 
família tipográfica Recombinante.tff, os quadros são acompanhados das letras 
que simbolizam em português os pontos de orientação espacial – (O, NO, N, 
NE, L) e (L, SE, S, SO, O). As duas impressões de tratamento fotográfico são 
instaladas com leve afastamento da parede com peças de acrílico 
exclusivamente desenhadas para esse fim. 

Além da conversão desse modelo científico para um trabalho artístico, 
o que confere a Criptocromo o aspecto de uma instalação eletrônica são dois 
alto-falantes artesanais que se alinham ao panorama inferior de imagens. 
Desses dispositivos se emite uma peça sonora feita com o canto do pássaro 
brasileiro Paruru-Espelho (Claravis godefrida) e do australiano Olho de Prata 
(Zosterops lateralis) (fig. 69), ambas espécies migratórias que manifestam algum 
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grau de acuidade visual magnética 28 . Executada ciclicamente e em baixo 
volume, a peça sonora mistura o canto das aves escolhidas com momentos de 
distorção sintética para que os ouvintes não confundissem sua emissão com o 
canto real de pássaros pelas redondezas29. 

Os alto-falantes artesanais de Criptocromo funcionam como uma 
derivação técnica dos dispositivos de vibração eletromagnética mencionados 
até este momento pelos trabalhos Pulso Espiral (p. 86) e Coisa Curva e Vai  
(p. 78). A diferença entre os dispositivos de vibração e os alto-falantes de 
Criptocromo é que a espiral desse último caso está fixada a uma lâmina de 
acetato transparente (fig. 64). Tal diferença permite a emissão de peças sonoras 
pela vibração da superfície de aderência. Em outras palavras, os impulsos de 
frequência grave que faziam vibrar de maneira solta as espirais metálicas nos 
dois primeiros casos, agora são de frequência variada, produzindo sons por 
meio das próprias folhas incolores.  

A peça de áudio ocorre ao empregar de maneira artesanal recursos 
eletrônicos em busca de analogias práticas ao tema da percepção de campos de 
força. Com isso Criptocromo não só versa sobre o magnetismo como também 
manifesta concretamente eventos eletromagnéticos. O formato vertical 
alongado dos alto-falantes segue determinação técnica para o bom 
funcionamento do dispositivo, pois é necessária alguma área de material plano 
às vibrações eletromagnéticas. Para dar suporte e boa apresentação a esses 
engenhos, peças de acrílico transparente foram desenhadas para a instalação, 
afastando as transparências da parede em mesmo nível das imagens impressas. 
Os suportes também garantem estabilidade às conexões das espirais condutivas 
por terminais elétricos (fig. 68). 

As superfícies incolores dos alto-falantes contêm impressões a laser com 
laminação fílmica, apresentando elementos visuais que complementam o 
quadro de imagens sobre a visão magnetoreceptora. Ambas as impressões se 
alinham ao quadro inferior das coordenadas geográficas e têm como detalhe 

28Diante das inúmeras espécies que manifestam sistema visual magnetoreceptor, o critério de escolha se 
deu, mais uma vez, por colisões de percurso. No caso da Claravis godefrida, a presença da palavra "espelho" 
em seu nome popular foi decisivo (Paruru-Espelho). Já com a Olho de Prata, surpreendeu-me a possível 
relação com a referência poética de título Rovesciare i propri occhi (1970), do artista italiano Giuseppe 
Penone (p. 281). Nesse trabalho, o artista usa lentes de contato prateadas e minuciosamente polidas para 
gerar o efeito de um espelho côncavo. Os dois casos se referem a discussões do Caderno Reflexivo, Área 
Aberta (p. 273). Mesmo acontecendo por livre associação de termos, as surpresas e colisões de percurso 
formam um horizonte d e eventos relacionados, conferindo espessura poética ao processo de pesquisa. 

29Áudio disponível no endereço eletrônico da seguinte referência: MAROSO, Elias. Peça sonora para a 
instalação Criptocromo. Ciclos de 1min32s. Porto Alegre: Espaço de Artes da UFCSPA, 2019. Disponível 
em: <https://www.eliasmaroso.art.br/p/audiocripto.html>. Acessado em: 18 set. 2020. 
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Fig. 68 – Detalhe de alto-falante artesanal para a instalação 
eletrônica Criptocromo. Lâmina de acetato impressa, cortes de
acrílico cristal, espirais em adesivo de cobre, ímãs de neodímio, fios 
de cobre esmaltado e microcircuito executor. Dimensões de 12,5 cm 
x 35,5 cm x 15 cm. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.

Fig. 69 – Pássaro Olho de Prata (Zosterops lateralis). Espécie aviária 
que manifesta sensibilidade magnética visual pelo componente 
genético criptocromo. Fotografia de Ormond Torr. Ano de 2010.
Fonte: TORR, 2010. 

Fig. 67 – Modelo para o sistema visual magnetoreceptor aviário 
aplicado sobre vista panorâmica do Centro Histórico de Porto 
Alegre/RS. As imagens integram a instalação eletrônica 
Criptocromo. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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comum a presença de grades em expansão e contração, junto, é claro, das 
espirais em cobre condutivo na base das composições. A distinção entre elas se 
nota nos elementos gráficos localizados mais acima de cada transparência, 
sendo que, no caso da folha esquerda, está uma representação esquemática do 
campo magnético da Terra, acompanhada do seguinte trecho escrito: “o 
negativo da Terra aparece como uma mancha escura no céu. Instinto de 
bússola”30 .O texto, somado a outros detalhes impressos, tem o objetivo de 
sugerir o tema central da instalação através da leitura, do envolvimento e da 
associação de suas partes. Em suma, a ideia procura dar forma a uma proposição 
artística com elementos vagamente encriptados como um enigma visual 
disposto ao observador interessado, já que a representação do campo visual 
magnético das aves migratórias não forma uma imagem de comum 
reconhecimento. Ao montar pela primeira vez a instalação, uma intrigante 
leveza preencheu o espaço expositivo. A possível severidade contida nas 
imagens de fonte científica contaminou-se pelo canto entusiasmado do Paruru-
Espelho e do Olho de Prata. Se inicialmente Criptocromo foi concebida como um 
enigma visual, o efeito atmosférico de sua montagem acabou por me devolver 
outro. 

Sabendo da cor escondida que é vista pelas aves migratórias, dessa 
imensidade que nos é transparência do transparente, um deslocamento 
acontece ao deixar de posicionar a visão humana como parâmetro primeiro 
para se pensar acuidades visuais. A intenção geral de Criptocromo, a proposta 
primeira em abordar o limite do nosso olho e as capacidades inalcançáveis de 
outras criaturas, estava também descrita no relato em áudio disponibilizado a 
todos os visitantes do Espaço de Artes da UFCSPA, por meio de transmissão 
radiofônica. Como já mencionado, os áudios introduziam a intenção poética de 
cada trabalho artístico pelo prisma de seus criadores, em interlocução com 
Gabriel Pessoa Ribeiro, que contribuiu com sua perspectiva de vida não visual 
em termos retinianos. Nessa conversa entre enxergantes e não-enxergantes, a 
obra Criptocromo é relatada como indicação a um universo de coisas que nem 
o mais eficiente olho humano consegue ver. O contato com a instalação
eletrônica junto da transmissão dessa conversa incorpora, assim, uma vontade 
de transparência que é inumana, que não cabe na eficiência de nossa visão. 
Parece, então, que o segredo é não ver com os olhos. Sua cor escondida está no ar, 
acontece agora. Percebo-me envolto por uma imensa, impensável e exuberante 
paisagem inumana. Um furo até então impensado se abre na parede de minha 

30Mais registros desse trabalho estão disponíveis no endereço eletrônico da seguinte referência: MAROSO, 
Elias. Criptocromo [portfólio online]. Porto Alegre, 2019. Disponível em:<https://www.eliasmaroso. 
art.br/p/criptocromo.html>. Acessado em: 19 set. 2020. 
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humanidade. De que me serviriam as capacidades humanas para a trans-
parência que me escapa aos olhos? Foi preciso pensar como vento, ave, campos 
de força, desembrulhar a vontade criativa de uma consciência humana que se 
empareda em sistemas fechados. Precisei partilhar desse enigma com um 
inconsciente despersonalizado de correntezas e que me lança a uma imaginação 
sem cabimento. Manoel de Barros mais uma vez me vem quando escreve que 
“as coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis. Elas desejam ser 
olhadas de azul – que nem uma criança que você olha de ave" (BARROS, 2010, p. 
34).  

Pergunta sem pé nem cabeça: qual é a cor da transparência? Em quais 
prateleiras encontro seu frasco? Pela abertura do ser-no-mundo fenomenológico, 
estabeleci aproximações não limitadas aos sentidos orgânicos, desde um 
interior de vontade para um exterior observado, buscando transformar 
dificuldades iniciais em implicações encarnadas. Problema sobre os sentidos 
que não toca apenas materialidades. Sempre é impressionante como podemos 
responder organicamente a entidades abstratas. Nós podemos escutar sem de 
fato haver som, sentir o gosto sem comer, ver sem que haja qualquer coisa a 
nossa frente. Os pelos do braço que empinam do nada. Todos os arrepios 
gerados no imaterial da linguagem. Correntezas invisíveis por excelência e que 
nos chegam sem mais nem menos. Ainda que limitados por sentidos orgânicos, 
temos esse misterioso espaço de abstração que nos lança para fora de nós 
mesmos, de tocar o limite de nossa compreensão e linguagem. A vontade de 
transparência pede um sentido não-visual até nas coisas concretas. Problema 
difícil de se pensar e que, por isso, talvez, seja espaço para uma profusão de 
formas poéticas. 

Nesta primeira parte do Caderno Transparente, precisei atravessar o 
limite entre vontade individual e mundo de estímulos. Aqui, tive de me fazer de 
antena para enigmas fugidios, pensar com transparências em plena atividade, 
seja na forma de invisibilidades do pensamento ou nas manifestações 
energéticas que acontecem no ar ou instante de seu enunciado. Coloquei-me a 
fazer ensaios erráticos e pontuar aproximações, na busca de uma consistência 
poética ao que parece se manifestar em mim e por todos os lados. Desenvolvi 
os casos da Dilatação Circular, de O Segredo é Não Ver com os Olhos, dos diálogos 
sobre a cegueira embebida de Manoel de Barros junto de Bethielle Kupstaitis e 
Gabriel Pessoa Ribeiro, além de pontuar as invisibilidades espaciais em Robert 
Barry. Em suma, envolvido pelo segredo inalcançável até mesmo para o 
aparelho humano mais eficiente, imantei-me de um horizonte energético 
pintado de uma cor escondida. Por assuntar a percepção geomagnética e 
provocar vibrações pelo eletromagnetismo, o trabalho Criptocromo é bússola e 
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terminal de correnteza na escrita deste texto, em vínculo com as realizações 
seguintes. 

A segunda parte deste caderno se expande em pregnâncias com campos 
de força invisíveis, no desafio de transformar complicações abstratas em 
implicações concretas. Envolvida pela cor escondida do magnetismo e por 
pulsações eletromagnéticas, a qualidade do transparente é flexionada junto de 
emissões, propagações e transmissões enquanto ocorrências físicas de estados 
interior exterior, dentro fora, entrada saída – sintonia de canal 88.8. É com 
manifestações energéticas, entrando em perímetros pulsados que a Zona de 
Passagem indica outras formas de saída. 
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Fig. 70 – Quatro Comportamentos de Onda: 
absorção, dispersão, transmissão e reflexão. 
Baseado em Walther (1995). Fonte: AUTOR, 2020.
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[ .2] INFINITO FM 

Quebrei a parede criada pelo nascimento [...] 
meus olhos são inúteis, visto que só me devolverem a imagem 
 do conhecido. Todo o meu ser tem de se tornar um constante 

feixe de luz, avançando com uma velocidade sempre maior,  
sem nunca parar, sem volta, sem hesitação. 

Henry Miller (2017, p. 113-114) 

As páginas deste caderno vão se mostrando conforme saltam as linhas 
de escrita. Estão para um esquema que se abre junto do texto. As próprias 
palavras trazem surpresas novas. Buraco branco de onde não param de sair 
coisas. Sua redação precisa ser plástica a ponto de turbilhoar voltas e não 
romper a corrente de leitura. O Caderno Transparente não está pronto em algum 
lugar para ser trazido à tona, mas é certo que determina um estilo de expressão. 
Forma-se por correnteza vinda sem um porquê definido, que acontece 
simplesmente porque veio. Parece mais uma dos eventos vividos sem que 
busquemos razões por trás. Seu desenho de linhas de força tem importância 
pela maneira como chega, antes de desvendamentos explicativos. A ideia não é 
fazer da poética uma estrutura sobre a criação, mas pulsar caminhos de 
atravessamento, trilhas de circuito energético. Se alguma lógica é firmada, serve 
aos efeitos que dela são emitidos. Sigo certa intuição e extensão dedutiva para 
desfiar complicações abstratas, com as quais concebo trabalhos de arte, as 
implicações em carne e osso. 

Por uma vontade invisível de atravessamento, cheguei ao magnetismo 
imantado como se orienta a agulha de uma bússola. Veio, aliás, bem antes dos 
pássaros que enxergam sua cor, para nós escondida. Há algum tempo, o 
magnetismo é uma imagem-forte à prática artística que desempenho, emblema 
não visual por excelência. Sabemos de sua eletrodinâmica ao observar como 
atrai e repele materiais mesmo diante de obstáculos físicos. É conhecida sua 
estrutura de atividade, embora não haja meio preciso de se observar o campo 
de força de maneira direta e visual, seja a olho nu ou aparelhado. Dependemos 
de abstração, modelos esquemáticos ou demonstração de efeito para notarmos 
seu funcionamento. Relativo às propriedades surpreendentes do magnetismo, 
um efeito que é artístico pela imagem ultrapassa a parede do visual. A 
linguagem é colocada em função do que lhe escapa. Traça linhas de força pelo 
excedente da linguagem, aqueles efeitos difíceis de caber em funções dizíveis, 
exprimíveis. Até o mais aficionado pela arte de excitar a retina não pode 
garantir com segurança de onde vem a razão de seu atingimento.  
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Ao encontrar nos campos magnéticos possíveis analogias com a 
realização artística, insiro ímãs e emissões eletromagnéticas em algumas 
proposições da pesquisa. Partindo de manifestações físicas, a inserção desses 
recursos confere aos trabalhos uma atividade de força, uma correnteza 
energética, mesmo que não seja prontamente notada31. A realização artística 
passa a ser vista como fenômeno na duração do tempo, à espreita de ser 
percebida e que pode produzir efeitos concretos com suas linhas de força. É por 
pensar desse jeito que o sempre ativo perímetro de atração e propulsão de um 
ímã, capaz de atravessar distintos materiais e exercer conduções energéticas, 
está para uma imagem-forte da transparência pregnante que envolve a poética 
em estudo. 

Se no início desta investigação a eletricidade era relacionada ao 
desencadeamento de mapas mentais, seu exercício leva ao uso direto de 
conhecimentos em eletrônica para expressões energéticas no espaço. O 
movimento de dar corpo a diagramas abstratos a partir de funções elétricas já 
havia sido praticado pelos trabalhos Pulso Espiral (p. 86) e Coisa Curva e Vai (p. 
78). Naquela ocasião, a ideia era dar alguma visibilidade a pulsações energéticas 
relacionadas ao pensamento e ao espaço com espirais vibratórias. No caso de 
Criptocromo, como descrito anteriormente, o som produzido pela vibração 
eletromagnética se insere junto ao modelo panorâmico do campo de força 
terrestre a fim de presentificar o princípio energético relativo ao assunto da 
imagem. Tal disposição prática se refere à maneira pela qual é desenvolvido o 
problema de pesquisa, na soma da expressão com a prática de travessias 
espaciais. Nisso, a disposição de tornar fisicamente tangível o atravessamento 
poético do espaço ganha ênfase nas páginas que seguem pelo Caderno 
Transparente, trazendo referências e realizações que não só versam sobre 
invisibilidades e dinâmicas de passagem como também provocam elas próprias 
fenômenos de emissão, transmissão e atravessamento material por meio do 
magnetismo e da indução eletromagnética. 

Sob termos gerais, o magnetismo diz respeito a um fenômeno de força e 
campo constantes, com direção de entrada e de saída, pelo qual determinados 
materiais são atraídos, afastados ou transpassados. É recorrente a leitura do 

                                                 
31Considerando o conjunto de trabalhos realizados, a presença do magnetismo através da inserção de ímãs 
está em Coisa Curva e Vai (p. 80), Pulso Espiral (p. 86), Saída pelas Frestas e Entrelinhas (p. 139), Grifos de 
Saída (p. 152), Criptocromo (p. 203) e Você Não Está em Um Lugar Só (p. 338). Para os casos de propagação 
eletromagnética, temos Diagrama 88.8 (p. 227), Transmissor no Espaço (p. 239), Rádio Portátil do Silêncio (p. 
245) e Ok/Cancel (p. 259). Vale também pontuar as instalações que, embora não possuam ímãs ou emissões 
eletromagnéticas, são conectadas à rede elétrica do espaço expositivo na intenção de materializarem 
circulações energéticas. São elas: Diagrama com Três Cismas (p. 125), Fragmentos de Saída  
(p. 129), Apenas Uma Saída I (p. 134), Apenas Uma Saída II (p. 135), O Segredo é Não Ver com os Olhos  
(p. 193), Furo do Olho (p. 324), Sem Título (Mundo das Imagens) (p. 332). 
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magnetismo com a disposição de polos contrários norte e sul, que, caso não 
sejam vistos como extremidades opostas, compõem, na verdade, a orientação 
de uma passagem de energia, uma fluência inseparável e contínua pela atração 
de entrada e propulsão de saída. Antes da elaboração de suas funções dinâmicas 
e matemáticas, atribuía-se na antiguidade clássica propriedades metafísicas a 
pedras-ímãs, principalmente em formações ferrimagnéticas como é o caso da 
magnetita (Fe O ) (TONIDANDEL et al, 2018).  

O estudo do fenômeno magnético só se afasta de pressupostos animistas 
quando associado a experimentos de eletricidade principalmente no séc. XIX, 
com o importante trabalho do físico e químico inglês Michael Faraday (DIAS;
MARTINS, 2004). Faraday foi o responsável por detalhar princípios dinâmicos do 
campo magnético além de atestar a intrínseca relação entre eletricidade e 
magnetismo. Temos a partir desses estudos o fundamento de que “duas 
correntes elétricas se atraem quando se movem paralelas entre si e na mesma 
direção, repelindo-se quando estão paralelas entre si em direções contrárias” 
(FARADAY, 1821, p. 276). Suas investigações de forte motivação prática e 
experimental, impulsionaram um novo ramo da física para o estudo e o 
desenvolvimento de motores, geradores e transformadores elétricos (BASTOS, 
2012). Através dos experimentos com eletromagnetismo de Michael Faraday, as 
primeiras funções matemáticas foram elaboradas logo em seguida por James 
Clerk Maxwell, em seu Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo, publicado em 
1873. A obra se dedica ao desafio de apresentar novos padrões e tratamentos a 
problemas eletromagnéticos com equações e modelos ricamente ilustrados. 
Maxwell demonstra com fascinantes traçados geométricos as diferenças de 
comportamento do espectro magnético, variando direções e vizinhanças entre 
campos de força. Os desenhos surpreendem por sua variação estrutural e 
primor gráfico de representação (fig. 71 e fig. 72). Curiosamente, algumas 
ilustrações se assemelham às formas da Dilatação Circular (p. 190), ensaio 
gráfico antes mencionado, embora se constitua por outro princípio geométrico. 

Em adição às características físicas do magnetismo e do 
eletromagnetismo, seu tratado se estende com aportes em eletrodinâmica e 
importantes descrições sobre a ondulatória de feixes luminosos. Mais próximo 
de notações laboratoriais do que um livro de caráter didático, Maxwell avança 
nas investigações sobre correntes elétricas e campos magnéticos, incluindo, 
todavia, suposições já contestadas, como a hipótese do éter magnético, noção 
em que se propunha a existência de um meio universal oculto para a 
propagação do magnetismo no espaço (LIMA, 2019). Por outra parte, ao superar 
noções sobrenaturais que conferiam alma voluntária a campos de força em 
formações ferrimagnéticas e eletrostáticas, a teoria clássica do campo 
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eletromagnético em Faraday e Maxwell firmou-se como “um elemento 
fundamental (ainda que não o único) no processo de desmecanização da física” 
(BEZERRA, 2006, p. 177). Por mecanicismo se entende o pensamento de que certa 
lógica, razão ou consciência motivadora age sobre os influxos naturais do 
universo (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001). Tais fundamentos tornam-se obsoletos 
para a compreensão de fenômenos físicos com o desenvolvimento da 
relatividade especial e da mecânica quântica no séc. XX, o que também 
derrubou a hipótese do meio oculto e etérico de propagação no espaço (LIMA, 
2009). Ainda assim, o ramo quântico da física acaba por introduzir outra sorte 
de mistérios para o maravilhamento científico. Ao se debruçar sobre 
ocorrências naturais que desafiam os sentidos e percepção humanos, 
incontáveis engenhos tecnológicos atestam a eficiência teórica e científica 
desses estudos, operando com forças em atividade no mundo.  

Há uma dedicação e fascínio sobre o incompreendido que intersecta o 
fazer científico com o artístico, ainda que uma procure desenvolver funções 
aplicadas e a outra siga sua vontade de implicação encarnada – diferença entre 
explicação científica e implicação artística: uma dobra que se desenrola e a 
outra que se envolve. Quanto mais rodeamos seus enigmas, a natureza parece 

Fig. 71 – James Clerk Maxwell, Linhas de Força e Superfícies 
Equipotenciais (Art. 118). Tratado de Magnetismo e Eletricidade, 
página 374. Fonte: MAXWELL, 1873.

Fig. 72 – James Clerk Maxwell, Linhas de Força e Superfícies 
Equipotenciais (Art. 119). Tratado de Magnetismo e Eletricidade, 
página 376. Fonte: MAXWELL, 1873.
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não se concluir em asserções racionáveis ou, talvez, esteja em nós essa nascente 
de problemas sem fim, quando o limite está, em paradoxo, na profusão e nos 
contornos moles, sempre abertos. 

Uma importante referência e estudo de caso que relaciona saberes das 
artes visuais e da ciência ao abordar fenômenos energéticos está na poética do 
artista grego e ateniense Panayiotis Vassilakis, também conhecido como Takis, 
comumente associado à arte cinética do contexto europeu e estadunidense dos 
anos sessenta e setenta. Entendendo-se como um cientista instintivo dedicado a 
engenhos escultóricos e zoneamentos energéticos (ANDERSEN, 1968), Takis 
construiu seu repertório de maneira autodidata e por um intenso espírito de 
pesquisa. O conjunto de sua obra confere variedade expressiva a manifestações 
do invisível magnético e eletromagnético no espaço que, em sua perspectiva, 
regem a cosmologia universal. 

Senti a espacialidade através dos campos magnéticos. Esse é o meu 
instinto. Sou um sábio instintivo [...] A energia está em toda parte. 
A energia flutua, é circular, espirala, envolve-nos. E com meu 
trabalho, desejava vitalizar os espaços com energia (TAKIS in 
MAYNE, 2012, p. 4). 

Nesse propósito, o artista dispunha de apurado conhecimento técnico 
da escultura tradicional, além de estender sua linguagem para instalações e 
apresentações em ambientes abertos. A obra de Takis é marcada por uma 
primeira exploração plástica, datada nos anos cinquenta, seguida de sua 
chegada ao magnetismo na década posterior, sendo, desde então, assunto e 
recurso para uma série de experimentos energéticos (PERISSINOTO, 2010). Tais 
engenhos consistiam em peças escultóricas e instalações no espaço que 
incorporavam imãs e eletroímãs em suas composições. Muitas das propostas 
são formatadas como arranjos expandidos no espaço por cabos, pêndulos, 
antenas receptoras e estruturas móveis que não se encerram na experiência 
visual. Os trabalhos eram desenvolvidos de modo a presentificar campos de 
força com movimentos de atração e propulsão magnética ou eletromagnética 
de componentes tecnológicos integrados. 

Em instituições artísticas e importantes centros de pesquisa científica, 
Takis dedicou sua vida ao inusitado ofício de plasticizar fenômenos mais 
primeiros e intangíveis da natureza, chegando a afirmar que as qualidades 
visuais de seu trabalho eram irrelevantes se fossem vistas isoladamente 
(STEPHENSON; DODSON, 2018). Não lhe interessava recorrer a representações 
gráficas e modelos explicativos, mas à presentificação de forças por 
mecanismos escultóricos, com materiais e princípios das ciências naturais. O 
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interesse estava, portanto, nas linhas invisíveis, no rastro transparente das 
ondas, emissões e correntezas que atravessam, repelem ou atraem a concretude 
dos materiais. Na visão do artista, o emprego de campos invisíveis levaria sua 
prática a um salto dimensional adiante das coordenadas cima/baixo e 
trás/frente inerentes ao espaço tridimensional. O magnetismo e o 
eletromagnetismo enquanto recurso escultórico cumpriria a função de 
acrescentar uma quarta dimensão às suas peças (STEPHENSON; DODSON, 2018), 
inserindo-as em um hiperespaço inapreensível aos sentidos humanos. 

O eletromagnetismo é uma coisa infinita e invisível, que não 
pertence à Terra unicamente. É cósmico; mas pode ser canalizado. 
Gostaria de torná-lo visível para comunicar sua existência e tornar 
sua importância conhecida; gostaria de tornar visível esse mundo 
nu, invisível, incolor, não sensual, que não pode irritar nossos 
olhos, gostos ou sexo. O que é simplesmente pensamento puro 
(TAKIS apud BRETT et al, 2019, p. 10). 

Ao presentificar ocorrências não visuais da concretude, Takis 
aproximou-se de artistas como Yves Klein e de outros nomes dos anos sessenta 
que viriam a ser conhecidos pela alcunha dos Nouveaux Realistes – Pierre 
Restany, François Dufrêne e Arman. Já influente no campo artístico desse 
período, ao apresentar esculturas com hiatos visuais de atração energética 
(fig. 73), Marcel Duchamp descreveu o artista como o "feliz trabalhador dos 
campos magnéticos" (DUCHAMP in MAYNE, 2012, p. 12). Não se pretendia mais 
produzir simulacros da realidade, mas usar ou provocar efeitos de arte a partir 
de coisas concretas. Os novos realistas estavam para uma arte profanada no real, 
seja com produtos manufaturados, processos industriais ou, inclusive, 
fenômenos energéticos – “um ímã não é uma ideia – não há nada mais real do 
que a energia contínua gerada pela força magnética” (TAKIS in STILES; SELZ, 
2012, p. 475). Takis também manteve estreita relação com poetas 
estadunidenses da Geração Beat como Gregory Corso, Allen Ginsberg e William 
S. Burroughs, compondo parcerias em publicações e textos para catálogos com 
forte teor experimental e contracultura (BOURROUGHS; CALAS, 1967). Tal 
aproximação, junto de sua vivência em face dos absurdos do pós-Segunda 
Guerra Mundial, da Guerra Civil Grega (1946-1949) e da disputa geopolítica 
entre URSS e EUA, conduziu Takis a problematizações sobre a ética da 
produção científica moderna e sua de aplicação tecnológica. 

Envolvido pelo espírito crítico de seu tempo, o artista concebeu em 1960 
a marcante performance L'Impossible, Un Homme Dans L'Espace (O Impossível, 
Um Homem no Espaço), com participação do poeta sul-africano Sinclair Beiles 
(1930- 2000) na extinta galeria parisiense Iris Clert (GREENBERGER, 2019). A 
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performance concebida por Takis consistia na suspensão de Sinclair Beiles por 
meio de uma estrutura de metal e ímãs (fig. 74) enquanto o mesmo recitava um 
poema de sua autoria, intitulado Manifesto Magnético. Preso a uma haste de 
metal apoiada no piso da galeria e vestindo um "traje espacial" desenhado por 
Takis, Beiles foi “lançado ao espaço” do recinto expositivo a culminar em uma 
rede de proteção (KAC, 2005). Como uma escultura viva, Beiles fala de 
alternativas artísticas frente aos horrores da tecnologia bélica e da disputa 
armamentista entre União Soviética e EUA, estendida pela corrida espacial. 

Eu sou uma escultura. Existem outras esculturas como eu. A 
principal diferença é que elas não podem falar. Quando algumas 
das esculturas tentam falar, explodem. Causam a morte [...] estou 
aqui para ser comprada. Espero que a pessoa que me compra me 
leve a Hiroshima para testemunhar Takis fazendo outra escultura 
a partir do mecanismo real de uma bomba de hidrogênio. Gostaria 
de ver todas as bombas nucleares da Terra transformadas em 
esculturas de armas e baionetas? (BEILES in BRETT et al, 2019, p. 27). 

Assim como o título indica, a performance captava o espírito da 
chamada Era Espacial, sendo realizada alguns meses antes do astronauta 
soviético Yuri Gagarin alcançar o espaço sideral. Sua apresentação, 
documentada por fotografias do então jovem artista Hans Haacke 
(GREENBERGER, 2019), aconteceu dois anos antes de Yves Klein exibir na mesma 
galeria o famoso Le Saut dans le Vide (Salto no Vazio) (1960), outra obra de 
possível relação às expedições espaciais (ORMROD; DICKENS, 2017, p. 37) – "hoje 

Fig. 73 – Takis, Tele-Sculpture. Componentes metálicos de refugo
e ímã ferrimagnético. Dimensões de 32 cm (largura) x 18,3 cm
(altura) x 23,5 cm (profundidade). Fonte: BRETT et al, 2019. 

Fig. 74 – Takis, L'Impossible, Un Homme Dans L'Espace. 
Performance e estrutura escultórica com metais e ímãs. 
Participação de Sinclair Beiles. Galeria Iris Clert, Paris, 
mar. 1960. Fotografia de Hans Haacke. Fonte: BRETT et al, 2019.
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o pintor espacial deve realmente ir ao espaço para pintar, mas deve ir sem
truques [...] deve passar por ele com uma força individual autônoma32" (KLEIN, 
1960, n. p.). Takis via nas ondas de energia um princípio de correspondência 
substancial entre os materiais (STEPHENSON; DODSON, 2018, p. 57) e, mesmo 
explorando materiais e princípios das ciências aplicadas e exatas, definia-se 
como um poeta de pensamento mítico, que observava os fenômenos de força 
desde um ponto de vista transcendental – “esta é uma busca inteiramente 
espiritual, uma tentativa de libertação do mundo material e materialista” (TAKIS 
apud BRETT et al, 2019, p. 60). É por essa motivação que seus engenhos apontam 
para invisibilidade em constante correspondência. 

Fiz isso porque o fenômeno era bastante desconhecido. Fui o 
primeiro artista a fazer esculturas magnéticas, então [...] tive de 
mostrar às pessoas que essas energias existem, que podem manter 
um objeto suspenso no ar [...] depois disso, veio a evolução da 
tecnologia. Hoje, estamos transmitindo em campos magnéticos. 
(TAKIS in BRETT et al, 2019 p. 10). 

O magnetismo e eletromagnetismo, usados como princípios físicos para 
tecnologia bélica e comunicação massiva, são redirecionados à percepção, 
pensamento e curiosidade. Ao aliar dispositivos de seu tempo, conhecimento 
técnico-científico e intenção poética, as obras de Takis propõem um contato de 
maravilhamento com os mistérios da existência que nos atravessam, 
conclamando seus pares a uma atitude crítica diante de aplicações destrutivas 
e alienantes da tecnologia (RYAN, 1988). Atenção ética estimulada que se 
desenvolve por inquietudes integradas à vida. 

Hoje, como os artistas estão usando tecnologias digitais muito mais 
caras e refinadas em seus trabalhos, pode ser difícil lembrar as quão 
influentes foram as intervenções lo-fi de Takis. Mas, à medida que 
os artistas continuam a aproveitar hardware, computadores e 
outros materiais digitais por suas propriedades físicas, científicas e 
esculturais, é óbvio que o uso pioneiro de Takis de ímãs, metais e 
muito mais – o material das novas tecnologias de sua época – teve 
sua influência (GREENBERGER, 2019, n. p.). 

Nesta pesquisa, a obra de Takis é uma importante referência ao integrar 
de maneira autodidata arte, ciência e tecnologia na criação de peças que 
manifestam campos de força no espaço. Também por iniciativa própria, 
dediquei-me à produção manufaturada de efeitos energéticos pela poética do 

32 Trecho do texto Un Homme dans l'Espace! Le Peintre de l'Espace se Jette dans le Vide (Um Homem no 
Espaço! O Pintor do Espaço se Joga no Vazio), publicado por Yves Klein em Dimanche – Le Journal d'Un seul 
Jour (Domingo – O Jornal de Um só Dia), em novembro de 1960. 
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atravessamento. Encontro nessa artesania pensante o desejo de provocar com 
as mãos as mais fundamentais invisibilidades da concretude, impregnando-as 
de propósito artístico, assim como pude observar nas realizações de Takis. Aqui, 
o interesse pelo magnetismo e eletromagnetismo não está em dominar seus
porquês, equacioná-los em padrões de funcionamento. São fenômenos 
associados ao invisível potencial da atividade artística e que, por isso, tornam-
se matéria de criação pela aproximação de estudos científicos e processos 
tecnológicos. Nesse caminho, o atravessamento deixou de ser apenas uma 
indicação abstrata para se manifestar enquanto evento físico no espaço. 

 

Pela intensa atividade mental suscitada pelo problema de pesquisa, 
desenvolvi trabalhos que começaram com diagramas de termos abstratos para 
tomar cada vez mais a configuração de engenhos funcionais [diagrama 
imaterial  circuito elétrico  dispositivo eletromagnético]. Como já 
mencionado em [ .3] Notas Elétricas do Caderno Preto, Espaço Mental, esse 
processo se deu com o estudo de fundamentos básicos da eletrônica aplicada. 
Ao experimentar esquemas de montagem dessa área, deparei-me com a 
possibilidade de não só construir instalações luminosas e dispositivos de 
vibração eletromagnética como também de montar transmissores de rádio 
primários. 

A radiotransmissão surge na pesquisa como um importante recurso para 
a expressão e prática do atravessamento pela característica de ultrapassar 
limites físicos do espaço com emissões eletromagnéticas. A parede não é um 
obstáculo às ondas de rádio. Elas simplesmente cruzam o concreto e podem 
seguir de um lugar para outro conforme a energia de seu impulso. A 
propriedade de transpassar ambientes e coexistir em mais de um contexto 
corresponde ao tipo de espaço pautado no Caderno Transparente, Zona de 
Passagem. A radiodifusão percorre entremeios dentro fora, funciona por 
zoneamentos de atividade, acontece na duração do tempo e é completamente 
invisível. Pelo desenvolvimento de transmissores simples, a imagem-forte dos 
campos de força passou a se manifestar por ondas portadoras. Diante disso, 
antes de qualquer contextualização sob os termos da arte ou de sua relevância 
tecnológica, a montagem desses dispositivos seguiu a mais primeira vontade de 
saída que é entrada para outra saída. 

Em sete dias aleatórios dos meses de junho e julho de 2017, ativei um 
primeiro circuito eletrônico para radiodifusão de frequências moduladas na 
região central de Porto Alegre. Inserções tonais de, em média, noventa minutos 
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ocuparam uma brecha dos canais FM conhecidos da cidade, pela faixa de 
transmissão 88.8 MHz. Construí um transmissor com peças de fácil acesso, 
encontradas em qualquer loja de eletrônica. Via testes projetivos, o trabalho 
realizado foi o de unir dois esquemas de montagem para gerar tons elétricos e 
transmiti-los. Das instruções e livros de eletrônica consultados, destaco a 
coletânea do educador e engenheiro eletricista brasileiro Newton Braga para a 
revista científica Elétron (BRAGA, 1987). Outra boa referência de teor técnico 
para o entendimento de diagramas e montagens de circuitos com finalidades 
artísticas é o e-book Introdução à Eletrônica para Artistas de Helder da Rocha 
(2017). O arranjo construído conferiu independência de função e conteúdo 
sonoro ao circuito. Ajustei seu sinal de modo a atingir o perímetro de trinta 
metros. Quando ativado, passava por uma ou duas paredes de concreto. Sem 
aparelhos de rádio pelas voltas, as ondas eram imperceptíveis. Talvez, ninguém 
as tenha percebido de fato. 

Vejo poesia nessa insignificância, pois é diferente de uma mídia de 
massa. Nem mensagem comunicava. Apenas emitia tons contínuos pela própria 
lógica do esquema elétrico. A ação de brechar a comunicação na massa e na 
mensagem não se limitou, aqui, a quesitos técnicos ou projetivos. Mais que um 
estudo sobre aparelhos e eletricidade, as inserções estão para uma conquista 
poética. Dentro do espectro de transmissão FM, que vai de 87.7 MHz a 108.0 
MHz, a escolha pela faixa de frequência 88.8 se dá por uma associação ao 
símbolo do infinito e à fita de Moebius dispostos na vertical, ao ser pensada 
como veículo de passagem frente verso, dentro fora, saída entrada 33  – 
sintonia palíndromo para uma estação no entremeio, sem fim ou começo. 
Também cabe mencionar o emprego artístico de uma sintonia próxima por 
Robert Barry em 88mc Carrier Wave (88mc Onda Portadora), em 1968. Na 
intenção de provocar a experiência do espaço pela invisibilidade e indicações 
de linguagem, Barry propôs ocupar o canal 88.0 FM (relativa à unidade dos 
microciclos – mc) a partir de transmissores manufaturados (fig. 75) (MORGAN, 
2003). No caso desta pesquisa, o interesse pelas ondas eletromagnéticas está em 
atingir um primeiro corpo transpassante e imaterial; formar um impulso 
energético que não se mostra aos olhos e é vetor de saída infinitesimal enquanto 
estiver acionado [ ]. 

Um radiodifusor de tipo FM transmite informações sonoras por meio de 
ondas eletromagnéticas em modulação de frequência (FM vem de Frequency 

33 Sobre a sintonia 88.8 MHz FM, não há registros de estações comerciais de médio e longo porte em 
território brasileiro. Em todo mundo, encontram-se aproximadamente quarenta e cinco ocorrências 
registradas nessa faixa de transmissão (WORLD RADIO MAP, 2020), destacando-se as emissoras Pine Radio 
(Austrália), Gegar FM (Malásia), Annaba FM (Argélia), Jornal da Madeira (Portugal), BBC Radio Jersey 
(Reino Unido), RBB Radio Berlim (Alemanha), dentre outras. 
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Modulation). Por modulação se entende a adição de impulsos elétricos em ondas 
portadoras. No sistema FM, a modulação acontece de acordo com a frequência 
da onda, diferente da AM que, como sua nomenclatura indica, veicula o pulso 
elétrico na amplitude de onda (BRAGA, 1987). A onda portadora produzida pelo 
circuito transmissor tem frequência e amplitude fixas enquanto sua fonte e 
regulagem não for alterada. É esse aspecto da onda que determina o canal de 
recepção em qualquer aparelho de rádio. Como em todo esquema elétrico, um 
transmissor de rádio faz passar a energia por trilhas e peças eletrônicas 
(resistores, capacitores, osciladores, bobinas, antenas, etc). Tais componentes 
armazenam, limitam, amplificam, oscilam ou emitem a energia em passagens 
sequenciais determinadas pelo diagrama do circuito. Enquanto estiver 
acionado, o dispositivo opera em ciclos próximos à velocidade da luz, na direção 
entre a carga positiva e negativa, da entrada à saída da energia. 

Tomando como base um dos diagramas colocados em prática neste 
estudo, disponível em código aberto pela publicação australiana Talking 
Electronics (MITCHELL, 1986) (fig. 76). Energizado por uma bateria de 1,5 a 3 
volts, o circuito opera da seguinte maneira: (a) sinais elétricos de áudio entram 
no circuito via plugue estéreo IN; (b) com energia limitada pelos resistores R1 
e R2 [47k ], os sinais se misturam à corrente do circuito e passam pelo 
capacitor C1 [10nF], que tem a função de separar os sinais elétricos contínuos 
e alternados do circuito; (c) o transistor T [2N3904], associados aos resistores 
R3 [10k ], R4 [100 ] e com os capacitores C2 [10nF] e C4 [5pF], amplificam os 
sinais elétricos de áudio para serem veiculados com ondas eletromagnéticas – 

Fig. 75 – Robert Barry, Energy Field/88mc Carrier Wave (FM). 
Caixa de alumínio e transmissor eletromagnético. Dimensões de
10 cm (largura) x 7,6 cm (altura) x 6,3 cm (profundidade). Ano de 
1968. Fonte: WALKER ART CENTER, 2020. 

Fig. 76 – Diagrama para radiotransmissor FM. Adaptação de 
esquema em código aberto publicado em Talking Electronics, por 
Colin Mitchell (1986). Fonte: AUTOR, 2020. 
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processo de modulação; (d) as ondas eletromagnéticas e sua faixa de 
transmissão são produzidas pela bobina indutora L [8 voltas] e pelo o capacitor 
variável C3 [30pF – trimmer]; (e) a modulação interna de sinais de áudio com 
ondas eletromagnéticas de alta frequência é emitida no espaço através da 
antena conectada ao circuito. Por esse motivo, as ondas de rádio também podem 
ser chamadas de ondas portadoras (BRAGA, 1987). 

É importante pontuar que os esquemas de montagem da engenharia 
eletrônica seguem signos internacionais, sendo possível, a partir das 
determinações fundamentais de cada projeto, uma livre disposição no layout do 
circuito. Conforme as devidas conexões entre os componentes apresentados, os 
projetos podem ser montados também com placas de circuito impresso ou de 
maneira provisória, com ligações diretas por estanho ou em placas de ensaio 
com matriz de contato, conhecidas como protoboards. Contudo, a produção de 
placas de circuito impresso assegura maior precisão de contato e 
funcionamento. Pela produção de diagramas esquemáticos como esse, aprendi 
a montar um transmissor FM de espectro mínimo a fim de desutopizar (tornar 
tangível) um desejo persistente de torcer os limites físicos de recintos fechados. 
O emprego desses recursos estabelece relações com a prática que percorre 
ambientes abertos e fechados através de um pequeno intervalo sistêmico na 
malha comunicacional dos dias. Se antes as palavras potência, fluxo, circulação 
e funcionamento frequentavam mapas mentais enquanto conceitos análogos à 
produção de visualidades, no esquema eletrônico da 88.8 FM, os termos são 
convertidos em efeitos imateriais na realidade. Foi pelo circuito que pude estar 
de forma efetiva em mais de um lugar simultaneamente. Moldei-me pelo 
impensável e fiz por ondas invisíveis outro caminho possível para poética do 
atravessamento. 

Após os experimentos iniciais de montagem, passei a produzir 
protótipos de dispositivos na atribuição de objetos artísticos, alguns dos quais 
integrados em propostas que dialogam com o repertório técnico e visual 
desenvolvido nesta pesquisa. A instalação Diagrama 88.8 (fig. 77) é um desses 
casos, composta por onze peças de interesse poético e funcional, todas 
conectadas em corrente paralela à rede elétrica do espaço expositivo. Contendo 
objetos em metal fotocorroído junto de radiotransmissores manufaturados, o 
trabalho se dispõe no espaço como um pensamento esquemático em formação. 
Consiste na primeira solução expositiva que toma a radiodifusão como assunto 
e, por esse motivo, toda a vez em que é apresentada, também se realiza a 
transmissão de peças sonoras para aparelhos de rádio em perímetro reduzido, 
dentro da frequência 88.8 FM. O conteúdo da transmissão varia de acordo com 
a ocasião expositiva. 
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Fig. 77 – Elias Maroso, Diagrama 88.8. Instalação composta por transmissores
FM, cortes de acrílico a laser, peças em latão e cobre fotocorroídos, fios de cobre
esmaltado e lâmpadas LED. Dimensões de 165 cm (altura) x 152 cm (largura) x
12 cm (profundidade). Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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A instalação foi apresentada nas mostras coletivas A Frente e O Verso do 
Olho II (2018, Galeria Fundação Ecarta, Porto Alegre/RS), Não Ver, Visar (2019, 
Espaço de Artes da UFCSPA, Porto Alegre/RS), A Frente e O Verso do Olho III 
(Museu de Artes de Santa Maria/RS), 30 Semanas (2020, Espaço Linha, Porto 
Alegre/RS) e 4º Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea (2020, Porão do 
Paço Municipal de Porto Alegre/RS). De modo geral, é possível dizer que esse 
trabalho envolve tanto o visual quanto o não visual, pois é formado de objetos 
visíveis conectados entre si e por inserções detectáveis apenas pela sintonia de 
aparelhos receptores. 

Diagrama 88.8 se ramifica por termos e imagens que serviram de apoio 
para seu processamento mental, técnico e expositivo. Por concentrar peças com 
qualidades próprias, é possível analisar a instalação em momentos separados. 
O primeiro detalhe a destacar são duas sugestões de rachadura feitas em cobre 
fotocorroído e afastadas da parede com peças de acrílico cristal (fig. 78). A forma 
de apresentação de ambas as peças se assemelha ao trabalho Diagrama com Três 
Cismas (p. 125), embora os desenhos-objeto em análise sigam outro princípio 
compositivo. Se no trabalho anterior as rachaduras são construídas por 
justaposições de simetrias, as quebras do Diagrama 88.8 remetem às já citadas 
ilustrações do físico inglês James Maxwell, do Tratado sobre Eletricidade e 
Magnetismo (p. 218). As sugestões de rachadura foram traçadas de acordo com 
as linhas de força dos tensores magnéticos dispostos na horizontal. Cada uma 
das peças apresenta dois centros de atração iluminados com lâmpadas LED e 
que podem se alinhar aos olhos do observador (fig. 82, detalhe superior direito, 
p. 233). Nos pontos de luz estão as inscrições "não veja/bem" e "tenha/visões", 
em menção aos versos e Manoel de Barros (BARROS apud MARTINS, 2006). O 
texto vem a indicar que a obra Diagrama 88.8 não se realiza apenas por seus 
dados visíveis, mas a uma ocorrência não-visual, a qual diz respeito, nesse caso, 
à radiodifusão sonora. Outro detalhe que reforça sua atividade energética está 
no desenho de rachadura inferior, onde se pode ler “sintonize rádio 88.8 FM” 
(fig. 78). 

Seguindo a conexão das suas partes, a ocorrência da propagação 
eletromagnética é, em Diagrama 88.8, acompanhada de um protótipo de 
dispositivo destinado justamente à emissão sonora em frequências moduladas 
(fig. 79). No centro da instalação, à direita das quebras magnéticas, estão três 
cópias de um radiotransmissor FM, projetado peça por peça para aliar intenção 
poética e funcionalidade eletrônica. O protótipo reúne cortes de acrílico a laser, 
desenho em metal, componentes eletrônicos e tem como base esquemática o 
circuito descrito anteriormente (fig. 76). Todas as ligações dos componentes 
eletrônicos são feitas em latão fotocorroído com detalhes que remetem à  
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Fig. 78 – Elias Maroso, componentes de Diagrama 88.8. Peças em cobre fotocorroído, cortes 
de acrílico branco e transparente, lâmpadas LED e fios de cobre esmaltado. Dimensões de 
20 cm (largura) x 45 cm (altura) x 10 cm (profundidade). Contém as inscrições “não veja 
bem”, “tenha visões” e “sintonize rádio 88.8 FM”. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020. 
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Fig. 79 – Elias Maroso, radiotransmissor de Diagrama 88.8. Componentes
eletrônicos, bateria de lítio de 3v, peças em latão fotocorroído quimicamente e
cortes a laser de acrílico cristal. Dimensões de 5,3 cm (largura) x 16,2 cm (altura)
x 6 cm (profundidade). Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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figuração de ondas eletromagnéticas que, em alguns trechos, é alterada por 
quebras e inscrições das palavras “pulso”, “passagem”, “cá” e “lá”. Como 
invólucro aos componentes internos, o radiotransmissor tem sua estrutura 
externa toda feita em camadas de acrílico transparente, cortadas em precisão 
milimétrica para o ajuste dos componentes eletrônicos dentro de um volume 
específico. Na fabricação das partes com encaixe fino, recorri a máquinas de 
precisão computadorizada em laboratórios da rede Fab Lab34. 

Antes de fazer parte de Diagrama 88.8, o protótipo foi pensado para ser 
a sexta edição do Múltiplo Sala Dobradiça, o que resultou em uma 
correspondência de formato entre as propostas (fig. 80). De início, o primeiro 
radiotransmissor autoral desenvolvido nesta pesquisa seria vinculado à Sala 
Dobradiça por entender que as experiências coletivas destinadas à flexão do 
espaço foram decisivas para pensar as atividades recentes não restritas às 

34 A rede Fab Lab reúne oficinas de uso compartilhado em código aberto, destinada a prototipagem de 
projetos em arte, design e engenharia com matrizes digitais. Os laboratórios frequentados em Porto Alegre 
foram o POALAB (IFRS, coord. do Prof. M.e André Peres), o LIFEELAB (UFRGS, coord. da Prof.ª Dr.ª Carla 
S. ten Caten) e o IDEIA (PUCRS, coord. do Prof. Dr. Filipi Vianna). 

Fig. 80- Elias Maroso, radiotransmissor em associação com o Múltiplo Sala 
Dobradiça. Apresentação alternativa. Ao centro, peça adicional em cobre 
fotocorroído de direta menção à caixa-logo da Sala Dobradiça. Dimensões de 
16,2 cm (altura) x 26 cm (largura) x 6 cm (profundidade). Fonte: AUTOR, 2018.



  232  

paredes expositivas. Dessa forma, a caixa-logo de cor vermelha viria a envolver 
o aparelho criado como novo conteúdo multiplicável e marcar uma transição
poética da sala fechada à zona de passagem. Pelo resultado mirabolante de seu 
processo, no entanto, o dispositivo artístico acabou por tomar vida própria. 
Torna-se o ponto de partida para uma ramificação de componentes no espaço 
envolvidos pelo problema não visual do atravessamento. 

Observando a montagem definitiva de Diagrama 88.8, logo ao lado dos 
três radiotransmissores, pela função de um conector de passagem energética, 
outra peça da instalação se apresenta na forma de um desenho esquemático 
sobre a visão humana e a constituição interna externa da imagem. Feita 
inteiramente de cobre, material de excelente condução elétrica, a peça inscreve, 
nas linhas que entrecortam os olhos, a seguinte pergunta: “como atravessar a 
parede?” (fig. 82, detalhe superior esquerdo). Junto da menção aos desenhos de 
campo de força de James C. Maxwell, tal desenho-conector estabelece outro 
encontro referencial com a história da ciência moderna, pelo diagrama do 
sistema visual elaborado por René Descartes (fig. 81). Originalmente publicada 
no Tractatus de Homine em 1648 (FINGER, 1994), a gravura do filósofo francês 
busca ilustrar o conflito entre os aparelhos da visão e do olfato quando 
estimulados por objetos diferentes, os quais, no diagrama proposto, são 
caracterizados pela figura de uma flecha (A B C) e pelo perfume de uma flor 
(D). Na elaboração de Descartes, os sentidos humanos são conduzidos à 
glândula pineal do cérebro através de conexões específicas. 

Fig. 81 – René Descartes, Diagrama do Sistema Visual. 
Tractatus de Homine. Ano de 1648. Fonte: FINGER, 1994. 
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Fig. 82 – Elias Maroso, componentes de Diagrama 88.8. DDetalhe superior esquerdo: peça em cobre, acrílico, conectores 
metálicos e fios de cobre esmaltado. Dimensões de 13 cm x 10 cm x 1,3 cm. Contém a inscrição da frase "como atravesso 
a parede?". DDetalhe superior direito: traçados que seguem linhas do campo magnético alinhadas aos olhos da pessoa que 
vê. Os centros de ambos os desenhos em cobre são iluminados por lâmpadas LED, onde também estão as frases "não veja
bem" e "tenha visões". DDetalhe inferior esquerdo: peça de latão, acrílico, conectores metálicos, parafusos e lâmpada LED.
Dimensões de 9 cm x 7 cm x 1 cm. Contém a inscrição da palavra "furo”.. Detalhe inferior direito: peça de latão fotocorroído 
quimicamente, acrílico cortado a laser, lâmpadas de LED, conectores metálicos e fios de cobre esmaltado. Dimensões de 
16 cm x 15 cm x 9,8 cm. Contém a inscrição da frase “saída que é entrada para outra saída”. Fonte: AUTOR, 2020.
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Creditava-se propriedades metafísicas nessa região do epitálamo, na 
premissa de que estaria na glândula pineal a intersecção entre o mundo mental 
e o mundo das coisas (AGUILAR, 2010). O pensamento cartesiano infere que a 
consciência está para o espírito voltado sobre si (cogito ergo sum), independente 
da concretude física. Haveria uma suspensão metafísica do senso de 
individualidade (a consciência, o ego) como também uma disposição 
hierárquica do plano mental em face das coisas tangíveis. A confusão de 
estímulos aos sentidos, enquanto elo entre esses planos, poderia prejudicar, o 
bom desempenho da razão. Seria preciso, então, o domínio das percepções pela 
consciência e um ordenamento dos aparelhos sensoriais, a favor do espírito, 
uma vez que, nessa perspectiva, a mente preexistiria do corpo que a veicula. 

O filósofo francês Michel Onfray, na obra A Arte de Ter Prazer (ONFRAY, 
1999), uma crítica material hedonista à história da filosofia ocidental, coloca 
que, para o pensamento racional idealista, não só a instância das ideias está 
acima das perdições mundanas, como também há uma disposição moral entre 
os sentidos. Todos os sentidos de acentuada extensão com a realidade (o tato, o 
paladar e o olfato), são rebaixados em relação aos que percebem o entorno em 
distanciamento material (a visão e a audição). Os olhos e os ouvidos seriam os 
órgãos destinados à percepção intelectual dos objetos, o que favoreceria a 
prevalência da razão em face da sensação. 

No caso da peça que desenvolvi a partir desse esquema de Descartes, os 
nervos ópticos são pontos de conexão elétrica com as demais peças, enredando-
se a um problema de arte sem pé nem cabeça, como olhos aficionados por uma 
pergunta difícil de se resolver (afinal de contas, seria possível atravessar a 
parede?), a peça direciona as pontas do esquema óptico contra a parede. 
Diferente do desenho de origem, a visão não se realiza pelo acesso ao plano 
metafísico, mas se conecta a objetos voltados a uma invisibilidade atiçada pelo 
real, seja o invisível concreto das ondas eletromagnéticas ou o invisível abstrato 
da atividade poética. A proposta da extensão do visual para o não visual se faz, 
então, pela saída do olho através do próprio olho. Firma-se o paradoxo de apontar 
com formas visuais eventos os quais não podemos notar pela visibilidade. 

Mais uma vez, não é assunto de ver apenas, mas ter visões. Do olhar que 
fura o regime retiniano das coisas, assim como sugere outra pequena peça de 
Diagrama 88.8, ao apresentar um rosto de olho pontiagudo direcionado à parede 
de sustentação (fig. 82, detalhe inferior esquerdo). A figura é acompanhada da 
inscrição luminosa “furo”, no mesmo estilo das caixas luminosas de Grifos de 
Saída (p. 152), Diagrama com Três Cismas (p. 125) e Sem Título (Mundo das 
Imagens) (p. 332). Pela transposição em mesma escala de um esboço de diário 
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gráfico, o conectivo elétrico aponta para a parede; anseia no limite a condição 
de uma abertura. Peça de impulso diante do emparedamento. 

Olho que fura pelo furo do olho. Fixação de passagem de um espaço a 
outro, que faz pelo obstáculo seu atravessamento pontual e por onde, na 
verdade, a saída é entrada para outra saída. Pergunto-me: haveria caso de 
passagem sem o obstáculo? Encontraria uma maneira de atinar o 
atravessamento sem ter a parede como condição de seu exercício? O Diagrama 
88.8 parece se estabelecer nessa busca por uma saída aficionada pelo limite, 
configurando-se por um movimento de transgressão silenciosa e infinitesimal, 
no sentido que deseja passar porque encontra uma parede. Falo aqui de uma 
transgressão sem o peso corriqueiro da palavra. Joga com a busca de uma 
travessia íntima, suscitada pela parede expositiva e pela autonomia prática de 
uma tecnologia pouco difundida. 

A transgressão é um gesto relativo ao limite; é aí, na tênue 
espessura da linha, que se manifesta o fulgor de sua passagem, mas 
talvez também sua trajetória na totalidade, sua própria origem. A 
linha que ela cruza poderia também ser todo o seu espaço 
(FOUCAULT, 2001, p. 236). 

O tipo de passagem do Diagrama 88.8 tende ao atravessamento 
sucessivo de paredes, saindo por uma parede para ultrapassar a próxima 
conforme a energia de seu pulso. Poderia dizer que seu vetor poético se mostra 
pela sentença-emblema da “saída que é entrada para outra saída”. Justo pelo seu 
poder de síntese, essa frase é iluminada no último objeto da instalação, a 
sublinhar um muro de tijolos que se contrai e se expande, em derivação do 
ensaio gráfico Dilatação Circular (fig. 82, detalhe inferior direito). Dois padrões 
de tijolos em distorção, um para a frente e outro para o verso do muro, criam 
um breve intervalo na peça. Em diálogo com o repertório técnico de outros 
componentes da proposta, o último objeto também é conectado à rede elétrica 
do espaço expositivo. Por suas qualidades gráficas, com regiões vazadas que 
permitem ver o plano posterior através do anterior, o encontro entre as 
superfícies de tijolos cria um efeito óptico que se altera conforme o ângulo 
observado. Trata-se de outra variação para o que se chama de efeito moiré, mas 
diferente do resultado em Saída pelas Frestas e Entrelinhas (p. 141). Agora, a 
sobreposição de padrões de tijolos acaba por aludir as estruturas concêntricas 
do campo magnético. A instalação tem na parede transpassada e de efeitos 
ópticos o termo final de sua ramificação energética. 

Nisso, pela observação das partes de Diagrama 88.8, o problema do 
atravessamento poético é apresentado como uma implicação primeira de 
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expressão gráfica e de emprego prático por transmissores de rádio. Refere-se a 
um impulso de superação do obstáculo, valendo-se do limite para constituir sua 
passagem. Seria possível pensar o atravessamento de outro jeito? Diante de um 
problema difícil de se visualizar, diante da parede com uma vontade que se 
deixa levar por um enigma sem solução definitiva, o diagrama se espalha em 
componentes materiais que, a partir do retiniano, apontam para uma ocorrência 
no ar e no instante, com o objetivo de requalificar o espaço. Sinalizações 
luminosas, figuras científicas e deformações da parede rodeiam, em Diagrama 
88.8, os três protótipos de transmissores, entendidos, aqui, como o eixo 
compositivo e motivação prática da instalação. 

Ainda que funcionais, os aparelhos manufaturados são apresentados em 
modo expositivo, devido à instabilidade do circuito artesanal para longas 
durações. Em vista disso, para que a emissão aconteça de maneira precisa e 
constante na frequência 88.8 MHz durante muitas horas de exposição, um 
transmissor comercial de curto alcance é acionado em salas de apoio dos locais 
de exposição. São emitidas do equipamento peças sonoras que variam de acordo 
com a circunstância expositiva. Para facilitar a audição do conteúdo emitido, 
um aparelho receptor de rádio e fones de ouvidos são dispostos junto da 
instalação, ainda que a transmissão alcance qualquer receptor FM dentro de seu 
perímetro, como um telefone celular, por exemplo.  

Antes de ser vetor de ultrapassagem, as ondas portadoras estão para 
manifestações sem lugar fixo e que podem acontecer em mais de um lugar ao 
mesmo tempo. O conteúdo das transmissões envolveu três modalidades: tons 
elétricos contínuos, locuções gravadas e, mais adiante, inserções “vazios 
comunicacionais” no espectro FM. Os sinais contínuos corresponderam aos 
experimentos iniciais de montagem. As locuções, por sua vez, foram 
apresentadas em contexto expositivo, transmitindo relatos em áudio sobre as 
obras em exposição e, também, a leitura de trechos da obra Um Relatório para 
Uma Academia, de Franz Kafka (1919) com locução de Ricardo Barpp35. Todas 
as locuções adotaram a estética da comunicação, com jargões típicos de 
programas de rádio entre as descrições ou passagens literárias. As inserções 
radiofônicas dispõem de modo prático o estado de entremeio requerido pela 
Zona de Passagem. Conquista técnica que transforma a percepção do espaço em 
uma atmosfera de eventos na duração do tempo. 

O rádio expande a percepção do espaço; o lugar e tempo do rádio 
tornam-se constructos metafísicos, já que a transmissão e a 

35 BARPP, Ricardo; MAROSO, Elias. Locução de Um Relatório para Uma Academia (Franz Kafka, 1919). 
Porto Alegre, 2019. Disponível em: <https://www.eliasmaroso.art.br/p/locucaorelatoriokafka.html>. 
Acessado em: 29 set. 2020. 
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recepção colapsam o sentido geográfico de tempo e distância. O 
rádio destaca o sentido da audição, o mais isolado dos nossos cinco 
sentidos, e atua como um estímulo à memória, imaginação e 
psicologia. Os sons do rádio fundem-se com os sons do ambiente, 
assim a percepção dos sons recebidos difere em cada local de 
recepção, embora nós tendamos a imaginar que o mesmo som é 
ouvido simultaneamente em múltiplas localidades. Até o advento 
da internet, o rádio era um meio transitório ou efêmero (FISHER in 
MASNATA, 2012, p. 35). 

Se pela vontade de passagem as formas visuais de Diagrama 88.8 tinham 
a parede expositiva visual como obstáculo, do ponto de vista da onda portadora, 
a parede sempre foi transponível. Não é preciso perfurar a fisicalidade do 
espaço para que seu raio de propagação aconteça. Em outras palavras, a parede 
branca expositiva é, para as frequências moduladas, parede cristalina do mesmo 
jeito que o vidro de uma janela é à luz do dia. Encontro nesse exercício 
esquizóide de ver na perspectiva de uma frequência eletromagnética o caminho 
para um atravessamento que não é oposição ao limite. Na instância do invisível 
físico, um determinado espaço visual vazio pode estar intensamente preenchido 
por irradiações naturais e eletrônicas, justo porque não há impedimento para 
sua entrada ou saída, dado que as ondas portadoras possuem uma física distinta 
dos corpos materiais.  

Relacionado a isso, na ocasião da exposição coletiva Não-Ver, Visar, 
projetei dois radiotransmissores cujo invólucro é formado por maquetes de 
acrílico cristal referente ao Espaço de Arte da UFCSPA, em escala aproximada 
de 2:100 (dois centímetros para cada um metro). Sob o título Transmissor no 
Espaço (fig. 84), os dois dispositivos-maquete são acompanhados de placas 
luminosas com as inscrições “No Ar/88.8 FM” (fig. 83). Os sinais indicativos são 
instalados no espaço junto de uma peça do trabalho Fragmentos de Saída (p. 129) 
a fim de integrar a proposta ao repertório da pesquisa desenvolvido até então. 
Em comparação à instalação Diagrama 88.8, Transmissores no Espaço marca 
outra postura diante da parede expositiva, deixando de lado a brancura da Sala 
Fechada para vê-la de um jeito transpassante, assim como age uma onda de 
frequência modulada. 

Por conseguinte, as paredes transparentes garantem não só a saída do 
interior ao exterior como também a entrada exterior ao interior. Isso quer dizer 
que a conquista técnica dos transmissores de rádio, ainda em sua insignificância 
comunicacional, levou-me a um mundo de invisibilidades correntes em 
velocidade vertiginosa. As transmissões de rádio realizadas durante a pesquisa 
funcionaram em dimensão infinitesimal, em potência que tende ao ínfimo, a 
uma importância que não se mensura pela escala de massa. Foram picadas de 
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agulha  

Fig. 83 – Elias Maroso, componentes de Transmissor no Espaço. DDetalhe superior esquerdo: sinalizações luminosas de 
acrílico e adesivo vinil autocolante. Dimensões de 27 cm x 10 cm x 10 cm (cada). Inclui peça da proposta Fragmentos de 
Saída (p. 129). DDetalhe superior direito: transmissor de rádio FM artesanal. Circuito eletrônico, cortes de acrílico a laser, 
peças em cobre fotocorroídos, fios de cobre esmaltado, lâmpadas LED. DDetalhe inferior esquerdo: aparelho de rádio 
receptor e fones de ouvido na faixa de frequência 88.8 FM.. DDetalhe inferior direito: visitante ouvindo radiotransmissão na 
mostra Não-Ver, Visar. Espaço de Artes da UFCSPA. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 84 – Elias Maroso, Transmissor no Espaço. Instalação com protótipos de radiotransmissores FM, 
cortes de acrílico a laser, peças em cobre e latão fotocorroídos, fios de cobre esmaltado, lâmpadas LED. 
Inclui transmissão na faixa 88.8 FM em um perímetro de aproximadamente trinta metros. Dimensões
de 37 cm (altura) x 21 cm (largura) x 18 cm (profundidade). Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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comparadas à impensável malha informacional e radiações do mundo que nos 
transpassam pelo ar, neste instante. Ainda que as tecnologias da radiodifusão 
AM e FM se encontram nos dias de hoje em crescente defasagem, a rede 
mundial de computadores, a telefonia celular e satélites que orbitam a Terra são 
modalidades contemporâneas de radiofrequência, operadas em outros canais de 
atividade. 

Com a indisciplina da onda eletromagnética, com irradiações que fazem 
da parede branca o limite e a condição da transparência, pulsei sinais de 
passagem e, desde então, tenho de lidar com velocidades difíceis de processar. 
Percebo-me completamente perpassado por complicações informacionais, 
ondulatórias aceleradas que prescrevem o ritmo dos dias com códigos de envio, 
registros e algoritmos. Produzo os comandos de um controle que não sei bem 
de onde vem, muito menos de suas consequências em futuro breve. Onde é que 
fui parar? Não poderia ser diferente: mais uma vez, a saída de antes é entrada 
para outra inquietude e, assim, sucessivamente, ad infinitum. Quer dizer que a 
poética do atravessamento não é assunto de liberdade, mas de saída. Abertura 
em via dupla: fazer que passa e se percebe perpassado por outros vetores de 
propagação. Assim, o terceiro e último segmento do Caderno Transparente 
reúne referências táticas e trabalhos artísticos implicados no frenético 
enredamento que se instalou ao interverter as paredes brancas da Sala Fechada 
em perímetros invisíveis da Zona de Passagem. 
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[ .3] HORA DO INTERVALO 

Maldito rádio 
Agora que parecia que eu ia 

Mudar de vez o curso dessa história 
Agora que parecia que ia ser agora  

Adriana Calcanhotto, 2012. 

Circulando pela Zona de Passagem, deixando transparentes as paredes 
brancas da exposição, percebo o quão vertiginoso pode ser seu estado de 
entremeio. Pela mesma abertura de saída, uma infinidade de frequências 
invisíveis entrecorta o espaço, neste instante – que enrascada! Sou muito mais 
atravessado do que atravesso. As invisibilidades aparecem sem número, passam 
por todos os lados, se alteram conforme a região. Sinais de satélites, antenas, 
controladores. Micro interações do cérebro e todas as extensões do corpo que 
emitem pulsações eletroquímicas. Coisas impossíveis à frente dos olhos. Se as 
vejo pelo avesso, deparo-me com o problema de qual tipo de emissão quero 
provocar. No que essa frequência se diferencia das outras incontáveis que 
acontecem no ar, agora? Com o espaço que se manifesta junto destas páginas, 
a poética do atravessamento deixa de falar com as paredes para se envolver com 
uma extensão invisível que está simultaneamente em mais de um lugar. Embora 
não se divida por espaços de dentro e de fora, a Zona de Passagem pode se tornar 
tão imobilizante quanto a Sala Fechada ou lançar-me de volta ao caos do Espaço 
Mental. Preciso estar à altura desse cerco inventado, fazer da entrada uma nova 
saída. Está ainda mais evidente que todo o tipo de espaço possui, na verdade, 
armadilhas com as quais preciso traçar esquemas táticos de atravessamento. O 
que muda é sua configuração: do emparedamento branco ou do abismamento 
preto, para essa irradiação de sinais que preenche nossa rotina. Nada fácil de se 
pensar. 

Por surpresa, estou sem ação diante de tantas direções simultâneas. No 
problema das transmissões que se instala, qual é a melhor resposta? Resta-me 
a sujeição ou a tecnofobia? Preciso de um tempo para pensar. Fazer do 
pensamento um campo de força. Solidão necessária para não dissolver o desejo 
de passagem junto dessas invisibilidades que entrecortam os dias. Em meio à 
vertigem que se instala, tenho de provocar uma frequência vacante para pensar 
junto dela. Uma dilatação anômala na própria atmosfera encriptada. Se antes 
usei o transmissor para ultrapassar o espaço dividido, agora preciso estender 
sua prática a diferentes qualidades de onda. Produzir circuitos concorrentes no 
interior da malha comunicacional da qual me vejo imergido nesta terceira e 
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última parte do Caderno Transparente. Tenho em Rádio Portátil do Silêncio (fig. 
85) o processamento de disparo para esse problema que aparece agora pelo 
verso dos olhos. O trabalho é constituído por cinco radiotransmissores FM que 
introduzem vácuos comunicacionais entre as faixas 86.6 e 90.0 MHz, em um 
raio de até cinco metros de distância. Refere-se, então, a uma importante 
atividade não visual que procura gerar um envoltório protetor à intrusão 
energética. Seus componentes eletrônicos são distribuídos no interior de 
colares para pescoço, feitos em camadas de acrílico translúcido em diferentes 
combinações de cores (fig. 86). Integradas aos invólucros protetores, peças de 
latão e cobre fotocorroídos apresentam no centro compositivo de cada 
dispositivo os estágios do ensaio gráfico Dilatação Circular (p. 190). Os cinco 
exemplares desse projeto foram apresentados na mostra coletiva Não-Ver, Visar 
(2019), materializando um hiato informativo em resposta às ondas que 
invisivelmente atravessam os dias, mudam a velocidade das horas.  

Sua atividade é possível graças a um diagrama eletrônico simples que, 
com poucos componentes, emite ondas vacantes na malha comunicacional. Na 
forma de acessórios vestíveis, os radiotransmissores foram projetados para 
funcionar em escala anatômica, envolvendo o corpo de quem os veste. As 
irradiações saltam pela ativação de seu diagrama, atravessam o peito do usuário 
e formam um campo de força concorrente às centenas de milhares de 
frequências comunicacionais. Devido a sua simplicidade esquemática, o 
funcionamento desse dispositivo é um tanto instável, com variações de casas 
decimais no espectro radiofônico toda a vez em que é ativado. Desse jeito, em 
pelo menos um segmento modulado, acontece um quase imperceptível 
intervalo móvel indisposto às difusões frenéticas dos dias de hoje. 

O diagrama esquemático, baseado em outro projeto de Colin Mitchell 
(1986) (fig. 86), dispõe de uma bateria de lítio de 3v [B], antena de fio indutivo 
de 30mm [A], bobinas de cobre esmaltado 24awg de 6 e 15 voltas, com 5mm de 
diâmetro [b], um resistor de 47k  [R], capacitor de 22nF [C] e transistor modelo 
BC547 [T]. Foi acrescentado ao esquema uma chave liga/desliga para otimizar 
seu acionamento e consumo de energia, além de uma pequena lâmpada LED de 
3mm para indicar quando o circuito está em funcionamento. Feitas as devidas 
conexões elétricas, a transmissão aparecerá nas proximidades da frequência 
90.0 MHz em um perímetro de transmissão de cinco metros, a depender dos 
obstáculos encontrados pelo caminho. 

A projeção visual e técnica de Rádio Portátil do Silêncio se deu de forma 
intricada, com desenhos de rigor abaixo dos milímetros. Todas as peças que 
protegem o circuito funcional dos aparelhos passaram por um atencioso estudo  
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Fig. 85 – Elias Maroso, Rádio Portátil do Silêncio. Protótipos de radiotransmissor 
no formato de colares em acrílico, peças em latão e cobre fotocorroídos e 
componentes eletrônicos funcionais. Dimensões de 10 cm (altura) x 8 cm 
(largura) x 3 cm (profundidade) – cada peça. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 86 – Elias Maroso, detalhes de Rádio Portátil do Silêncio. Diagrama
esquemático do circuito adaptado de Mitchell (1986) e os cinco protótipos de
radiotransmissores. Colares de acrílico com peças em latão e cobre fotocorroídos
e componentes eletrônicos. Dimensões de 10 cm (altura) x 8 cm (largura) x 3 cm
(profundidade) – cada peça. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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compositivo e de distribuição interna dos componentes eletrônicos, a fim de 
ocuparem da melhor forma as áreas úteis de seu pequeno formato circular. 
Diferentes da grande maioria dos trabalhos desta pesquisa, os colares são 
produzidos em cores marcantes, combinando camadas de acrílico translúcido 
nas cores magenta, ciano, amarelo neon, cortes em acrílico transparente e 
outros de aspecto espelhado. O emprego de tons vibrantes trouxe um desafio 
formal e tanto, pois, até então, concentrava-me no preto, branco, vermelho, nas 
cores naturais do cobre e do latão, além de materiais incolores. De todo modo, 
valores translúcidos foram mantidos para visibilizar as conexões internas dos 
dispositivos. Mais do que favorecer variedade cromática, a combinação das 
camadas coloridas de acrílico e o planejamento de espaços internos vazios 
garantiram o volume necessário à correta distribuição de todos seus 
componentes funcionais. 

Após uma porção de alternativas formais e técnicas estudadas em 
aplicativos digitais, os colares foram fabricados em formato passível de 
aperfeiçoamentos, a segundas ou terceiras versões. Vivemos na época dos 
modelos beta, dos upgrades 2.0. A fabricação de dispositivos tecnológicos é o 
lugar próprio das testagens, das atualizações de acordo com os usos, falhas e 
efeitos observados. Para que não me mantivesse espiralado na harmonização de 
formas e cores gritantes na tela do computador, finalizei os protótipos para 
coloca-los à prova em circunstância expositiva. 

Mesmo com poucos exemplares, o projeto traz ao domínio da artesania 
o que é usualmente fabricado pela indústria de eletrônicos, potencialmente
replicável em grande escala. Travo uma batalha interna com a precisão da 
máquina por um fazer solitário, de pouco orçamento e no alcance de minhas 
mãos. Profanação das caixas de plástico que escondem e sobrecodificam a 
feitura das ondas portadoras. Certamente, em comparação aos dispositivos 
eletrônicos da atualidade, os cinco exemplares da Rádio Portátil do Silêncio são 
um tanto rudimentares em sofisticação técnica ou em prototipagem 
miniaturizada. No entanto, a própria tentativa de execução em série e o rigor 
da estética industrial vêm a marcar uma resposta ao frenético alastramento de 
aparelhos telemáticos de nosso tempo. São tantos os produtos nesse formato, 
com esse acabamento, tantas as informações que me chegam agora. Respondo 
ao que chega pela Zona de Passagem na escala do corpo, de minhas 
possibilidades e da prática autodidata. 

Assim como nos outros trabalhos que dialogam com as etapas de 
fabricação de aparelhos eletrônicos, conquistar mais uma vez certa 
complexidade técnica por um aprendizado solitário, dispondo-me a inúmeros 
erros e imprecisões, também introduz na poética que desenvolvo uma postura 



249   

diferencial diante do consumo tecnológico. As inserções eletromagnéticas 
geradas pelos diagramas experimentais tornam-se excedentes à lógica 
comunicacional com minúsculas, instáveis e quase imperceptíveis áreas de 
cobertura. São atividades anômalas no interior de uma malha quadriculada, 
como já indicava o ensaio gráfico da Dilatação Circular (fig. 61, p. 190). 
Fenômeno nativo e estranho, saída da lógica informativa por meio de ondas 
vacantes. Tática que é cúmplice e rival da tecnologia. Método de uma correnteza 
que é sim não com as próprias mãos – note como um círculo das palavras sim 
e não contorna a abertura central dos colares de pescoço (fig. 86). Rádio Portátil 
do Silêncio forma-se por um empenho – antes implícito – de montar circuitos 
menores a fim de provocar cortes momentâneos de outro diagrama, maior e 
totalizante. 

 

Das irradiações propagadas dentro de recintos expositivos às ondas 
vacantes emitidas por acessórios de pescoço, os transmissores de rádio vieram 
de uma derivação abstrata e vontade técnica que expandiram o repertório da 
pesquisa para domínios invisíveis e pulsos da linguagem no agora. Entretanto, 
qual seria a relevância de se produzir radiodifusão amadora em meio a tantos 
dispositivos avançados da atualidade? De que adianta esse contato tão primário 
com energias moduladas nessa vida em rede global de satélites e computadores 
em tempo quase-real? 

Dentro da vasta produção artística relacionada à radiodifusão, encontro 
no RadioArt Manifesto (KOGAWA, 2008) do radiolivrista japonês Tetsuo Kogawa 
uma significativa referência para pensar a construção de transmissores 
manufaturados nos dias de hoje. No manifesto, o artista formula um particular 
gênero de emissão eletromagnética ao distinguir a arte de rádio, voltada à 
produção de conteúdo para estações convencionais de médio e longo alcance, 
de outra atividade criativa, denominada por ele como radioart, que envolve a 
construção autônoma de dispositivos radiotransmissores de curto alcance. 
Kogawa indica outra maneira de se explorar a transmissão de rádio, 
problematizando o caráter massificante do sistema institucionalizado de 
comunicação. Também se refere a uma proposição alternativa às inserções 
artísticas que, cedo ou tarde, acabam por ser condicionadas a interesses dos 
veículos de comunicação regidos pelo poder econômico e estatal. Sua proposta 
visa tomar a emissão eletromagnética como fundamento poético e tático no que 
envolve a produção do dispositivo, a amplitude do espectro de transmissão, a 
qualidade dos sinais propagados e a formação de sua audiência. Se a arte de 
rádio estava para a produção de material a veículos massivos, a radioart, por 
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outra via, estaria para “intervir diretamente no material chamado ‘ondas de 
rádio’" (KOGAWA, 2008, n. p.). 

A prática da radioart em Kogawa não coloca a tecnologia de veiculação 
em segundo plano, como até o momento foram pensadas as incursões 
radiofônicas, desde os futuristas italianos dos anos trinta até as peças 
experimentais de John Cage nos anos cinquenta (Ibidem, 2008). Ainda que 
derivada de manifestações anteriores, a diferença da radioart é que pretende 
empunhar o funcionamento primário das transmissões com as próprias mãos, 
pela manufatura de dispositivos FM muito simples (Mini FM) e por um espectro 
de atividade que se difere do sistema mainstream. Baratos e de fácil montagem, 
os Mini FMs são recursos de partida para Kogawa repensar as ondas de rádio 
em perímetro corporal/anatômico, no intuito de reconfigurar a radiodifusão 
para uma linguagem artística e de efeito autonomista. O aprimoramento dos 
transmissores em miniatura resulta das rádios livres japoneses, quando 
“centenas de estações apareceram em todo o país” (Ibidem, n. p.) na primeira 
metade dos anos oitenta. A multiplicação gremliniana de microestações FM foi 
diretamente influenciada pela experiência autonomista italiana dos anos 
setenta, tendo como expoente a Rádio Alice, a partir da qual despontou outra 
forma de se explorar a radiodifusão a partir de inserções táticas de curto e 
médio perímetros (até dez quilômetros) no sistema comunicacional da cidade 
de Bolonha (COSTA, 2013). 

Para entender melhor a transmissão eletromagnética como linguagem 
tática e artística de forte relação com o momento atual, é necessário detalhar a 
eclosão de rádios Alices e as consequentes restrições de sua linguagem. Criada 
em 1976 na cidade de Bolonha, Itália, a Rádio Alice é uma das primeiras rádios 
livres da Europa que difundiam conteúdo dissidente da hegemonia cultural e 
política de seu tempo. O princípio de autonomia de pensamento e crítica 
estendeu-se para a independência tecnológica, influenciando a proliferação de 
inúmeras estações radiofônicas de curto alcance, inclusive no Brasil (MACHADO 
et al, 1986). A Rádio Alice foi um projeto alternativo de transmissão radiofônica 
diferente de canais privados, públicos ou político-partidários. Combinava 
literatura, música, locuções experimentais e acontecimentos do cotidiano com 
a divulgação de atos e demais eventos da efervescência autonomista italiana da 
segunda metade dos anos setenta (CUNHA, 2005, p. 3). 

Como acontecimento midiático repentino que furava o controle estatal 
sobre o sistema de comunicação, a Rádio Alice foi violentamente fechada já em 
1977 pelas forças armadas dos Carabineiros (Carabinieri), com apoio do então 
Partido Comunista Italiano (PCI), que governava a prefeitura de Bolonha com 
Renato Zangheri (1925-2015), aliado ao governo da Democracia Cristã de Giulio 



251   

Andreotti (1919-2013). Acontecendo mais adiante em outros lugares, o 
fenômeno europeu das rádios livres rapidamente sofreu enérgicas contenções, 
devido a interesses econômicos e aos protocolos de regulamentação estatal por 
governos à direita e à esquerda. Arlindo Machado (et al, 1986) comenta as duas 
principais estratégias de controle aplicadas na Europa e que rapidamente foram 
replicadas para deter a virulência do radiolivrismo no mundo todo. 

O destino das rádios livres europeias foi selado com a sua 
legalização. Elas que haviam sabido resistir a todas as modalidades 
de repressão não estavam preparadas para enfrentar a arma mais 
traiçoeira: a institucionalização. As duas formas de legalização 
adotadas na Europa lhes foram igualmente nocivas. A legalização 
de tipo empresarial [...] italiana, dando ênfase à competência 
técnica e econômica, com abertura ao suporte publicitário, 
esmagou as rádios verdadeiramente alternativas, pois os seus 
modestos transmissores não puderam enfrentar a hegemonia do 
grande capital. E a legalização de tipo burocrático [...] francesa, 
dando ênfase à representatividade político-partidária, ao poder 
local e aos organismos corporativos e sindicais, acabou dissolvendo 
as emissoras não vinculadas aos aparelhos convencionais de 
representação e que, não por acaso, eram as mais criativas e as mais 
consequentes do movimento (MACHADO et al, 1986, p. 77-78). 

O caráter excedente, de não cabimento em face da política 
mercadológica e institucional sobre os meios de comunicação fez das rádios 
livres matéria para agir e pensar taticamente com mídias telemáticas, a começar 
pelo rádio, ampliando-se para a televisão e Web, dado que também funcionam 
com ondas portadoras eletromagnéticas, ainda que por diferentes espectros de 
frequência. Félix Guattari via na tomada autonomista das ondas portadoras 
uma atividade de expressão revolucionária molecular, um tipo de insurgência 
que se faz por uma política do “desejo encarnado” na vida prática. Tipo de 
política que se diferencia dos arranjos molares, entendidos nas formas da 
cultura vigente e da política institucionalizada. De uma primeira Alice, 
polinizaram-se outras milhares pelo ar – “a menor linha de fuga pode fazer 
explodir tudo. Vigilância especial aos pequenos grupos perversos propulsando 
palavras [...] atitudes suscetíveis de contaminar populações inteiras” (GUATTARI, 
1987, p. 56). Na formulação do filósofo francês, a característica molecular 
consistiria em um processo de transformação espontâneo e não ancorado em 
identidades já constituídas, nas formas-Estado (lei, propriedade, partido, 
governo) ou em estratégias de excitação capitalista.  

O molecular e o molar seriam instâncias coincidentes para uma 
micropolítica que analisa as transformações no campo social desde seu gérmen 
pulsional imanente, que não tem um rosto identificável, sendo que entre “esses 
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dois níveis não há uma oposição distintiva, que dependa de um princípio lógico 
de contradição” (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p. 127). Por isso, Guattari recorre a 
termos da física, uma vez que nesse campo se fala de uma dualidade ou 
simultaneidade onda-partícula (onda-corpúsculo, energia-matéria), 
característica física pela qual se admite a manifestação energética e material, a 
depender da forma como é observada. Com o avanço do regime das 
comunicações, a governança capitalista estaria aperfeiçoado de modo a se 
infiltrar no plano implícito da subjetividade, operando, simultaneamente, tanto 
a nível molar (o visível macropolítico) quanto molecular (o invisível 
micropolítico). 

As rádios livres, a contestação do sistema de representação política, 
o questionamento da vida cotidiana, as reações de recusa ao
trabalho em sua forma atual são o vírus contaminando o corpo 
social em sua relação com o consumo, com a produção, com o lazer, 
com os meios de comunicação, com a cultura e por aí afora. São 
revoluções moleculares criando mutações na subjetividade 
consciente e inconsciente dos indivíduos e dos grupos sociais [...] a 
revolução molecular consiste em produzir as condições não só de 
uma vida coletiva, mas também da encarnação da vida para si 
própria, tanto no campo material, quanto no campo subjetivo 
(GUATTARI; ROLNIK, 1986, p. 46). 

A operação tática inaugurada pela Rádio Alice junto de um desejo de 
produção excedente ao sistema de comunicação tornou-se elemento disparador 
para pensar e agir dentro de uma sociedade de massas e, mais adiante, 
informacional. Por outro lado, todavia, serviram de catapulta para ampliar o 
controle do governo sobre os governados. Os comentários entusiásticos de 
Guattari também reverberaram no Brasil36 na mesma época. A primeira rádio 
livre inscrita dentro desse movimento é a paulistana Rádio Xilik, seguida de 
outras como Ítaca, Livre-Gravidade, Molotov, Totó Ternura, Ilapso, Se Ligue 
Suplicy, dentre outras (MACHADO et al, 1986, p. 156). Sob medidas repressivas 
do Estado brasileiro, com apoio dos grandes veículos de comunicação, 
empresariado e de boa parte da audiência radiofônica, todas as ocorrências 
apareceram e logo foram perseguidas no mesmo ano de 1985 (CAVALCANTI, 

36 Em Resistências nas Mídias à Comunicação Socializada, Marcus A. Cavalcanti (2018) destaca a influência 
do filósofo francês para o surgimento de rádios livres brasileiras: “uma das principais personalidades a 
divulgar as rádios livres europeias no Brasil foi o filósofo francês Felix Guattari, que, empolgado com o 
movimento, fez palestras a respeito do assunto na Pontíficia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), 
durante sua visita ao país, em 1982. Na segunda visita de Guattari ao Brasil, em 1985, ele reúne cerca de 
seiscentas pessoas interessadas em conhecer a sua opinião sobre o assunto e detalhes de sua experiência com 
as rádios livres. Guattari empolga, fazendo boa parte dessas pessoas sair da reunião com intenções de montar 
uma rádio livre. O surgimento das rádios livres no cenário brasileiro, marcado essencialmente pela adoção da 
alternatividade em contraponto à organização unilateral dos meios massivos, representou uma forma de 
protesto contra a hegemonia do veículo na busca por acessibilidade” (CAVALCANTI, 2018, p. 272). 
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2018). A resposta do governo foi a conversão de iniciativas radiolivristas em 
estações comunitárias de baixa potência, com restritas faixas de transmissão e 
atividades regulamentadas por toda a extensão do país. O histórico de ações 
táticas e decorrentes contenções estratégicas via poder público circunscrevem 
a linguagem do rádio e demais transmissores eletromagnéticos dentro de 
discussões políticas até os dias de hoje. 

Foi precisamente ao se atentar à dinâmica de captura e recodificação 
institucional das estações das rádios “moleculares” que Tetsuo Kogawa 
repensou sua ética de transmissão pela radioart. Por sua ativa participação no 
fenômeno radiolivrista japonês dos anos 80, Tetsuo Kogawa encontra no 
pensamento de Guattari paralelos à sua prática (KOGAWA, 2008). No contexto 
japonês, a popularização e aprimoramento da montagem artesanal de 
dispositivos do tipo Mini FM, foram determinantes para a aproximação de 
Kogawa e Guattari, uma vez que as estações manufaturadas operavam em 
código aberto, envolviam a multiplicação e contágio da atividade emissora, 
além de funcionarem em perímetro reduzido, diferente dos veículos de massa. 
O pouco necessário para a construção de estações de rádio é relacionado à 
atribuição molecular em Guattari, fazendo o artista japonês pensar no mínimo 
e no micro enquanto qualidades alternativas à emissão radiofônica vigente. 

[...] o Mini FM me permitiu descobrir que, no rádio, o ponto não é 
o tipo de conteúdo, mas o tamanho da transmissão. E, assim, fiquei 
interessado no quão minimizado seu alcance e tamanho é. Por fim, 
cheguei à noção de que o tamanho de uma mão para a transmissão 
de rádio poderia ser possível. Insisto em "mãos", porque as mãos 
são a unidade mínima do nosso corpo, desde que tenham as funções 
duplas: tocar e ser tocadas. Além disso, o conceito de arte deriva do 
téchne no grego antigo e significava "mão de obra". Portanto, posso 
dizer que o pequeno Mini FM poderia ser um modesto modelo de 
radioart (KOGAWA, 2008, n. p.). 

A manufatura tecnológica é importante, segundo Kogawa, pela razão de 
concentrar técnica e a particular sensibilidade de ser "tocante e tocada”,  
vendo-as na qualidade de um “suporte fenomenológico” ancorado no 
pensamento de Maurice Merleau-Ponty37, para desenvolver sua ética artística e 
tecnológica. Se é através das mãos que podemos afetar a realidade, também é a 
partir delas que pelo mundo somos tocados. Extremidade corporal que alia 

                                                 
37“Há uma relação do meu corpo consigo mesmo que o transforma no vinculum do eu com as coisas. 
Quando a minha mão direita toca a esquerda, sinto-a como uma “coisa física”, mas no mesmo instante, se 
eu quiser, um acontecimento extraordinário se produz: eis que a minha mão esquerda também se põe a 
sentir a mão direita, es wird Leib, es empfindet (torna-se um corpo, parece)” (MERLEAU-PONTY, 1975,  
p. 145). 
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percepção, técnica e pensamento. É a chance de repensar a artesania junto da 
atividade mental, distante da primazia do pensamento diante da técnica, como 
se vê em Marcel Duchamp quando buscava “esquecer as mãos” (DUCHAMP apud 
CABANNE, 1967, p. 81), ou ainda, colocar sua arte a serviço da mente (TOMKINS, 
2004, p. 21). É diferente, portanto, de pressupostos idealistas do conceito acima 
das formas expressivas, os quais podem ser observados nas manifestações 
artísticas desde o início do século passado, com a terceirização das etapas 
técnicas dirigidas por intenções objetivas do autor/artista. 

A simplicidade técnica e redução potencial de transmissores 
manufaturados como os Mini FMs de Kogawa propõem saídas possíveis ante a 
institucionalização das emissoras independentes. Assim como aconteceu no 
Brasil e em outros locais, o poder estatal buscou absorver a inclinação 
comunitária das iniciativas radiofônicas, limitando a potência do sinal, criando 
protocolos de registro e lançando à criminalidade manifestações excedentes. Se 
com as rádios livres, a emissão alcançava o raio local de um bairro, a 
radiodifusão enquanto linguagem artística poderia ser menor ainda, repensada 
por outros usos. A saída, mais uma vez, aparece ser feita da própria 
impossibilidade, do uso intensivo de recursos no alcance das mãos, buscando 
extrair deles uma força que não se mede por critérios totalizantes. 

O interesse não massivo e os diagramas esquemáticos de Kogawa ecoam 
em iniciativas como a Radio Free Women, encabeçado pela artista canadense 
Anna Friz (OUZOUNIAN, 2008), o evento anual transmidiático Art’s Birthday 
(BULL, 1993) e a desobediência civil eletrônica contextualizada do ativista e 
pesquisador inglês Lawrence Soley (SOLEY; HIKEN, 2019). Com o achatamento 
de alternativas, a atividade da radiodifusão hoje precisa operar em modo exílio, 
sem território fixo ou pertencimento. Em tempos cada vez mais ritmados pela 
lógica da comunicação massiva, os canais de transmissão enquanto linguagem 
tática ou artística transformaram-se em estações provisórias. Esse 
funcionamento tem como base o conceito da Zona Autônoma Temporária (ou 
TAZ – Temporary Autonomous Zone), formulado por Hakim Bey (2001), 
pseudônimo de Peter Lamborn Wilson, influente pensador autonomista para as 
décadas de oitenta e noventa.  

As TAZs seriam acontecimentos comunitários e espontâneos que 
excedem o controle e a vigilância dos governos de maneira oblíqua e sem 
confrontos diretos, esgueirando-se dos códigos e dispositivos atuais de 
reconhecimento. Mais que servir de parâmetro tático para atividades novas, o 
conceito também envolveria a ocorrência de zoneamentos já em curso e que, 
por serem efetivas, são invisíveis aos aparelhos de regulação. Embora se 
considere a efemeridade como importante característica para que se realize com 
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relativa tranquilidade, “talvez algumas pequenas TAZs tenham durado por 
gerações – como alguns enclaves rurais – porque passaram desapercebidas, 
nunca se relacionaram com o Espetáculo” (BEY, 2001, p. 16). Segundo Bey, as 
zonas de autonomia são aquelas que acontecem sem conflitos repressivos na 
medida em que não se relacionam com os códigos de identificação, espetáculo 
ou representação, os quais constituem a subjetividade governada. Funciona, 
então, abrindo passagem através das brechas e margens de erro no interior da 
estrutura regulatória. 

É precisamente dentro dessa margem de erro que a TAZ surge. 
Iniciar a TAZ pode envolver várias táticas de violência e defesa, 
mas seu grande trunfo está em sua invisibilidade – o Estado não 
pode reconhecê-la porque a História não a define. Assim que a TAZ 
é nomeada (representada, mediada), ela deve desaparecer, deixando 
para trás um invólucro vazio, e brotará novamente em outro lugar, 
novamente invisível, porque é indefinível pelos termos do 
Espetáculo. Assim sendo, a TAZ é uma tática perfeita para uma 
época em que o Estado é onipresente e todo-poderoso, mas, ao 
mesmo tempo, repleto de rachaduras e fendas (BEY, 2001, p. 17). 

Situo um paralelo com o conceito de zona autônoma temporária e as 
transmissões de curtíssimo alcance desenvolvidas no Caderno Transparente, por 
serem entendidos como intervalos de comunicação, frestas de atividade que 
dimensionam a radiodifusão enquanto linguagem de interesse artístico e de 
aproximação técnica independente. O próprio descompasso tecnológico dos 
circuitos produzidos diante da avalanche de aparelhos digitais, que cada vez 
mais engole mídias analógicas pela encriptação binária, é vista como 
oportunidade poética. Ressalto, inclusive, que mesmo funcionando com 
aparelhos e sistema diferentes, a rede mundial de computadores também 
funciona por irradiações de ondas eletromagnéticas. Por isso, dedicar-se ainda 
hoje à produção de circuitos transmissores não se relaciona a motivações 
nostálgicas, tecnofóbicas ou regressivas. A radiotransmissão continua sendo o 
princípio basilar dos dispositivos telemáticos de hoje, a considerar que “dada a 
era de vários meios globais, como as comunicações via satélite e internet, o 
micro rádio pode se concentrar em seu território mais autêntico: o espaço 
microscópico das ondas aéreas” (KOGAWA, 2006, n. p.).  

O compartilhamento da manufatura eletrônica junto da ética 
não-massiva das microestações de rádio torna mais transparentes os diagramas 
que se mantinham escondidos nos aparelhos industrializados. Se o movimento 
das rádios livres foi sufocada pela institucionalização, o artista pode pensar hoje 
a transmissão como linguagem e atividade poética, misturando-a com o fazer 
artístico para extrair efeitos não-comunicacionais e mínimos. Com trabalhos 
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Diagrama 88.8 (p. 227), Transmissor no Espaço (p. 239) e Rádio Portátil do Silêncio 
(p. 245), as inserções invisíveis produzidas na Zona de Passagem começam a ser 
vistas como proposições de saída que aproveitam perímetros quase 
insignificantes para dessacralizar dispositivos e brechar grades regulatórias. 
Ultrapassam a parede expositiva para ressonar com pulsações táticas, de tipo 
molecular. Desejo encarnado sem lugar fixo, por uma ética que está ao alcance 
das mãos, que é pensante e implicada no mundo. 

 

Para além do muro enquanto condição do atravessamento, tenho a 
vantagem de pensar passagens em si mesmas, evitando tensores opostos ou 
ancorado na transgressão de limites. Por conseguinte, o espaço passa a ser 
praticado com zoneamentos de atividade, onde não só atravesso com 
invisibilidades como também sou intensamente atravessado por outras. Ao 
transpassar o espaço físico da exposição com ondas de rádio, vejo-me imerso 
dentro do problema da comunicação. Como a essa altura não há limites para 
transgredir dentro da Zona de Passagem, tenho de me colocar em relação a essas 
ondas, buscar a saída dobrando-as conforme a vontade. Curiosamente, o 
caminho que antes propunha aberturas de passagem, agora chega a campos de 
interferência, de bloqueio informacional. 

Segundo Gilles Deleuze (2003), vivemos a transição de uma sociedade 
da disciplina para a sociedade da informação ou de controle. O filósofo pontua 
que, com o avanço da sociedade midiática a partir da segunda metade do século 
XX, gradativamente migramos do regime disciplinar, como foi descrita pela 
leitura de Michel Foucault (1997), ao regime informacional. Se a disciplina 
funciona particionando corpos e saberes em lugares definidos, a sociedade de 
controle se afina pelo espaço privado e íntimo do sujeito. Não são só as 
dissidências que operariam a nível molecular e micropolítico, mas também – e 
principalmente – a forma abstrata do governo estatal e financeiro. Jogo de 
forças no plano do invisível, que lida com os desejos de vida, infiltrando-se na 
própria individuação. 

Um controle não é uma disciplina. Com uma estrada não se 
enclausuram pessoas, mas, ao fazer estradas, multiplicam-se os 
meios de controle. Não digo que esse seja o único objetivo das 
estradas, mas as pessoas podem trafegar até o infinito e 
“livremente”, sem a mínima clausura, e serem perfeitamente 
controladas. Esse é o nosso futuro (DELEUZE, 2012, p. 396). 

Com interior exterior, dentro fora, entrada saída, por essa gana 
infinitesimal que busquei alcançar com irradiações energéticas, percebo-me 
agora freneticamente perpassado pelos sinais numéricos que acontecem no ar, 
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neste instante. É de se perder nas contas de quantos botões aperto e de contar 
nos dedos de uma mão quantas vezes sei das condições e usos digitais que 
afirmo concordar. Somos colocados a testes de perfil algorítmico a todo tempo. 
O massivo consegue, hoje, molecularizar seu alcance, sugestionar ações e 
informatizar redes de afetos. A refinamento da sociedade de controle em nosso 
cotidiano é muito bem contextualizada pelo professor Guilherme Carlos Corrêa 
em Educação, Comunicação e Anarquia: procedências da sociedade de controle no 
Brasil (CORRÊA, 2006). 

Na sociedade cibernética, ou de controle, ou de comunicação — 
sociedade de controle, segundo Deleuze, tem como sinônimo 
sociedade de comunicação — há também o aperfeiçoamento 
crescente dos registros de cada ação, de cada intenção, de cada 
palavra, de cada pensamento dos viventes. [...] Registra-se qualquer 
coisa, de qualquer um. Qualquer um participa, mesmo que jamais 
tenha tocado um teclado de computador ou utilizado a internet ou 
que ignore o que significa fazer um download, ou “dar” um enter. 
Qualquer um compõe o banco de dados da sua vida. Desde a 
simples passagem por avenidas, portarias de edifícios e residências, 
corredores de empresas, escolas, supermercados, repartições 
públicas, clínicas, lojas; o uso compulsório do cartão da previdência 
pelos aposentados, do cartão da bolsa-escola pelos pais de alunos, 
passando por mínimas transações comerciais com cartões de débito 
ou crédito, pelo uso da rede de computadores, até, por exemplo, 
decisões envolvendo informações sigilosas produzidas por satélites 
e que dizem respeito a questões de soberania entre Estados  
(Ibidem, p. 42). 

Agora, a poética do atravessamento do espaço também se refere ao que 
passa pelo corpo. Quais invisibilidades permito passar? Como produzir um 
campo de força diante da nuvem que transforma o dia-a-dia em informações de 
zero e um, sim e não? À vista disso, desenvolvi o trabalho de título Ok/Cancel 
tomando o regime das telecomunicações e da sociedade de controle como 
principal motivação artística. A proposta compreende a construção de uma 
placa de circuito impresso artesanal que desempenha a função de bloquear 
sinais de telefones celulares nas faixas de transmissão 2G, 3G e 4G, em um 
perímetro doméstico (fig. 87). Somado ao dispositivo, o trabalho também 
compreende a produção de um vídeo instrucional que apresenta a lógica do 
circuito na atribuição de código aberto, sendo o material disponível 
gratuitamente via rede de compartilhamento de vídeo na internet38. O trabalho 

                                                 
38 O vídeo-tutorial de Ok/Cancel está disponível na plataforma de compartilhamento Youtube, no seguinte 
endereço eletrônico: <https://youtu.be/QtWwl-po7Sk>. 
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foi apresentado pela primeira vez em março de 2020 na Plataforma Verter39, 
formato expositivo digital e online para pesquisas em poéticas visuais da UFRGS 
e outras instituições do Brasil e exterior. Encabeçado por Marina Polidoro e 
Alessandra Bocchio, ambas professoras do Instituto de Artes da UFRGS, a 
equipe curatorial do projeto também contou, nessa primeira exposição digital, 
com a participação de Bettina Rupp (UFRN) e de Pauline Gaudin (Université de 
Strasbourg/França).  

Consoante às motivações de Ok/Cancel, a primeira exposição da 
Plataforma Verter, intitulada Sendo Dados, voltou-se à problemática das recentes 
tecnologias de coleta e armazenamento de dados pessoais em plataformas 
digitais. O circuito bloqueador de sinais telefônicos busca atingir os dispositivos 
através dos quais a mineração de dados acontece, ao interferir de maneira 
efetiva, ainda que em perímetro reduzido, na recepção e ondulatória de 
aparelhos celulares. Ademais, a proposta busca estabelecer um jogo com o 
formato de vídeo-tutorial muito comum no veículo de acesso escolhido, 
fomentando a montagem autodidata de dispositivos bloqueadores semelhantes. 
Atualmente, um dos três múltiplos desse projeto integra a coleção 
Displacement/Deslocamento, por aquisição do Instituto PIPA, Rio de Janeiro/RJ.  

O dispositivo bloqueador de Ok/Cancel tem como principal material um 
quadrado de fenolite coberto em cobre metálico, suporte pelo qual são 
distribuídos todos os elementos visuais e funcionais de seu diagrama elétrico. 
O material fenolite é muito utilizado para a fabricação artesanal de circuitos 
eletrônicos, com ótimas propriedades de isolamento elétrico, resistência ao 
calor, pressão e oxidação química. Seu emprego vem a dialogar com o processo 
mais comum de fabricação manufaturada na eletrônica. As conexões dos 
componentes esquemáticos foram geradas por meio da oxidação de áreas 
expostas na fina lâmina de cobre metálico que reveste uma das faces do fenolite. 
Além da corrosão do cobre metálico, o trabalho conta com a aplicação de 
máscaras de solda nas cores preto e branco. As máscaras de solda cumprem 
tanto a função estética e indicativa das conexões do circuito como também 
servem para isolar os pontos de conexão feitos com estanho (fig. 90). 

Para que o bloqueio de sinais telefônicos possa acontecer, o dispositivo 
reúne um total de dezenove componentes eletrônicos. Cada peça está indexada 
no diagrama da placa por códigos de letras e números. O procedimento de 
impressão gráfica das máscaras de solda e da etapa inicial da corrosão química 
sobre o fenolite se dá por pigmentos sensíveis a luzes ultravioletas. Com 

                                                 
39 MAROSO, Elias. Ok/Cancel. Porto Alegre: Plataforma Verter (IA/UFRGS), 2020. Disponível em: 
<https://www.ufrgs.br/verter/sendo_dados/ok_cancel.html>. Acessado em: 12 set. 2020. 
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Fig. 87 – Elias Maroso, Ok/Cancel. Dispositivo bloqueador de celular. Placa de circuito impresso: fotocorrosão 
em percloreto de ferro; máscaras de solda em preto e branco. Dimensões de 10 cm x 10 cm. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 90 – Quadros do vídeo-tutorial de Ok/Cancel. Disponível em plataforma online. Duração de 5min51s. Ano de 2020. Fonte: AUTOR, 2020.

Fig. 8  – Diagrama Esquemático de Ok/Cancel. Fonte: AUTOR, 2020 Fig. 8  – Corrosão do fenolite para Ok/Cancel. Fonte: AUTOR, 2020.
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emulsões fotossensíveis, a placa é marcada por três fotolitos diferentes que se 
encaixam entre si, em um processo que lembra a linguagem serigráfica. A 
primeira etapa de impressão sobre o fenolite se refere ao isolamento de áreas 
para corrosão química do cobre em percloreto de ferro (FeCl3) (fig. 89).  

O contato com a corrosão química para dispositivos artesanais foi um 
elemento disparador na produção das peças unicamente metálicas de outros 
trabalhos desta pesquisa. Tal experimentação técnica também se deu por uma 
familiaridade com os procedimentos usuais da gravura em metal, uma vez que 
a substância de corrosão é a mesma para a feitura de placas de circuito 
impresso. Após a etapa de subtração metálica do fenolite, outras duas 
impressões referem-se às máscaras de solda em preto e branco, conferindo 
acabamento gráfico e instrucional à peça. A união desses materiais confere ao 
projeto quatro tons diferentes, com as cores do cobre metálico e do amarelo-
ocre naturais do fenolite, somadas às máscaras de solda. 

De acordo com o diagrama esquemático aplicado (fig. 88), o dispositivo 
bloqueador Ok/Cancel conta com um circuito integrado NE555 [IC], resistor 
100k  [R1], resistor 6.8k  [R2], resistor 10k  [R3], resistor 220  [R4], resistor 
4.7k  [R5], resistor 1k  [R6], capacitor eletrolítico 1 F [C1], capacitor cerâmico 
121pF [C2], capacitor cerâmico 56pF [C3], nanocapacitor 2pF [C4], capacitor 
cerâmico 472 [C5], capacitor trimmer 30pF [C6], bobina de cobre 24awg de 3 
voltas [B1], bobina de cobre 24awg de 4 voltas [B2], transistor PH2369 [T], 
antena bobina em cobre 24awg de 35 voltas [ANT], chave liga e desliga [0/0] e 
uma bateria de 9v [BAT]. Os componentes são distribuídos por terminais de 
conexão graficamente indicados (fig. 90). Seu efeito de bloqueio radiodifusor – 
pois ondas de telecomunicação também são irradiações eletromagnéticas – 
funciona para os sinais 2G, 3G e 4G de acordo com sintonias em MHz da 
operadora telefônica empregada em um determinado dispositivo celular. Isso 
quer dizer que o bloqueio do dispositivo Ok/Cancel precisa ser ajustado a um 
espectro de transmissão que compreenda as frequências locais de comunicação. 
Pela sua característica estritamente experimental, o raio de abrangência do 
bloqueio acontece em uma distância de, no máximo cinco metros livre de 
quaisquer obstáculos materiais. Ressalto que o enfoque da obra não está para 
bloqueios de grande alcance, mas ao mínimo perímetro de cobertura que atesta 
sua atividade. Interessa-me uma ocorrência energética que mais se distingue 
por interferência e implicação sistêmica do que pelo raio de funcionamento. 

Afora os fundamentos tecnológicos de sua execução, o dispositivo de 
Ok/Cancel também foi elaborado como objeto estético pela inserção de 
elementos visuais em diálogo gráfico com o contexto desta pesquisa. Faixas de 
texto com sucessivas repetições do título da obra marcam o limite da placa, 
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sendo possíveis encaixes sequenciais, se o projeto for produzido em série, com 
sua tiragem disposta lado-a-lado. No caso de serem confeccionadas cópias, cada 
circuito torna-se um módulo de repetição que entrelaça faixas de texto em 
variação cromática. Mantendo as devidas ligações do diagrama eletrônico, o 
local de cada componente funcional seguiu critérios intuitivos de composição, 
com o emprego de letras e números para indicações de montagem. Comparado 
a todos outros projetos de eletrônica produzidos ao longo deste estudo, a 
particularidade de Ok/Cancel está nesse encontro de aspirações estéticas, 
técnicas e instrucionais. Os índices de montagem auxiliaram a formulação do 
momento seguinte de Ok/Cancel, relativo ao vídeo-tutorial postado em 
plataforma de compartilhamento no ciberespaço. Com duração de cinco 
minutos e cinquenta e um segundos, em um enquadramento fixo que privilegia 
a visualização total da placa e a montagem manual, o vídeo orienta a soldagem 
do dispositivo com legendas e infográficos (fig. 90). Como realizado em outras 
propostas artísticas em eletrônica aplicada, o diagrama esquemático de 
Ok/Cancel procede de um projeto em código aberto, de autoria do engenheiro 
eletricista indiano Kanti Sharma (2018).  

O esquema-base de Sharma já foi referência para diversas adaptações 
técnicas, igualmente publicadas por outros usuários da mesma plataforma de 
vídeo na Web. Tais aplicações variam em layout e área de cobertura telemática, 
devido ao fato de que o sinal telefônico muda de frequência de acordo com as 
operadoras e a banda de transmissão em diferentes regiões do mundo. Isto 
posto, a produção de Ok/Cancel dá continuidade à cultura de transparência e 
testagem em código aberto disponível pela rede mundial de computadores. É 
importante ressaltar que essa inclinação à autonomia prática – “faça você 
mesmo” – e de código aberto são recorrentes na poética que desenvolvo há 
algum tempo, a começar pelas iniciativas da Sala Dobradiça, continuando com 
proposições aplicáveis, como no caso da tipografia Recombinante.ttf, e, aqui, 
adquire viés tecnológico. 

O uso da plataforma digital para exibição do vídeo-tutorial de Ok/Cancel 
é reflexo de boa parte de um aprendizado autodidata com materiais encontrados 
na internet. Algumas técnicas e recursos adotados nas proposições desta 
pesquisa foram possíveis graças à busca, contato e adaptação de tutoriais 
publicados na rede – da fotocorrosão química em metais à produção de 
carbonato de sódio em um fogão de cozinha. Dessa maneira, a veiculação da 
montagem de Ok/Cancel é encarada como uma resposta às experimentações que 
possíveis por meio da rede. Entendo que o problema ético e político da 
cibercultura não é necessariamente sinônimo de tecnofobia, de rechaço 
completo aos dispositivos inteligentes e móveis da Era Digital 2.0. O problema 
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é colocado pela disposição coextensiva de um fora que insurge por dentro, sim 
e não ao mesmo tempo. Produção de um circuito para o corte de outro circuito. 
Convite para sair do código através do código. A colisão do comando positivo 
(ok) com sua dobra negativa (cancel).  

Através do próprio conhecimento tecnológico em eletrônica, posiciono-
me diante das tantas ondas informacionais que nos atravessam. Nesse aspecto, 
não deixa de ser uma derivação da obra Rádio Portátil do Silêncio, visto que seu 
princípio de funcionamento consiste em provocar um distúrbio 
eletromagnético com a sobreposição de frequências específicas. Nisso, para 
mais de indicar o local de conexão e montagem manual dos componentes do 
circuito, o vídeo-tutorial de Ok/Cancel mostra seu funcionamento em um 
aparelho celular próximo. Os ícones de intensidade de sinal e de acesso à 
cobertura telefônica – 4G, no caso demonstrado – desaparecem das indicações 
superiores do aparelho (fig. 90). Portanto, a sequência de montagem e 
demonstração de seu efeito seguem o roteiro usual de tutorial presentes no 
contexto de veiculação do trabalho. 

Os elementos infográficos e legendas rimam com a estética adotada na 
placa de circuito impresso, aplicando mais uma vez a família tipográfica 
Recombinante.tff desde a adaptação do diagrama esquemático, aos efeitos de 
transição entre as tomadas de vídeo. Faixas de texto são postas em translação 
de um lado para o outro, de forma semelhante às inscrições encontradas na obra 
em videomapping do Caderno Branco, de título Um Relatório para Uma Academia 
(p. 162). O aparecimento desse recurso gráfico ainda é um enigma, de onde 
podem sair leituras para desdobramentos futuros. De certa maneira, a presença 
das faixas de texto dialoga com atividades anteriores, como o conjunto de 
intervenções em Texto Prático (p. 66), a fim de sugerir qualidades espaciais para 
além do domínio retiniano. Embora apresente forte apelo visual, o interesse de 
Ok/Cancel igualmente percorre uma vontade de interferência invisível aos 
olhos. Nem pura visualidade, nem visão anestesiada. Outra vez, 
simultaneamente: empenho poético à frente e ao verso dos olhos. 

Os dois principais momentos que compõem Ok/Cancel, a concepção da 
placa de circuito impresso e a produção do tutorial para a internet, são 
complementares e intensamente implicados no contexto informacional desde 
onde desempenham seu funcionamento energético. A disseminação do circuito 
bloqueador é veiculada em uma plataforma só possível pela transmissão de 
ondas informacionais. A proposta pode ser apresentada de diferentes maneiras, 
partindo do vídeo-tutorial para arranjos mais complexos, como instalações de 
pequenas ou grandes dimensões (fig. 91 e fig. 92). No caso de exposição do 
circuito bloqueador, um efeito de interesse a ser explorado futuramente está no 
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funcionamento local do dispositivo agindo energicamente no espaço expositivo 
e em seu perímetro reduzido, assim como foi pensado em outras realizações da 
pesquisa que exploraram conhecimento de eletrônica aplicada. 

Ao paginar o Caderno Transparente, a ondulatória energética não se 
deteve à transmissão de sinais informativos, com circuitos de inserção no 
sistema FM de rádio, mas também à produção de intervalos comunicacionais. 
Como já relatado, a primeira atividade prática que concerne outra posição em 
face da Zona de Passagem e ininterruptas travessias físicos aconteceu pelo Rádio 
Portátil do Silêncio, ainda circunscrita no espectro FM, em vista de provocar 
breves hiatos de transmissão. No caso prático anterior e nesse que agora é 
detalhado, a lógica de funcionamento eletrônico se deu pela sobreposição de 
pulsos energéticos. Referem-se, então, à produção de campos de força para que 
aparelhos receptores não completem sua terminação informacional. 

Se antes, com o Rádio Portátil do Silêncio, foi empregado um pulso 
simples, na qualidade de uma onda vacante, em Ok/Cancel, a atividade de 
inserção se prolongou para uma tomada do espectro telemático, no interior do 
esquema digital 2.0. Ok/Cancel não se introduz, portanto, na lógica massiva das 
estações radiofônicas, mas na sua redobra molecular e hiperindividualizada dos 
aparelhos inteligentes. Tem como mote criativo a emissão bloqueadora de sinal 
telefônico e, ainda, veicula instruções de montagem do dispositivo bloqueador 
em uma plataforma de compartilhamento com centenas de milhares de acessos 
diários. Entretanto, da mesma forma em que a potência do circuito não se dá 
por um amplo perímetro de abrangência, o interesse pela veiculação do vídeo-
tutorial na plataforma escolhida está no paradoxo de disseminar o passo-a-
passo de um vacúolo de conectividade a partir da própria conectividade.  

A dilatação do espaço esquadriado que, no trabalho anterior, estava 
contornada pela sucessão das palavras sim e não, agora envolve os comandos 
ok e cancel, em referência aos incontáveis apertos de botões em aplicativos 
numéricos. Deixa de ser apenas emissão de campo energético para furar, seu 
paradoxo de veicular no sistema do aparelho a didática de seu bloqueio. 
Atividade para quem está atento aos pequenos detalhes e que distancia da ideia 
de que a atividade artística precisa comunicar alguma intenção inteligível. 

Qual a relação entre a obra de arte e a comunicação? Nenhuma. A 
obra de arte não é um instrumento de comunicação. A obra de arte 
não tem nada a ver com a comunicação. A obra de arte não contém, 
estritamente, a mínima informação (DELEUZE, 2012, p. 397). 
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Fig. 91 –Elias Maroso, Ok/Cancel [Modo Expositivo I]. Múltiplo com tiragem de três unidades. Placa de circuito impresso 
(fenolite de cobre e máscaras de solda fotossensíveis), peças de acrílico transparente cortadas a laser, aparelho celular, 
exibição de vídeo-tutorial em looping (5min52s), cabo de energia. Dimensões de 17,5 cm (altura) x 18,5 cm (largura) x 
8,5 cm (profundidade). Ano de 2020. Múltiplo nº 1 em acervo do Instituto PIPA, Rio de Janeiro/RJ. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 92 – Elias Maroso, Ok/Cancel [Modo Expositivo II].  
Projeto de instalação. Dimensões de gerais 250 cm (altura) x 230 cm
(largura) x 20 cm (profundidade). Ano de 2020. Fonte: AUTOR, 2020.
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Empenho para outra forma de apreensão sígnica. Um caminho 
avizinhado de poetas e pensadores inquietos, por onde não se leva em conta o 
que é da ordem do consciente, da interpretação ou da recognição dentro de um 
repertório já vivido. O próprio desinteresse por uma mensagem pode fazer da 
prática um hiato de comunicação. Trabalhar a linguagem de um jeito que não 
diga nada exatamente, considerando que “criar foi sempre coisa distinta de 
comunicar. O importante talvez venha a ser criar vacúolos de não-
comunicação, interruptores, para escapar ao controle” (DELEUZE, 1992, p. 217). 
Nessa perspectiva, entende-se que, de certa maneira, todo artista trava uma 
batalha com o corriqueiro e o clichê de seu tempo para atualizar a sensação do 
novo, ainda que não corresponda a um inédito transcendental, de uma origem 
primeira ainda não descoberta e a sobrevoar nossas cabeças. Uma arte que não 
informa mensagens esperadas. Forma sua consistência no limite do pensável, 
dizível, visível, audível, etcétera e tal. Corpulência que aparece em pleno 
território da linguagem. 

 

Em leitura sequencial, como espaço sucedido da Sala Fechada, a Zona de 
Passagem parecia ser a saída consumada da pesquisa, o clímax do 
atravessamento poético, a extensão pela qual as passagens seriam conquistadas, 
ultrapassando o claustro contemplativo. No entanto, na medida em que o 
Caderno Transparente foi paginado com ondas portadoras, no momento em que 
transpareço as paredes brancas da exposição, deparei-me imerso em um 
domínio de frequências alucinantes, encoberto à frente dos olhos e que não 
param de acontecer. As linhas da comunicação valem-se desse estado de 
entremeio. Comandos, envios e recebimentos veiculados pela invisibilidade. 
Estão aqui, agora. Passam pelo corpo, por espaços públicos e privados. 

A constatação de que nem mesmo o Caderno Transparente está isento de 
códigos estagnantes coloca todos os outros espaços sob suspeita. Quer dizer que 
todo tipo de espaço tem sua forma de entrada, de fechamento e exige uma 
atitude tática para se encontrar uma saída. Os lócus de criação são constituídos 
por termos abstratos [ ], pertencimentos [ ], suspensões [ ] e distâncias [ ]. A 
diferença entre eles está na ênfase dada a cada um desses termos. Tal 
observação contagiou, portanto, o plano prático de pesquisa por completo. 
Novos tensores foram dispostos em diagrama: não há espaço do atravessamento 
por excelência; cada qual prescreve uma dificuldade, exige uma tática de 
pensamento plástico. Não deixa de colocar os quatro tipos de espaço na 
horizontal, sem vantagens ou rebaixamentos. Posso fazer do trancamento a 
saída diferencial, como também estar perdido em um labirinto sem paredes. 
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Desde que me surpreendi com o teor aprisionante da Zona de Passagem, noto 
que o atravessamento é sinônimo de saída, está para uma disposição de espírito 
e é precisamente essa disposição que escancara as forças imobilizantes. Percebo 
eventuais trancamentos quando desejo sair. 

Seria correto cogitar que o quarto momento desta pesquisa, o Caderno 
Refletivo, Área Aberta, seria a culminância de uma saída? A estágio final da 
travessia? Não exatamente, pois, se que todo espaço tem sua entrada, 
fechamento e saída, seria possível trancar-se para fora de casa, limitar uma 
porção da Área Aberta na forma de um espaço legislado, de encriptação 
acessível somente a membro em sociedade. Ao que parece, nada deixa de se 
complicar por aqui. Esta investigação não está para fixar raízes, conformidades 
formais; seu entusiasmo é sem cabimento. A suposição de que a saída não é 
pautada pela liberdade faz ainda mais sentido. Posso ficar uma vida inteira 
entrando e saindo por diferentes tipos de espaço, pois é a própria saída que 
provoca as novas condições problemáticas de entrada. Processo de lógica 
interminável, como um circuito eletrônico que opera em recursividade 
enquanto for alimentado. 
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Fig. 93 – Elias Maroso, Entrada e Saída. Serigrafia sobre papel (werkdruckpapier 140g/m2). Impressão com tinta 
acrílica em uma cor – preto fosco. Tiragem de 22 cópias. Dimensões de 106 cm x 80 cm. Trabalho desenvolvido 
durante a residência artística no Druckwerkstatt/BBK, Berlim. Contém a inscrição contínua “saída que é entrada 
para a outra saída”. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 94 – Elias Maroso, série Dobras no Espaço {IV}. Versão gráfica para 
registro fotográfico de intervenção urbana. Rua São Carlos, Bairro
Independência, Porto Alegre/RS, ano de 2019. O detalhamento da série
está na terceira parte do Caderno Refletivo, Área Aberta, de título [ .3]
Mais de Um Lugar (p. 339). Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 95 – Elias Maroso, série Dobras no Espaço {V}. Versão gráfica para 
registro fotográfico de intervenção urbana. Rua Cristovão Colombo, 
Bairro Independência, Porto Alegre/RS, ano de 2019. O detalhamento da 
série está na terceira parte do Caderno Refletivo, Área Aberta, de título [ .3]
Mais de Um Lugar (p. 339). Fonte: AUTOR, 2020.
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[ ] 
CADERNO REFLETIVO, 

ÁREA ABERTA 

Arte plástica do pensamento, impulso criativo cúmplice e rival da 
parede, diagramas elétricos capazes de ultrapassar a matéria. Neste estudo, 
paginei circunstâncias abstratas, analíticas e táticas pela intenção de flexionar, 
transparecer e ultrapassar poeticamente obstáculos que limitam ou 
homogeneízam a experiência do espaço. Até aqui, a feitura de trabalhos 
artísticos foi apreendida como um ofício de linguagem voltado a circuitos de 
saída e de entrada em instâncias conceituais [ ], interiores [ ] e coextensivas 
[ ]. No deslocamento da prática material e visível para a produção de 
irradiações energéticas, a pesquisa colidiu com influxos de fora [ ] ao deixar 
transpassável a divisão do recinto expositivo com espaços outros. Pela abertura 
de acessos no código e na sintaxe da exposição artística, acabei por confundir a 
fisionomia própria com forças estranhas vindas dos quatro ventos, jogando com 
o risco de dissolver no caos qualquer chance de processo criativo.

Como estar à altura desse desafio? Persistir com passagens poéticas sem 
perder o entusiasmo em seu caminho? De agora em diante, sendo o estágio 
seguinte ao Caderno Transparente, Zona de Passagem, encontro-me em um 
senso de espaço ao ar livre [ ], alusivo ao olho da rua, repleto de fatores que 
aterram o fazer artístico com outras produções de vitalidade criativa. Seria a 
entrada ao espaço externo a culminância dessa vontade de atravessamento, a 
razão de seu entusiasmo? Após percorrer o Espaço Mental, a Sala Fechada e a 
Zona de Passagem, espaços relativos ao pensamento, à interioridade e a estados 
de entremeio, chego a este quarto caderno com uma paradoxal sensação de 
retorno, sem, todavia, caracterizar uma volta ao mesmo estado de partida. A 
prática que dá forma a esta seção e ao decurso dos demais cadernos seguem a 
premissa que coloca os trabalhos de arte como formações internas de uma 
experiência externa. Desarranjando leituras lineares e conclusivas, o texto de 
acompanhamento desta pesquisa dispõe sua quarta seção de modo a situar o 
espaço exterior como instância para novas derivas criativas [ ], o qual provoca 
outras atividades pensantes [ ], análises interiores [ ] e pulsos coextensivos 
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[ ]. Isso acontece ao assumir o atravessamento enquanto operação contínua, 
quando cada saída é entrada para outra saída. O que poderia ser a etapa final de 
uma travessia, acaba por confundir ordens cronológicas, permite saltos 
temporais que refletem sobre atividades passadas, percepções do agora e 
anseios futuros, à espera de resoluções práticas. 

Pela Área Aberta, reconstituo imagens próprias atento a uma dinâmica 
recursiva, plasticizando achados de fora em formações de dentro. Retorno ao 
ponto germinal da pesquisa e, neste tipo de espaço, reflito sobre o irrefletido. A 
reflexão física consiste no retorno de uma incidência energética a seu meio de 
origem, quando atinge superfícies de rebatimento. Escrevo um Caderno 
Refletivo por trânsitos em vaivém, caminhando por uma exterioridade que alude 
ao olho da rua, por encontros inesperados de uma errância ao ar livre, sujeita a 
agentes estranhos que permeabilizam e confundem a face de dentro e a face de 
fora do muro. De todos os cadernos paginados, este é o mais incompleto, 
precisamente por assuntar Áreas Abertas, circunstâncias desde as quais podem 
se criar megalomanias que não cabem em pesquisas com tempo contado. Se a 
superfície refletiva conduz a propagação incidente ao retorno de onde veio, não 
seria possível, portanto, reencontrar vontades criativas praticadas e outras 
ainda em latência que, pelo andar de bêbado da poética, foram deixadas para 
trás? Parece que tenho de escrever sobre o espaço exterior desobedecendo 
cursos sequenciais e, por isso, diagramo atividades já desempenhadas com 
produções recentes e projetos em estado seminal. 

As páginas do Caderno Refletivo são escritas com dizeres energizados de 
experiência, levando a revisitar soluções e espaços com novos vetores de ação. 
O trabalho artístico inaugural da pesquisa se encontra, por exemplo, nesta 
quarta seção e, ao mesmo tempo, está ligado a elementos do estudo anterior, 
dedicado a contágios poéticos em contexto urbano. Assim, à primeira vista, o 
caderno é refletivo porque se associa às atribuições ópticas/ondulatórias que 
caracterizam as demais seções deste documento – preto (absorção), branco 
(disseminação), diáfano (transmissão). Entretanto, a reflexão também alcança 
um sentido abstrato, intelectivo, mental. Um ato de refletir que não leva a 
reiterações nos domínios da consciência. E como pensar uma reflexão movente, 
distinta de reafirmação de si próprio? Observo os animais que não se 
reconhecem no espelho, porque sabem de si por uma dimensão mais instintiva 
que intermediada. No momento em que interagem com o reflexo, nenhuma 
autoconsciência acontece, apreendendo os rebatimentos especulares como 
incidências externas. Os bichos que não se entendem no espelho, agem por um 
instinto inextricável do mundo vivido, atento aos estímulos mais corpóreos que 
lhe chegam. E por que nos confundimos com a virtualidade do reflexo? Ao 
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brincarem com os retornos do espelho sem qualquer recognição de si, tais 
criaturas revelariam um azar ou uma sorte existencial? De todo modo, nem toda 
imagem refletiva resulta em identificação. Dispor-se à reflexão pode, então, 
provocar estranhamentos por fatores externos e até então irrefletidos. 

Semelhante ao Espaço Mental, à Sala Fechada e à Zona de Passagem, a 
Área Aberta é uma manifestação atmosférica que pode acontecer em diferentes 
circunstâncias, sejam elas à céu aberto ou dentro de quatro paredes. Vale-se de 
uma qualificação imaterial antes de material, de circunstâncias suscetíveis a 
trajetos e interlocuções inesperadas. Respirando ares de fora, pagino um fazer 
não restrito às artes visuais a fim de alcançar outros contextos de produção. 
Enquanto constructo abstrato determinado à poética do atravessamento, o 
Caderno Refletivo possui as seguintes configurações: { .a} refere-se ao espaço 
externo; { .b} toma a reflexão como decorrência de estímulos exteriores e 
revisão intelectiva de trajetos já desempenhados; { .c} consiste em um tipo de 
espaço incialmente figurado pelo fluxo da rua, embora sua atmosfera de 
influências possa acontecer em espaços fechados; { .d} seu plano potencial está 
na exterioridade, condição pela qual o interior se individua; { .e} incute uma 
lógica recursiva, em vaivém no processo criativo; { .f} desobedece sequências 
cronológicas e barreiras disciplinares, motivando diagramas que aproximam 
eventos e locais distantes entre si. 

O espaço em Área Aberta permite a coexistência, sobreposição e 
justaposição de diferentes pontos de vista; oportuniza saltos da física à 
psicanálise, da filosofia à biologia, da arte à vida prática. Esta seção condiciona, 
então, saídas criativas que vão entoando rimas pelas ruas, galerias e 
laboratórios. Devido às incidências desenfreadas e multidirecionais desse lócus 
de criação, a fotografia serviu de suporte poético para pensar a estreita medida 
que constitui marcações de dentro em coextensão com projeções do ambiente. 
Dessa maneira, o caderno se divide em três momentos relativos ao ato 
fotográfico, a começar por práticas antecedentes e atuais voltadas [1. ] à luz 
de fora; prosseguindo com experimentos de distorção e projeções internas 
possível por [2. ] furos de agulha; além de contar com a experiência e registro 
de intervenções ao ar livre que se dobram, desdobram e redobram em  
[3. ] mais de um lugar. A parede deixa de ser componente divisório para ser 
praticada como membrana permeável, interface por onde o próprio senso de 
abertura e passagem levam à experiência do espaço. 
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ESPAÇO
ESPAÇO LIVRE
ESPAÇO FECHADO
ESPAÇO PRESCRITO

FALTA DE ESPAÇO ESPAÇO
ESPAÇO CONTADO
ESPAÇO VERDE
ESPAÇO VITAL
ESPAÇO CRÍTICO

POSIÇÃO NO ESPAÇO
ESPAÇO DESCOBERTO

DESCOBERTA DO ESPAÇO
ESPAÇO OBLÍQUO
ESPAÇO VIRGEM
ESPAÇO EUCLIDIANO
ESPAÇO AÉREO
ESPAÇO CINZA
ESPAÇO TORCIDO
ESPAÇO DO SONHO

BARRA DE ESPAÇO
PASSEIOS PELO ESPAÇO

GEOMETRIA DO ESPAÇO
OLHA QUE EXPLORA O ESPAÇO

ESPAÇO TEMPO
ESPAÇO MEDIDO

A CONQUISTA DO ESPAÇO
ESPAÇO MORTO
ESPAÇO DE UM INSTANTE
ESPAÇO CELESTE
ESPAÇO IMAGINÁRIO
ESPAÇO NOCIVO
ESPAÇO BRANCO
ESPAÇO INTERIOR

O PEDESTRE DO ESPAÇO
ESPAÇO QUEBRADO
ESPAÇO ORDENADO
ESPAÇO VIVIDO
ESPAÇO MOLE
ESPAÇO DISPONÍVEL
ESPAÇO PERCORRIDO
ESPAÇO PLANO
ESPAÇO TIPO
ESPAÇO EM TORNO

TORRE DO ESPAÇO
NA BORDA DO ESPAÇO

ESPAÇO DE UMA MANHÃ
OLHAR PERDIDO NO ESPAÇO

OS GRANDES ESPAÇOS
A EVOLUÇÃO DOS ESPAÇOS

ESPAÇO SONORO
ESPAÇO LITERÁRIO

A ODISSÉIA NO ESPAÇO

Georges Perec, Espécies de Espaço. Fonte: PEREC, 1974, p. 21.
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[ .1] À LUZ DE FORA 

Quando já havia determinado os quatro lócus de criação desta pesquisa, 
o Caderno Refletivo, Área Aberta indicou-me um vórtice de estímulos pela
exterioridade, uma ventania de vontades pela luz de fora. Aqui, pagino o trajeto 
por onde a prática e o espaço foram igualmente refletivos, a instância de 
rebatimentos inesperados. Tipo de contexto que só foi possível ao transpor o 
senso único de espaço a variações de entorno. Nesse movimento, o fazer 
artístico está para uma vitalidade presente em mais de uma circunstância, em 
mais de uma única prescrição de códigos. Mesmo formalizada por cubos brancos 
de exposição, a palavra da arte nomeia múltiplos ofícios da linguagem, com ou 
sem o reconhecimento de Salas Fechadas. A arte está em mais de uma boca, em 
mais de um tratamento e seria um tanto problemático negar sua denominação 
às atividades que com ela se afirmam. 

Por mais que seu conceito tenha surgido de uma perspectiva ocidental 
de criação e autoria, seria possível extrair dessa Arte, dessa que se escreve com 
A maiúsculo e é exposta em aparelhos instituídos, táticas que profanam cânones 
e convenções para, com isso, buscar efeitos na vida prática. A Área Aberta traz 
à tona os lugares da arte exteriores àqueles já percorridos pela poética do 
atravessamento e, por consequência, horizontaliza esta pesquisa como um 
dentre os inúmeros compromissos de vitalidade criativa. A escrita à luz de fora 
não reconhece afetações de uma Arte que se quer majoritária, que ignora 
excedentes de suas paredes disciplinares. Vale-se de um olhar que caminha 
pelas ruas, à espreita de achados de percurso. Nessas condições, como 
concretizar travessias poéticas pela exterioridade?  

As saídas para esse e os demais tipos de espaço não seguiram uma 
sequência cronológica. Lampejaram em cascata, amontoaram-se umas sobre as 
outras. Os circuitos foram desenhados em páginas avulsas, saltando de um tipo 
de espaço a outro. No Caderno Refletivo, poderia produzir intervenções a céu 
aberto, objetualizações da paisagem, estabelecer parcerias com espaços 
culturais autônomos – botequins, blocos de rua, escolas de samba. Articular, 
enfim, o repertório desenvolvido até então em distintos lugares de apresentação 
e recepção. Megalomania de uma Área Aberta que desafiou o curso do tempo. 
Foi necessário distribuir os processos de cada lócus criativo conforme as 
oportunidades práticas que surgiam. Ofício nada fácil de se administrar. Os 
quatro cadernos guardam ainda hoje ideias à espera de seu momento, dos quais, 
devido à enxurrada de influências pela luz de fora, a Área Aberta acabou por 
concentrar o maior número delas. Mais do que colocar à prova tantas vontades 
criativas no curso pré-determinado desta pesquisa de doutoramento, tive de 
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lidar com iniciativas que, embora entusiasmantes, não foram possíveis por 
conta de fatores externos. 

A exemplo disso, após um ano de estada na cidade de Porto Alegre, um 
inusitado rebatimento no espaço da rua aconteceu ao caminhar pelos arredores 
do bairro Centro Histórico. Muito próximo de onde resido, deparei-me com um 
até então corriqueiro botequim de bebidas e lanches rápidos com o nome de 
Elias Bar. Já havia passado inúmeras vezes pela frente do estabelecimento, 
comprado comes e bebes por lá. Pelo detalhe de que não continha – e ainda não 
contém – nenhuma placa de identificação nas áreas livres de sua fachada, 
desconhecia que partilhava do mesmo nome com aquele espaço. Soube dessa 
coincidência por um cavalete de calçada anunciando as ofertas da casa de um 
jeito improvisado [“Elias Bar. A La Minuta. E Xis. Pastéis Torradas Etc...”]  
(fig. 96). Por algum tempo, mantive esse curioso espelhamento em latência para 
possíveis empregos criativos. Parecia não se tratar de uma apreensão egóica e 
individual, mas de uma bem-humorada chance para articular o princípio da 
reflexão em Área Aberta, pela incidência de estímulos externos. Embora tenha 
um nome bem comum na língua portuguesa, foram pouquíssimos os xarás com 
os quais tive interação direta. Raridade homônima por algum hiato geracional 
ou, quem sabe, por mero azar de desencontros. 

O Elias Bar está em atividade até os dias de hoje. Não é grande, nem 
pequeno. Funciona em um salão razoavelmente estreito com dez metros de 
extensão. Tem as paredes na cor verde clara, toalhas e encostos de cadeira 
vestidos de tecido bordô. Jogos de mesa são dispostos em fileira única, rentes à 
parede esquerda de quem entra por sua ampla porta de acesso. No balcão de 
vendas, há objetos personalizados, fotografias, brasões, miniaturas de jogadores 
de futebol e placas luminosas de bebidas consignadas. Pequenos nichos de 
interior espelhado com garrafas diversas também ornamentam as paredes do 
espaço – não seriam excelentes lugares para peças em diálogo com os artigos 
ali expostos? Ao fundo do botequim, está um modesto e pouco usado palco para 
eventos musicais. Depois de meses e meses do ano de 2018 observando sua 
movimentação, dentre vários entardeceres de sexta-feira, apenas um grupo de 
samba e pagode passou por lá. Pelo o que pude notar, o bar não costuma ser 
frequentado aos montes. Mantém uma clientela razoável para horários de 
almoço e encontros semanais de aficionados por transmissões de futebol. 

Paralelo a essa observação sem propósito definido, pude finalmente 
interagir com outra pessoa de mesmo nome, pelo ingresso do excelente 
desenhista Elias de Andrade no curso de mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais da UFRGS. Outra colisão de percurso, espessando 
a suspeita de lidar com espelhamentos causados por fatores externos. Uma 
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circunstância de contiguidade que não é reiteração narcísica, nem reflexão de 
dentro para dentro, embora seja evocada por sincronias de nomes próprios. 
Nesse período, dedicava-me à produção das já mencionadas placas distorcidas 
de saída, os sinais de ambiências encerradas sobre si. Não seria possível 
conceber sinalizações de uma Área Aberta, povoada de existências colaterais ou 
justapostas no espaço? 

Da vaga confluência de estímulos, uma vontade de reunir coincidências 
levou-me, assim, à formulação de uma proposta específica àquele botequim da 
vizinhança. Com a sorte de construir um alegre e produtivo contato com o 
artista e colega Elias de Andrade, pensamos juntos um evento para o Elias Bar. 
De minha parte, proporia o desenho e fabricação inteiramente gratuita de um 
letreiro luminoso para a fachada do estabelecimento, logo acima de sua porta 
de acesso, baseado no cartaz manuscrito do cavalete sempre disposto na 
calçada. Desenvolveria, então, outro tipo de sinalização de espaço, agora 
tomado por um rebatimento de propósitos, uma ambivalência prática entre 
intenção poética e sua utilidade ao lugar específico. Elias de Andrade, por sua 

Fig. 97 – Elias de Andrade, Caderno de Um Mês e 
Adiante (detalhe). Desenho, fotocópia e estêncil sobre 
papel. Detalhe com dimensões de 21 cm x 29 cm. 
Dimensões gerais de 150 cm x 147 cm. Ano de 2018. 
Fonte: ANDRADE, 2019. 

Fig. 96 – Elias Bar. Cartaz sobre cavalete de calçada. 
Registro fotográfico. Centro Histórico de Porto Alegre/RS. 
Ano de 2018. Fonte: AUTOR, 2018. 
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vez, produziria desenhos de objetos e particularidades encontradas naquele bar, 
seguindo seu primoroso processo de notações gráficas pela memória e tempo 
presente40 (fig. 97). Estimávamos para o evento ampla divulgação digital e 
impressa, com o apoio de veículos locais e uma difusão institucional. Serviria 
tanto de estímulo a novos clientes como também estenderia o alcance de nossas 
pesquisas a outros contextos de criação. Chegamos, inclusive, a cogitar a 
participação de um grupo de samba e pagode para o qual já concebi peças 
gráficas e mantenho contato há anos, o Lá Maior41 de Santa Maria/RS. 

Entusiasmados com a ideia já delineada, tivemos de apurar nossa 
aproximação e apresentação para que o responsável pelo local não suspeitasse 
do sentido verdadeiramente cultural da proposta. Afinal de contas, a motivação 
partiria de pessoas estranhas, cuja única ligação se firmava, a princípio, pela 
partilha do mesmo nome. Nisso, em uma tarde de julho de 2018, chegamos ao 
Elias Bar munidos de materiais sobre nosso trabalho artístico e gráfico. 
Precisaríamos da confirmação do estabelecimento para que o projeto fosse 
perfilado nos detalhes, em direto diálogo com sua administração. Depois de 
comprarmos uma lata de cerveja com quem parecia ser o dono da venda, 
iniciamos uma conversa sobre o histórico daquele lugar. Para nossa 
confirmação, o proprietário do botequim também se chamava Elias e mantinha 
seu espaço em atividade há mais de vinte anos. Logo em seguida, revelamos ao 
Senhor Elias – e assim o chamo para preservar seu anonimato – que aquela era 
uma reunião de três pessoas com o mesmo nome. Momento raro a cada um de 
nós. Inusitada conversa ligada ao componente mais cotidiano de nossas 
relações interpessoais. 

Todavia, quando alargamos o assunto para apresentar nossa proposta 
de evento cultural, o estranhamento foi imediato. Disse não se interessar pela 
ideia, embora confirmando que não haveria custo algum de sua parte. 
Mostramos registros de nossa produção gráfica e artística em projetos culturais 
e outras tantas atreladas a estudos da universidade. Senhor Elias 
respeitosamente rejeitou o evento. De nada adiantou mencionar a estratégia de 
divulgação prevista ou a nova clientela que seu negócio poderia conquistar. 
Fazia tanto tempo que o botequim se mantinha sem letreiro e em sua rotina que 
preferia, ao menos por enquanto, permanecer desse jeito. Por esboçar alguma 
chance futura, tomei nota de seu contato. Elias de Andrade e eu saímos do bar 

40 A dissertação de mestrado resultante da pesquisa em artes de Elias de Andrade pode ser acessada no 
endereço eletrônico da seguinte referência: ANDRADE, Elias de. Desenhos e Deslocamentos: memória e 
objetos próximos. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2019. Disponível 
em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/202426>. Acessado em: 30 jan. 2020. 

41  Mais informações sobre o grupo musical Lá Maior estão no seguinte endereço eletrônico: 
<https://www.instagram.com/lamaiorgrupo/>. Acessado em: 30 jan. 2020. 
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sem sucesso em nossa abordagem. Desde esse contato inicial, convidava-o 
pessoalmente às exposições que realizava na cidade, reafirmando nossa alegria 
pela ideia. Senhor Elias dizia admirar as habilidades de um artista, mas não via 
sentido no projeto para aquele espaço. Hoje, quando passo pela frente de seu 
botequim, aceno com a mão e, às vezes, passo por lá para comprar algum de 
seus produtos.  

Não foi dessa vez. Lamento por não ter concretizado esse trabalho junto 
de Elias de Andrade e Senhor Elias. A recusa, quem sabe, veio de algum 
descuido no momento da apresentação ou, simplesmente, porque não 
partilhávamos do mesmo entusiasmo. Tive de aceitar o declínio dessa ideia 
bem-humorada, essa construção de peças em aplicação paralela: um letreiro 
endereçado à fachada do Elias Bar e outra cópia idêntica transitando por 
exposições de arte. Duplicidade da imagem no anseio de correlacionar códigos 
externos a espaços convencionais. Com o tempo, atinei-me que passar pela Área 
Aberta tem sua dose de fracasso. Há certos rebatimentos que estão fora do 
alcance, seja por algum erro tático, seja pela contagem do tempo cronológico, 
seja por densidades que não se misturam. O Caderno Refletivo leva a escrever 
sobre essa exterioridade imprevisível. Sobre um tipo de reflexão que não diz 
respeito a um confirmação de si, mas se realiza pela alteridade. 

 

Quanto aos espelhamentos suscetíveis a fatores externos ou ao 
engajamento do outro, uma importante referência poética está na obra 
Rovesciare I Propri Occhi (Reverter os Próprios Olhos) (fig. 98), realizada pelo 

Fig. 98 – Giuseppe Penone, Rovesciare I Propri Occhi (Reverter os próprios olhos) (detalhe). 
Lentes de contato espelhadas e série fotográfica. Ano de 1970. Fonte: CÂMARA, 2016.



  282  

artista italiano Giuseppe Penone em 1970, cuja trajetória, inicialmente 
vinculada às proposições do grupo Arte Povera, procura estabelecer correlações 
sensíveis entre o corpo e a natureza fenomenal do espaço. No trabalho em 
discussão, Penone concebeu um par de lentes de contato de superfície 
espelhada, feita sob medida para seus olhos. Ao usá-las, por conta da 
característica opaca do material utilizado, o artista cobria completamente seu 
campo visual e evidenciava seu espaço de inserção pelo espelhamento. Sua 
visão virada ao avesso foi documentada em uma série de dezesseis fotografias, 
com diferentes contextos e interatores pela reflexão das lentes. Quer dizer que 
os olhos cobertos e refletivos presentificavam interlocutores e também 
condicionavam o artista a outra percepção do espaço. Giuseppe Penone 
procurou conferir ao espectador a possibilidade de ver a imagem que o autor 
teria visto, caso pudesse enxergar (CÂMARA, 2016).  

De início, pontuo nessa referência uma alusão à sua condição do fazer 
artístico, sujeita ao êxito ou ao fracasso por fatores externos. Quando se expõe 
o resultado de um processo criativo, não há como determinar quem nele se virá 
rebatido. É o olhar da alteridade que faz todo o trabalho artístico ultrapassar a 
visão da autoria. Espelhamento mediado por aquilo que não lhe é próprio. Ao 
serem expostos, as proposições tornam-se superfície de contato e reflexão, à 
espreita de um público sempre por vir, à espera daquele que se encontrará nas 
lentes do artista. O êxito de uma obra estaria nessa extensão com outro que não 
se vale de mensagens bem comunicadas, mas de um espaço de contato exterior, 
de uma Área Aberta para confluências até então não imaginadas. Em termos 
duchampianos, o coeficiente artístico se faz pela diferença entre o que se quer 
dizer e o que a obra artística diz àquele que a vê (DUCHAMP apud PAZ, 2008). A 
própria apresentação faz o propósito poético se descolar da utopia mais 
germinal que motivou sua criação. Realiza-se como instância materializada, 
desde onde visões podem tanto se combinar e justapor, quanto ignorar seu 
entusiasmo por completo. Ideário da imagem estendida ou deslocada por 
leituras múltiplas e fora de seu alcance. 

A pesquisadora, crítica e curadora independente Marina Câmara, em 
Tempo e Espaço nas Heterotopias de Rovesciare O Propri Occhi, observa que a 
reversão do olhar de Giuseppe Penone ocorre tanto àquele que se vê nas lentes 
refletivas quanto para levar a apreensão espacial do artista a outro estado, 
transferindo-a do campo visual aos demais sentidos, uma percepção que se 
desloca “do espaço de fora para o espaço de dentro, sendo gerada a partir de 
então pelas sensações de seu corpo como um todo” (CÂMARA, 2012, p. 62). 
Consistiria, portanto, em uma reversão do olhar, daquele que vê e é visto. Ação 
dialógica pela frente e pelo verso dos olhos. Com Rovesciare I Propri Occhi, 
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Marina Câmara discorre sobre uma dinâmica de mão dupla, pela qual se 
presentifica a exterioridade no espelhamento do outro e a interioridade pela 
cegueira induzida, com o propósito de aguçar estados fenomenais de atenção 
ao corpo, implicações do ser-no-mundo.  

Nesse texto, a autora também desenvolve uma oportuna articulação 
entre o olhar refletivo de Penone e o conceito foucaultiano de heterotopia 
especular. Em sua teorização sobre diferentes apreensões do espaço, Michel 
Foucault toma o espelho e o fenômeno da percepção refletiva como suportes 
conceituais para falar sobre a ocorrência de “lugares que estão fora de todos os 
lugares, ainda que sejam lugares efetivamente localizáveis” (FOUCAULT, 2001, p. 
415). O espelhamento adensaria, a um só tempo, uma imagem sem lugar 
material, uma utopia, e a percepção de si em um alter-espaço, em uma 
heterotopia de distância concreta, um fora de si que defronta a localização 
daquele que se vê refletido. O reflexo defronta nossas projeções internas por 
meio de sua característica ilusória, no tempo em que estamos diante do espelho. 
Câmara situa em Rovesciare I Propri Occhi esse jogo de encontrar-se no mesmo 
espelho que cega o artista, considerando a imagem espacial refletiva pelas 
lentes como um tensor de tempo anacrônico, instância para “uma possibilidade 
da criação de infinitos novos significados, e nenhum deles será como o outro” 
(CÂMARA, 2012, p. 68). 

O tempo do espelho é um tempo anacrônico, a imagem especular 
está simultaneamente distante do corpo, da matéria da qual é 
imagem [...] É uma imagem efêmera que coaduna o reflexo de uma 
matéria corporificada ao corpo em si, mas o faz somente naquele 
preciso momento em que ambas estão unidas pela fugacidade do 
momento e pela sua semelhança precisa, ainda que não sejam a 
mesma coisa (CÂMARA, 2012, p. 68). 

A visão revertida de Giuseppe Penone e a leitura relacionada de Marina 
Câmara com o conceito de heterotopia especular em Michel Foucault indicaram-
me um caminho para caracterizar o senso de espaço exterior prescrito pelo 
Caderno Refletivo, Área Aberta. Nestas páginas, procuro salientar um tipo de 
espaço que mistura tempos e localizações, dispõe uma experiência de si pela 
alteridade, por rebatimentos circunstanciais. Partindo do fenômeno da reflexão, 
ao prosseguir com leituras relativas à heterotopia e a deslocamentos perceptivos 
no espaço, é importante destacar que, a partir desse conceito, Michel Foucault 
dedicou-se a pensar aquilo que não cabe em representações do espaço vivido. 
Procurou analisar, dentre as infinitas tipificações de espaço, atributos da 
exterioridade, aquilo que traz um atravessamento do real por qualidades 
impensadas no interior da linguagem. Pela transcrição da conferência intitulada 
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Dos Espaços Outros (Des Espaces Autres) (in: FOUCAULT, 2001), apresentada em 
1967 como professor visitante do Cercle d´études architecturales, Tunísia, Michel 
Foucault salienta a relação do neologismo heterotopia com o problema da 
exterioridade. 

[...] não vivemos em um espaço homogêneo e vazio; mas, ao 
contrário, em um espaço que é todo carregado de qualidades, um 
espaço que é talvez também assombrado por fantasmas. O espaço 
de nossa percepção primeira, o de nossos devaneios, o de nossas 
paixões, detém em si qualidades que são como intrínsecas; é um 
espaço leve, etéreo, transparente ou, então, é um espaço obscuro, 
caótico, saturado: é um espaço do alto, um espaço dos cimos ou é, 
ao contrário, um espaço de baixo, um espaço da lama; é um espaço 
que pode ser corrente como a água viva; é um espaço que pode ser 
fixado, imobilizado como a pedra ou como o cristal. Essas análises, 
no entanto, embora fundamentais para a reflexão contemporânea, 
concernem, sobretudo, ao espaço do dentro. É sobre o espaço do 
fora que eu gostaria de falar agora. O espaço em que vivemos, 
pelo qual somos lançados para fora de nós mesmos (FOUCAULT, 
2001, p. 416, grifo nosso). 

Antes de ser colocada como o oposto da utopia, a heterotopia está para a 
experiência do fora na concretude, a encontros do que não haviam sido 
projetados no pensamento. Confere atenção, portanto, a instâncias, estados, 
lugares que são reais apesar de prescrições internalizadas ou generalizantes. As 
heterotopias podem reunir excedentes de um modelo idealizado bem como 
serem desencadeadas de influxos sempre abertos, forças que tornam tangíveis 
o indizível, o inexprimível, o impensado. A conferência Dos Espaços Outros,
naquela ocasião direcionada ao campo da arquitetura e urbanismo, deriva de 
um desenvolvimento conceitual sobre os limites da linguagem, já perfilado no 
ensaio O Pensamento do Exterior (La Pensée du Dehors) (in: FOUCAULT, 2001), 
publicado por Michel Foucault em 1966. 

Motivado pela obra do escritor e crítico literário francês Maurice 
Blanchot42, o autor discorre sobre o fora da linguagem e a experiência do sujeito 
fora de si próprio, dispondo a exterioridade como uma dimensão não 
exatamente escondida da cultura ocidental, pois sequer fez parte de sua 
gramática epistêmica. Quando propõe pensar o que não está dentro da 

42 A poética de Maurice Blanchot é permeada por romances de ficção e por um amplo repertório ensaístico, 
dos quais seus apontamentos filosóficos sobre a escrita, a linguagem e a literatura serviram de referência 
para pensadores pós-estruturalistas que versaram sobre os limites do sujeito em sociedade, como Michel 
Foucault, Gilles Deleuze e Jacques Derrida. No que envolve a problemática do fora da linguagem, 
destacam-se as obras O Espaço Literário (BLANCHOT, 1987), O Livro Por Vir (Idem, 2005) e A Conversa 
Infinita (Idem, 2001). Uma aprimorada discussão sobre a obra de Blanchot e desdobramentos conceituais 
a partir de autores se encontra na publicação A Experiência do Fora: Blanchot, Foucault e Deleuze, da 
escritora brasileira Tatiana Salem Levy (2011). 
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linguagem, do sujeito e do lugar, Foucault se refere a uma instância não dita, a 
qual persistiu “flutuante, estranha, como exterior a nossa interioridade, durante 
todo o tempo em que se formulou, da maneira mais imperiosa, a exigência de 
interiorizar o mundo” (FOUCAULT, 2001, p. 223, grifo nosso). O pensamento e a 
criação do fora da linguagem, demandaria um estado de desejo que se vale dos 
códigos em mãos para abrir passagem a impulsos irredutíveis, irrepresentáveis 
a todas as coisas que puderam ou ainda podem ser ditas. Refere-se a um 
atravessamento incessante e mantido em potência zero, no vácuo que engasga 
as palavras, desde onde as formas e enunciados emergem e retornam – o estado 
germinal anterior e posterior da atividade poética. Nisso, a escrita e as demais 
artes desprendidas de um império da interiorização, desse vetor único que reduz 
seus efeitos à consciência interpretativa, ao reconhecimento e à comunicação, 
tomam de veículo a linguagem para distender nela o que não lhe cabe. O 
pensamento do fora levaria, portanto, a um ofício de linguagem sem origem ou 
chegada, empenhado a um indizível do escritor e a uma experiência de 
exterioridade por meio da leitura. 

A partir do momento, efetivamente, em que o discurso para de 
seguir a tendência de um pensamento que se interioriza e, 
dirigindo-se ao próprio ser da linguagem, devolve o pensamento 
para o exterior, ele é também e de uma só vez: narrativa meticulosa 
de experiências, de encontros de signos improváveis – linguagem 
sobre o exterior de qualquer linguagem, falas na vertente invisível 
das palavras; e atenção para o que da linguagem já existe, já foi 
dito, impresso, manifesto – escuta não tanto do que se pronunciou 
nele, mas do vazio que circula entre suas palavras, do murmúrio 
que não cessa de desfazê-lo, discurso sobre o não-discurso de 
qualquer linguagem, ficção do espaço invisível em que ele aparece 
(FOUCAULT, 2001, p. 226). 

O contato com a conceituação da heterotopia e do pensamento do 
exterior em Michel Foucault foi de fundamental importância à poética do 
atravessamento proposta nesta pesquisa. Está presente no Caderno Refletivo e 
nos demais lócus de criação aqui determinados. Toda passagem por um espaço 
realizou-se por uma ambivalência cúmplice e rival da linguagem, por um 
movimento de flexionar os códigos para, através de seus recursos, dar vez a 
uma saída, a um circuito que não encontra um lugar de origem ou de chegada, 
mas desempenha deslocamentos em continuidade. Dispus-me ao desafio e 
ofício artístico que não se preocupa em cristalizar para si esse ou aquele recurso 
de linguagem, em enraizar-se com valores nativos desse ou daquele contexto 
léxico, mas que procurou deslocamentos de um estado a outro, estimulado por 
implicações coextensivas [fora dentro/dentro fora] de lugar em lugar. 
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Escrevo nas páginas da Área Aberta para destacar um espaço de fora em 
coextensão com o espaço de dentro. Para que estímulos exteriores sejam 
apreensíveis, há de se manter um tipo de reflexão não calcada em reiterações 
do que outrora se formalizou internamente. A prática que procura elaborar 
passagens no espaço é aquela que tem seu processo transpassado de influências, 
modificando-se no decorrer de seu percurso. Por isso, da mesma forma em que 
é possível evocar passagens no interno de uma Sala Fechada, é possível trancar-
se pelo lado de fora, dissolver as chances de processamento criativo, pois não 
se estabelecem circuitos coextensivos de uma instância a outra.  

Na esteira do pensamento foucaultiano e pós-estruturalista, Peter Pál 
Pelbart em Da clausura do fora ao fora da clausura (PELBART, 1989), ao versar 
sobre o sofrimento da loucura e a desrazão criativa, apresenta um oportuno 
desdobramento sobre o fora e a exterioridade, relacionando-as com seu 
aparente termo opositor, a clausura. Enquanto que a loucura se caracterizaria 
como um estado do ser fechado para fora de si – uma clausura do fora – a 
desrazão criativa indica uma diferença coextensiva entre o interior e o exterior 
– o fora da clausura. Segundo Pelbart, a desrazão ultrapassa pressupostos 
arrazoados dos códigos vigentes para flertar com uma exterioridade germinal, 
para exceder os regimes que enclausuram a experiência do real. O fora 
enquanto instância de clausura ou composição remete ao ditado que diz: o louco 
se afoga no mar em que o poeta nada. O espaço exterior não determinaria, então, 
um estado de emancipação absoluto nem de perda da referência própria. Estaria 
precisamente na coragem de compor com o exterior do já-pensado a chance para 
constituir passagens que levam a vitalidades criativas e pensantes. 

O pensamento do fora é aquele que se expõe às forças do fora, mas 
que mantém com ele uma relação de vaivém, de troca, de trânsito, 
de aventura. É o pensamento que não burocratiza o acaso com 
cálculos de probabilidade [...] que transforma a força em 
intensidade e que não recorta o desconhecido com o bisturi da 
racionalidade explicativa. O pensamento do fora arrisca-se num 
jogo com a desrazão do qual ele nunca sai ileso, na medida em que 
não saem ilesos o ser, a identidade, o sujeito, a memória, a história 
e nem mesmo a obra (PELBART, 1989, p. 96). 

O fora da clausura, a prática da desrazão em Pelbart, está para uma 
tomada de posição em face de toda a ideologia que elimina a possibilidade do 
fora na vida contemporânea. Uma atitude em face do enclausuramento criativo, 
contestando um regime da interioridade que não zomba, rechaça ou reprime 
todo imaginário descabido. Desse modo, o que se difere da clausura é aquilo 
que abre passagens e não o que se tranca por fora ou que destrói por completo 
as paredes da relação consigo mesmo. O termo alternativo da clausura não é a 
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exterioridade ou o fora, mas o caminho em via dupla, ou seja, a experiência de 
transitar entre o conhecido e o desconhecido sem que isso venha a restituir o 
mesmo de sempre. 

O Caderno Refletivo, Área Aberta coloca a atividade artística em contato 
com a exterioridade, o que leva a intervenções na rua, registros de experiência 
e interlocuções inesperadas. Dá curso à reinvindicação de um fora diante da 
uma imperiosa interioridade que constrange o espaço e suas possibilidades. Faz 
com que identificações, repertórios e as resoluções sejam refletidos por um 
processo de contínuo entremeio. Derivando os valores coextensivos alcançados 
com as emissões eletromagnéticas do Caderno Transparente, Zona de Passagem, 
a exterioridade conduz, agora, a dinâmicas em vaivém. Se saio é para retornar 
diferente. Por isso, além de ser lócus de criação desta pesquisa, o Caderno 
Refletivo instigou-me a revisitar antecedentes práticos, os quais já intuíam o 
espaço exterior como o lugar de estímulos e rebatimentos. Pela importância 
conferida à ideia de espaço exterior na investigação interior, detalho em seguida 
aspectos conceituais e produções que anteviram o atravessamento e os trânsitos 
coextensivos refletidos pela Área Aberta. 

 

Como já mencionado, o atravessamento retorna a produções anteriores, 
voltadas ao contágio no espaço (MAROSO, 2014), conceito operatório que 
desencadeou propostas implicadas com situações não neutras e externas ao 
repertório construído até então. Quer dizer que o contágio poético foi articulado 
por uma arte entrelaçada com contextos específicos. Levou-me a estabelecer 
pregnâncias com a rua, recintos expositivos e com os próprios recursos de 
linguagem. No que envolve a arte contemporânea, tal disposição ao espaço 
vivido pode receber o nome de site-specific (KWON, 2008), arte ambiental 
(ARCHER, 2008), contextual (ARDENNE, 2006) ou procedimento in situ (BUREN, 
2001). Tais denominações variam conforme o tipo de correlação proposta no 
espaço. Referem-se a ações dedicadas a aguçar estruturas discursivas, misturar-
se com práticas sociais ou, ainda, visibilizar subtextos que regulam o cotidiano. 
De modo geral, o fazer artístico dedicado a diferentes contextos de inserção, seu 
ânimo à luz de fora, podem superar contextos localizáveis, relacionando-se com 
códigos reincidentes em mais de um lugar específico. Isso traz à tona o senso 
de um espaço mais apreendido por signos agentes – forças, distâncias e 
convenções – do que por atributos incontornáveis. 

Anterior à poética do atravessamento, desenvolvi um estudo que partia 
do procedimento site-specific e estendeu-se por ações relacionadas. Na 
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qualidade de um conceito operatório, o contágio trouxe consigo uma vontade 
de estímulos estranhos e que entraram em contato orgânico com o processo 
criativo. Quando o contágio era praticado por um jogo de influxos de fora para 
dentro, propus simbioses visuais com o espaço da rua. Em circunstâncias de teor 
restritivo, busquei sobrescrever rotinas de dentro para fora. Nisso, produzi 
trabalhos artísticos tanto de humor formalista/plástico quanto analítico/crítico, 
conferindo importância às provocações criativas, coestendendo o que é externo 
no interno e o que é interno no externo. Foi desse trânsito formador 
fora dentro/dentro fora e da experiência errática em Áreas Abertas, que 
diagramei as bases do estudo sobre o atravessamento. 

Neste momento, destaco no Caderno Refletivo tal passado recente, pois 
se formou por flexões do espaço exterior, ancorando os principais vetores de 
produção deste estudo. Seria como dizer que o plano prático desta pesquisa 
partiu de uma disposição a Áreas Abertas e que não se satisfaz com espirais que 
giram de dentro para dentro. Algumas das resoluções práticas foram cruciais 
para desencadear novas frentes de atividade, como no caso da Intervenção  
Nº 4 (fig. 99), circunscrita em uma série de ações anônimas em locais 
abandonados da cidade de Santa Maria/RS, entre os anos de 2013 e 2014. Seu 
número de título alude à ocorrência da intervenção em contagem seriada. Feita 
de cinco grandes volumes em papelão, cola e tinta, a Intervenção Nº 4 foi 
instalada sem anúncio prévio na fachada de uma residência que até hoje sofre 
um irregular e vagaroso processo de desmanche. As formas apareceram do nada 
e foram fixadas nas ruínas que já foram abrigo de andarilhos. Os volumes 
encaixavam-se nas medidas do local escolhido por uma conversão de modelos 
digitais para moldes de corte, dobra e colagem. Nessa elaboração, elementos da 
exterioridade determinaram a concepção das formas em um jogo de interferir 
e ser interferido pelo ambiente de inserção. 

Devido à fragilidade material e às intempéries do espaço, o trabalho 
existiu por duas semanas. Nessa breve passagem, pude acompanhar reações de 
transeuntes e trabalhadores locais, pairando no ar a dúvida de sua procedência  
(“–Mas o que é aquela coisa? Como aquilo foi parar ali?”). Parecia que os volumes 
eram nativos e estranhos ao espaço que intervinham. Se por um lado o 
tratamento superficial dos objetos buscava mimetizar texturas e aspectos 
cromáticos da estrutura hospedeira, por outro, sua geometria corpulenta 
contrastava com as linhas retas da edificação. Junto ao caráter  
não-figurativo da composição, a rua oportunizou esse efeito de enigma espacial 
precisamente por ser uma Área Aberta, repleta de olhares transeuntes. 

Dos comentários que escutei, nenhum soube dizer o que aqueles 
volumes eram. Nenhum deles presumiu que a ocorrência se tratava de uma 
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realização artística. O efeito de interrogação sem reposta que suspendia, 
inclusive, a procedência artística da intervenção, persiste até hoje no fazer 
artístico como uma conquista alcançada. Talvez, se alguém concluísse que se 
referia a um objeto artístico, a dúvida cessaria. A pergunta insistente teria 
encontrado seu fim, por mais que uma atividade artística possa provocar 
percepções inesperadas. Seria outra das coisas feitas por artistas e ponto final. 
Já estaria localizada nos compartimentos comuns do cotidiano. Parece que, de 
algum modo, tangenciei o inominável e o indizível. Alcancei uma Área Aberta 
à visão, desviando de figuras prontas, de um código rapidamente assimilado. Se 
Intervenção Nº 4 sorveu incidências externas para se individuar enquanto 
proposição artística, devolvia ao espaço um evento exterior à paisagem de 
costume. Como se uma instância potencial e aberta tivesse sido fisgada, a 
sugerir alternativas poéticas ao espaço expositivo, ancorando-se em 
indefinições, em perguntas que não encontram respostas; fenda que engasga as 
palavras e a prescrição dos termos cotidianos. É principalmente por esse motivo 
que, nesta investigação, a denominação de Área Aberta tem como base a 

Fig. 99 – Elias Maroso, Intervenção Nº 4. Objetos em papelão com 
revestimento de tinta acrílica e massa plástica. Intervenção sobre 
residência em demolição.  Dimensões de 442 cm x 385 m x 160 cm.
Ano de 2013, Santa Maria/RS. Fotografias de Paulo Fernando Machado. 
Fonte: AUTOR, 2020.
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instância da rua, um tipo de espaço suscetível a ocorrências inesperadas, 
embora legislada pelo ritmo dos dias. 

O breve gosto do irreconhecível foi importante à pesquisa do contágio 
e ampliou, na prática, o entendimento de que o fazer artístico pode atravessar 
diferentes lugares, sem que seja reconhecido como tal. A experiência da dúvida 
sem resposta também redimensiona os alcances e limitações de uma prática 
chancelada pelos termos da arte. De maneira oblíqua, a Intervenção Nº 4, 
mostrou a possibilidade de atingir uma Área Aberta para além da marcação 
disciplinar da Arte, por onde ultrapasso o espaço de sentido único. Caso 
atribuísse de antemão propriedades artísticas à ação, sua experiência tenderia 
a codificações preestabelecidas, alterando o hiato de definição naquele que 
observa e pergunta para si mesmo “o que é isso?”. Não se trata de desconsiderar 
o que pode vir da prática circunscrita sob os termos convencionados da Arte,
mas de perceber a força do indizível. Intervenção Nº 4 introduziu, assim, a 
importância das perguntas sem respostas ao transitar pelo lado de fora. 

Desde então, persisto por uma poética em circuitos de entradas e de 
saídas, atento a variações de atmosfera. Empenho que me instigou a conceber 
trabalhos de arte diversificando modos de inserção, exposição ou apresentação 
com processos implicados nas coisas do mundo. Fui para o olho da rua, passei 
por salas de exposição e, mais recentemente, emiti ondas eletromagnéticas. São 
vontades que me armam o desafio de tornar tangível trânsitos espaciais com 
trabalhos de arte e de formar imagens pela luz de fora. Por isso, sigo pela 
elaboração de propostas com e através de lugares fechados e abertos. O externo 
vai para dentro e o que se entende por interior é uma prega que se vergou pelo 
tecido de fora. Costumo percorrer pelo interior e exterior do repertório prático 
em topologias sem começo ou fim. 

À vista dessa dinâmica circulatória, situo no Experimento Labirinto  
(fig. 100), outra realização antecedente à pesquisa do atravessamento poético, a 
marca de ciclos voltados à experiência externa e elaboração interna, os quais 
reincidem no fazer artístico desempenhado desde a prática do contágio. Datada 
no ano de 2013, a proposta partiu de longas caminhadas por bairros distantes 
da área central de Santa Maria/RS com uma máquina fotográfica muito simples 
e barata. De início, essas caminhadas com fotografia tratavam de coletar partes 
da rua que poderiam servir de referência visual para a construção de abscessos 
de edifícios abandonados similares ao produzido em Intervenção Nº 4. As fotos 
eram geradas por uma captação direta e intuitiva do espaço. Com o olho, 
câmera nas mãos e no curso das pernas, a coleta se estendeu para outras coisas 
sem qualquer utilidade, nem expositiva. Gravei a diferença de azulejos 
separando os cômodos de uma ruína, aquele backlight pelado com fios e 



291   

lâmpadas à mostra, o senhor que testava tons de tinta para apagar uma pichação 
de muro. 

Luz pinçada pelas ruas sem razão de ser a não ser o impulso de gravar a 
imagem por esse contato com o espaço exterior. A máquina se enchia de fotos 
e o deslocamento inchava as pernas. Foram tantas as imagens digitais que os 
endereços se embaralharam. Ainda hoje não sei de onde uma ou outra 
fotografia veio. Essa combinação de pernadas com a repetição de fotografias 
deixou de ser o antes de outras ideias para ser uma vontade aberta de 
linguagem, sem grandes pretensões, mas com dimensão poética própria. 
Labirinto veio, então, de uma etapa preliminar do processo criativo para se 
tornar uma videoinstalação. O experimento foi pensado especificamente para a 
Sala de Exposições Claudio Carriconde (Centro de Artes e Letras, UFSM) e 
exibido em fevereiro de 2014. 

Sobre uma superfície branca acostada na parede da sala, um vídeo em 
looping é projetado com ações no próprio recinto expositivo e com fotografias 
de rua. Em sua primeira parte, posicionei o mesmo suporte de projeção na 
frente de uma pequena imagem exposta. Pela superfície branca de incidência, 
sucede uma sequência de registros-de-registros fixados em várias quinas da 
cidade. Como uma narrativa em abismo fotográfico, a sequência de molduras 
adensa percursos da rua no centro compositivo e fazem a fotografia se perder 
no limite de si, no limite de sua tecnologia. Engolindo-se pelas bordas, seu ciclo 
termina na sala de onde veio, concentrado em um único registro fotográfico. 
Toda a vez em que a última fotografia é escondida pelo anteparo, o circuito de 
giros pela rua recomeça. Labirinto se tornou emblema para um fazer artístico 
adensado por experiências de fora. Está distante de uma interioridade que se 
verticaliza sobre o real, nem se dissipa na ventania do lado de fora. Faz sua 
imagem de maneira coextensiva, uma vez que está na exterioridade a condição 
de surgimento e a chance para atualizações interiores. 

Um estado se desloca a outro, atualiza seu repertório exterior com novas 
influências semelhante ao caminho de uma fita de Moebius, essa figura sem 
fronteira nem lado opositor43. Na condição compositiva entre o interior e o 
exterior, a fita de Moebius é aqui empregada como uma figura apropriada para 
se pensar dinâmicas não fronteiriças fora dentro, dentro fora. Na topologia 
infinita de Moebius, o lado oposto (a alteridade) só é notado na paragem do 
caminhar sobre sua superfície torcida e auto-conectada. Complementar à 

43 A sequência fotográfica em movimento e mais detalhes sobre Labirinto podem ser conferidos no 
endereço eletrônico da seguinte referência: MAROSO, Elias. Labirinto [portfólio online]. Porto Alegre, 
2018. Disponível em: <https://www.eliasmaroso.art.br/p/labirinto.html>. Acessada em: 21 jan. 2020. 
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 Fig. 100 – Elias Maroso, Labirinto (detalhe). Experimento em 
vídeo, fotografia e intervenção urbana. Apresentado em
formato de videoinstalação. Ano de 2013. Fonte: AUTOR, 2020.
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perspectiva transitória e de orientação não fronteiriça do processo criativo, 
Lygia Pape atribui valores emancipatórios à torção moebiana vinculados ao 
contexto da arte. 

Quando você tem uma fita, inicialmente há sempre um lado de 
dentro e um lado de fora; mas se você torcer uma destas pontas, 
tornar a ligá-la e então passar a percorrê-la com o dedo, você não 
vai ter mais espaço o dentro e o fora. Você vai ter um plano 
contínuo, o conceito passando de um espaço interno para um 
espaço externo num movimento deslizante [...] Introduz a ideia de 
arte e vida se misturando, abolindo ou negando o espaço 
sacralizado da sala de exposição (PAPE apud MATTAR, 2003, p. 32). 

Gradativamente, o contágio se configurou como um processo atento ao 
que envolvia sua atividade e apontando para um pensamento de arte que não 
se restringe a um lugar só. As provocações do entorno coestendiam-se em 
vontades particulares. O que percebo desse percurso é a reincidência de um 
movimento circulatório, de disposição ao atravessamento. Se faço dessa 
percepção um esboço de caderno, desenho influxos que giram de fora para 
dentro e seguem de dentro para fora (fig. 101). Por curiosidade, o traçado 
assemelha-se a campos de força do magnetismo. Notação gráfica de uma arte 
de passagens, de entradas e de saídas. Expressa uma dinâmica que se vale do 

Fig. 101 – Notação gráfica para Labirinto. Lápis sobre 
papel. Diário gráfico. Ano de 2013. Fonte: AUTOR, 2020.

Fig. 102 – Montagem de Labirinto em espaço expositivo. 
Projeção de vídeo sobre anteparo de madeira. Dimensões 
de 180 cm x 123,3 cm x 38 cm. Sala Cláudio Carriconde 
(Centro de Artes e Letras, UFSM), Santa Maria/RS. Ano de 
2013. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 103 – Elias Maroso, Nó de Elipse [Buraco]. Videoinstalação. Proposta específica para a Sala 
Cláudio Carriconde, Centro de Artes e Letras da UFSM. Ano de 2014. Fonte: AUTOR, 2020.
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fazer artístico para constituir unidades por elementos extrínsecos ao repertório 
já formado. 

Quer dizer, então, que atribuições coextensivas do processo criativo já 
eram prospectadas antes das emissões energéticas do Caderno Transparente. O 
que se realizou na Zona de Passagem, por exemplo, está para um adensamento 
prático que buscava tornar menos abstrato e mais tangível trânsitos 
dentro fora e fora dentro. Além disso, o princípio coextensivo desempenhado 
neste estudo igualmente se aplica aos demais lócus de criação, uma vez que 
foram determinados como estímulos contextuais ao repertório interno da 
poética. De certo modo, todos os tipos de espaço apresentam fatores pensantes 
[ ], interiores [ ], coextensivos [ ] e exteriores [ ]. A diferença entre um 
caderno e outro está na ênfase dada a cada um desses quatro fatores, 
condicionando variedade linguística. A prática do contágio acendeu, então, os 
vetores da presente pesquisa partindo de afecções externas ao repertório já 
praticado, na intenção de excitar novos circuitos de entradas e de saídas, agora 
sob o signo do atravessamento. 

Uma terceira proposta desse passado serve de elo à presente 
investigação de agora e sugere a conversão de experiências em Área Aberta para 
objetos individuados. Consiste no trabalho intitulado Nó de Elipse [Buraco] (fig. 
103), uma projeção site-specific que mistura capturas em vídeo e computação 
gráfica, sendo a última realização da pesquisa poética sobre o contágio, datada 
em 2014. A videoinstalação simulou um corte elíptico na parede de seu recinto 
de exibição (Sala Cláudio Carriconde), a fim de evidenciar a imagem do espaço 
que havia atrás da parede44. A relação de especificidade da proposta foi feita 
através da circunstância externa ao local de exposição. Nessa proposta, 
encontro-me na gravação em vídeo do espaço exterior ao recinto expositivo, 
junto de demais passantes que por lá circulavam espontaneamente. Logo em 
seguida, o contorno elíptico transiciona para uma germinação de formas 
digitais que se enroscam umas sobre as outras. A imagem de fora, antes 
circunscrita por contornos de geometria plana, transforma-se em um 
enosamento tridimensional que distorce consigo a referência externa. É 
contorcida a ponto de sobrarem apenas rastros cromáticos. Tal efeito foi 
produzido em aplicativos de computador, inserindo a tomada do espaço 
exterior à sala de exposição sobre a volumetria de um nó toral. 

                                                 
44A simulação de uma abertura de parede, indicando o espaço seguinte ao recinto expositivo, foi adotada 
novamente no trabalho A Frente e O Verso (2017) (fig. 25, p. 94), na ocasião da exposição coletiva A Frente 
e o Verso do Olho I. Também executado na Sala Cláudio Carriconde (CAL/UFSM), o recente emprego desse 
recurso apresenta uma suposição de corte circular, repetidamente contornada pela frase “você não está em 
um lugar só”. 
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Semelhante à representação tridimensional de um campo magnético e 
alusivo à topologia contínua da fita de Moebius, o nó toral se refere, na teoria 
matemática, à figura de um laço variado pelo número de voltas e torções sob 
eixo único (PARDON, 2011). Pela modelagem e animação em computação gráfica, 
inseri valores transitórios na estrutura da figura matemática, forçando sua 
lógica ao erro, uma vez que um nó toral só é inteiro quando seus valores 
equivalem a números primos. O enosamento provocou falhas na construção do 
modelo virtual. Com a gravação de vídeo aplicada sobre a superfície dessa 
figura matemática, a imagem do exterior saía ciclicamente da elipse plana, 
emaranhava-se por nós incompletos para, logo em seguida, regressar ao estágio 
anterior45. Localizo na videoinstalação Nó de Elipse [Buraco], a correlação entre 
circunstâncias internas e externas do ato criativo, conexão fluida de espirais 
centrípetas e centrífugas. O que estaria depois da parede branca é estímulo da 
atividade artística e determina processamentos específicos a cada ocasião de 
contato. De todo modo, não haveria a partilha e derivação desse processo, o 
convite a uma Área Aberta de experiências através da proposição criada, sem 
algum dispositivo de apresentação46. A parede que objetualiza a imagem de fora 
também é lugar de descabimento no momento em que deixa de se limitar a 
formas apreensíveis. 

A última proposição voltada ao contágio está diretamente relacionada 
ao trabalho inaugural desta pesquisa, intitulada Nó de Paisagem Nº 0, datada em 
outubro de 2016 (fig. 104). Se em Nó de Elipse [Buraco] a figura do nó toral serviu 
de base a enosamentos de fora para dentro, nesse trabalho introdutório o 
aspecto de geometria intricada marcou uma retomada à experiência do espaço 
exterior pela linguagem fotográfica. Antes de determinar qualquer lócus de 
criação e, inclusive, de elencar o atravessamento como conceito operatório do 
fazer artístico, este estudo tateou suas primeiras soluções práticas partindo de 
noções do espaço exterior e do fora como prospecções preliminares à produção 
artística. Nisso, Nó de Paisagem Nº 0 veio de um desejo de capturar com as mãos 
achados urbanos pela sobreposição de um objeto de imagem distorcida em 
frente de uma localidade específica. Formou-se, então, por uma vontade de 

45 Imagens em movimento da videoinstalação Nó de Elipse [Buraco] podem ser conferidos pelo endereço 
eletrônico da seguinte referência: MAROSO, Elias. Nó de Elipse [Buraco] [portfólio online]. Porto Alegre, 
2020. Disponível em: <https://www.eliasmaroso.art.br/p/buraco.html>. Acessado em: 22 ago. 2020. 

46 Nessa discussão, o termo apresentação se refere ao desdobramento conceitual de Hélio Fervenza (2009), 
no que toca aos variados modos de realização e experiência artística. Tendo em vista práticas que não se 
comportam unicamente em aparelhos instituídos da arte, a apresentação serve como “uma noção mais 
ampla que a exposição, e pode, dessa forma, englobá-la” (FERVENZA, 2009, p. 79). A apresentação pode 
envolver, assim, experiências não restritas a um recinto disciplinarizado, além de ser chave de acesso para 
o ofício de uma arte da vida própria, uma realização particular de auto-apresentação, seja uma atividade
perceptível a outras pessoas ou não. 
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pinçar momentos de magnetismo visual no curso de caminhadas e de 
decorrentes projeções gráficas com fotografias digitais. 

Após diversos registros fotográficos por andanças aos redores do Centro 
Histórico de Porto Alegre/RS, selecionei a imagem de um estacionamento 
próximo à rodoviária da cidade, devido ao impacto inesperado que a localidade 
provocou a certo ponto do percurso. Não se tratava de um ponto turístico ou 
sugeria um enquadramento usual, mas garantia certa região livre de detalhes 
em sua parte inferior, por onde seria possível dispor alguma construção 
tridimensional em primeiro plano. A partir desse momento fotografado, iniciei 
outra elaboração gráfica via aplicativos de modelagem tridimensional, 
semelhante ao trabalho Nó de Elipse [Buraco]. Como figura axial para a 
construção compositiva que liga a imagem da paisagem com o objeto projetado, 
apliquei na superfície do nó toral o registro fotográfico de modo a provocar 
distorções visuais, favorecendo, também, cortes na superfície para insinuar 
alinhamentos entre objeto e plano posterior, a considerar elementos estruturais 
do espaço de partida. 

Junto das distorções de superfície, foram preservadas rimas visuais entre 
o objeto e sua referência de fundo, no intuito de jogar com o aspecto plano da 
fotografia e os volumes do objeto tridimensional. Esse detalhe pode ser 
observado pela faixa vermelha que sugere continuidade visual a um dos pilares 
do estacionamento. Quer dizer que, em determinado ângulo de captura do 
objeto, linhas e regiões de cor projetadas sobre a superfície volumétrica do 
modelo alinham-se de modo a jogar com a planaridade fotográfica. O recurso 
da ilusão bidimensional a partir desse veículo tem no artista Jan Dibbets 
principal referência, em trabalhos como Perspective Correction de 1969  
(fig. 105), quando recorreu a marcações esquemáticas no espaço que só 
evidenciam sua intenção geométrica pelo registro documental. O artista propõe 
um entrelaçamento entre espaço e sua captura indicial mediante artifícios da 
perspectiva linear para dimensionar a intenção artística no estudo das 
qualidades intrínsecas do meio utilizado. Pela inversão do tradicional método 
de sugestões de profundidade, a fotografia deixa de ser observada enquanto 
representação do real, para ser flexionada segundo uma intenção poética, uma 
experiência visual de natureza particular. Antes de estar sujeito à uma realidade 
dada, o artista elabora um tipo de registro que não é a ausência do lugar, mas 
presentificação de si mesmo. Saída do teor representativo da imagem 
fotográfica munindo-se de artifícios da perspectiva, dispostos à contrapelo de 
sugestões de profundidade. 

No caso de Nó de Paisagem Nº 0, a planaridade foi explorada a fim de 
estabelecer relações com a paisagem de disparo bem como implicar o processo 
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Fig. 104 – Elias Maroso, Nó de Paisagem Nº 0. Construção de objeto e fotografia. Dimensões de 50 x 68,5 cm. Ano de 2016. Fonte: AUTOR, 2020.
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com o veículo de sua realização. Refere-se, então, à construção de um vórtice 
que se objetualiza pelo estímulo externo e pelas características do veículo 
adotado. Depois dessa projeção, o modelo numérico passou à dimensão 
analógica e tátil mediante recursos digitais que planificam as faces poligonais 
do modelo 3D em moldes para impressão sobre papel, corte e colagem. O 
procedimento repete em escala reduzida o método de montagem aplicado em 
Intervenção Nº 4 e demais ações de efeito arquitetônico. As pequenas dimensões 
conferiram ao projeto aspecto fotográfico e objetual distinto das produções 
anteriores, compatível à anatomia das mãos.  

Além disso, as etapas de montagem proporcionaram maior 
entendimento sobre o nexo estrutural, sinuoso e matemático do nó toral, 
tornando-o, mais uma vez, o elemento da relação entre a experiência do espaço 
e seu processamento em objeto artístico. Se na videoinstalação Nó de Elipse 
[Buraco] o enosamento da imagem de fora era sugerido a partir do espaço 
interno da sala expositiva, em sua derivação fotográfica, a figura geométrica foi 
levada à luz de fora. Marca o começo de um novo ciclo de atividades, que sai da 
exposição para retornar a uma Área Aberta de percepções, torcendo e 

Fig. 105 – Jan Dibbets, Perspective Correction (Square in Grass). Fotografia em 
preto e branco. Dimensões de 110, 3 × 110 cm. Ano de 1969. Fonte: COYNE, 2014.
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distorcendo vizinhanças por curvas coextensivas de fora para dentro e de 
dentro para fora. Nó de Paisagem Nº 0 compreendeu derivas pela cidade, 
fotografia de encontros no espaço, projeção em software 3D, materialização do 
modelo virtual e registro final da sobreposição entre a paisagem e sua 
objetualização. Tem em seu título o número zero praticado ainda na latência de 
uma vontade, o estado germinal para uma profusão de formas. Procurei tornar 
palpável outra vez uma disposição ao espaço em direto desdobramento com a 
pesquisa anterior. Trazer ao domínio prático e manual uma motivação artística 
que, naquele momento, sorvia toda a sorte de influências. 

À vista disso, a proposta em fotografia também se vinculou ao 
acompanhamento processual inaugurado nesta pesquisa, em menção à poética 
da artista Maria Ivone dos Santos, no que envolve a importância conferida às 
mãos enquanto extensão corporal senciente e sensível do espaço vivido, nossa 
íntima dimensão tocante e tocada pelo mundo das coisas. Diversos trabalhos 
artísticos de sua autoria relacionam o corpo com objetos e deslocamentos no 
espaço, sendo uma reflexão desencadeada desde suas primeiras proposições 
voltadas à prática da joalheria. Datadas no final dos anos oitenta, as joias de 

Fig. 106 – Maria Ivone dos Santos, Construção III. Anel de 
dois dedos em prata, 2,5 cm x 4,5 cm. Coleção da artista.
Ano de 1990. Fonte: SANTOS, 2003. 

Fig. 107 – Maria Ivone dos Santos, Cabe a alma: Bairro III.
Fotografia em cores. Ano de 2013. Fonte: SANTOS, 2018.
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Maria Ivone dos Santos resultantes de sua formação na Ecole des Arts Décoratifs 
de Estrasburgo já indicavam uma atenção a objetos e espacialidades em estreito 
vínculo corporal (SANTOS, 2003, p. 9). São peças-espaços minuciosamente 
elaboradas através e a partir da dimensão manual, seja ela o caminho para um 
ofício obstinado ao detalhe, seja a instância para contato reflexivo com entorno. 
Estendendo sua produção com objetos portáteis e escultóricos, instalações e 
investigações em fotografia, a presença da mão está para incorporar, tocar, 
construir e indicar implicações da memória corporal com a experiência do 
espaço (fig. 106). 

Na série Cabe a Alma (fig. 107) iniciada em 2013, Maria Ivone dos Santos 
concebe fotografias na qualidade de imagens-experiência (SANTOS, 2018, p. 35), 
interpondo com as mãos superfícies reflexivas e coloridas de acrílico em 
registros de caminhadas em localidades a céu aberto. Apresentados em 
diferentes formatos, os dispositivos de reflexão são usados para aguçar achados 
ocasionais no espaço, por combinações de imagens em plano de fundo com 
espelhamentos retrovisores. As imagens refletidas são observadas como um 
recorte da realidade e também determinam variações cromáticas e de nitidez 
das paisagens capturadas – “a fotografia fixa e retém esse meu encontro, essas 
efêmeras visões, um tempo do mundo que se adere ao retrovisor que levo em 
mãos” (SANTOS, 2018, p. 29). No caso dessas imagens-experiência desenvolvidas 
pela artista, pontuo contiguidades com Nó de Paisagem Nº 0, no interesse de 
trazer ao alcance das mãos e pela linguagem fotográfica percepções do corpo 
em deslocamento. Empenho refletivo que atravessa Áreas Abertas e arranja 
incidências pela luz de fora. Quem tem o rigor de filigrana faz caber uma 
imensidade no espaço das mãos. 

No decorrer da pesquisa sobre o atravessamento do espaço, a orientação 
poética e o contato com a obra de Maria Ivone dos Santos conduziram-me a um 
cuidado e refinamento na elaboração de propostas artísticas até então não 
experimentados. Passei a observar as mãos como terminações corporais de um 
oficio e artesania da linguagem, destinadas à materialidade técnica e à 
imaterialidade do pensamento e reflexão consigo mesmo. Boa parte das 
proposições desta pesquisa foram produzidas com as próprias mãos, 
procurando tornar palpáveis as vontades lampejantes do Espaço Mental. No 
trabalho Nó de Paisagem Nº 0, as mãos serviram de escala para a transição de 
um ciclo criativo a outro, por um processo de desvirtualização da figura 
geométrica em Nó de Elipse [Buraco] – do modelo computacional ao objeto 
fotográfico que cabe no espaço das mãos.  

As etapas de concepção digital persistiram no decorrer da pesquisa com 
a novidade de que, em seu transcurso prático, foram enfaticamente 
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confrontadas com o desafio da apresentação material, passíveis de acertos, 
alterações e fracassos. Por certo, o nó de vórtice do experimento inaugural com 
a linguagem fotográfica ainda pode ser desdobrado em uma série de 
objetualizações de paisagem. Em contrapartida, o princípio de sua distorção 
imagética se apresenta em outros trabalhos. É curioso observar que o número 
zero de seu título permanece como potência germinal, assinala um vórtice de 
formas que ainda estão por chegar. 

A poética do atravessamento demandou uma imersão na dificuldade dos 
detalhes e apresentação material, levantada por questões fundamentais ao 
desenvolvimento deste estudo. Como poderia tornar poeticamente tangível 
uma vontade que impele a percorrer diferentes atribuições do espaço? Em quais 
lugares e através de quais procedimentos já construo um repertório artístico? 
Por onde quero travar novos desafios práticos? Essas e outras indagações 
despertaram megalomanias que precisaram ser dosadas ao me deparar com a 
concretude da experimentação e com o que seria capaz de fazer em determinado 
espaço, dentro de um período de tempo. Algumas ideias foram concretizadas, 
outras tantas permanecem em latência. O Caderno Refletivo está repleto de 
vontades ainda não consumadas, a constatação de que nem todas as ideias 
puderam ser concretizadas, seja por fracasso ou fôlego – absolvo-me em uma 
passagem do livro Cujo, de Nuno Ramos: “não devo completar tudo. Estar em dia 
consigo é uma forma de avareza. Preciso encontrar a fração correta de fracasso” 
(RAMOS, 1993, p. 25). 

O senso de incompletude que paira nesta seção não estaria na ânsia de 
sempre buscar o novo? De atravessar o espaço por uma lógica de avanço, de 
sucessão sem retorno? A superfície refletiva retorna a energia incidente em 
direção à sua origem. Não seria possível reencontrar por aqui alguma vontade 
criativa sempre à espera e que, pelo andar de bêbado do fazer artístico, foi 
deixada para trás? Nessa suspeita, pagino o segundo momento da Área Aberta 
sem outra vez contar com a cronologia do tempo, trazendo estudos que sequer 
foram concluídos como proposições de arte. Referem-se a experimentos de 
distorção artesanal e analógica da imagem fotográfica, os quais, após serem 
relembrados, serviram de base para ensaios de anamorfose e de projeção 
luminosa relativos à presente pesquisa. 
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Fig. 108 – Elias Maroso, série Dobras no Espaço {VI-A}. Versão gráfica 
para registro fotográfico de intervenção urbana. Travessa Araújo Ribeiro,
Centro Histórico, Porto Alegre/RS, ano de 2017. O detalhamento da série
está na terceira parte do Caderno Refletivo, Área Aberta, de título [ .3]
Mais de Um Lugar (p. 339). Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 109  – Elias Maroso, série Dobras no Espaço {VI-B}. Versão gráfica 
para registro fotográfico de intervenção urbana. Travessa Araújo Ribeiro, 
Centro Histórico, Porto Alegre/RS, ano de 2017. O detalhamento da série 
está na terceira parte do Caderno Refletivo, Área Aberta, de título [ .3]
Mais de Um Lugar (p. 339). Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 110 – Elias Maroso, Furo de Agulha (Cubo e Icosaedro). 
Fotografias estenopeicas em preto e branco com distorção 
cúbica e icosaédrica. Dimensões de 21,5 cm x 16,6 cm 
(cúbica); e de 18,4 cm x 11,5 cm (icosaédrica). Santa 
Maria/RS, ano de 2015. Fonte: AUTOR, 2020. 
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[ .2] FURO DE AGULHA 

Céu contra o muro / Sol contra o muro /Ar contra o muro / 
Flor contra o muro / Eu contra o muro / Furo / A favor 

Arnaldo Antunes, 2018. 

Dentre as práticas prospectadas para o Caderno Refletivo, 
experimentações em fotografia, intervenções na rua e procedimentos de 
distorção da imagem foram considerados no curso desta pesquisa, a fim de 
salientar uma disposição a ambientes e incidências externas. A seção poderia 
ainda ser habitada por atividades dialogantes, como o episódio do Elias Bar, 
conforme proposições que dependessem de rebatimentos fora de alcance. O 
senso não individualizado da atividade criativa traria outro tipo de contribuição 
à pesquisa, conceitualmente coeso à condição espacial aqui determinada. 
Embora não tenha sido desenvolvido a tempo, tal vetor de produção é mantido 
em latência para ações futuras. Preservo na poética do atravessamento um 
coeficiente de incompletude para que este e outros tipos de espaço continuem 
entusiasmando a produção após o término desta investigação. 

Como mencionado, as atividades apresentadas na Área Aberta não 
seguiram um programa pré-determinado ou sucessão cronológica. Tratam-se 
de experimentos e produções que procuraram evidenciar trânsitos abertos à 
exterioridade, apreendendo o espaço exterior como campo potencial ao fazer 
artístico. Essa disposição a estímulos inesperados já havia sido praticada, o que 
dimensiona a escrita deste caderno a um ofício de revisão e reflexão sobre o 
trajeto percorrido até este momento. Salienta uma tendência cíclica, em 
circuitos de entradas e saídas, que procura transformar-se junto de implicações 
com o entorno. Provocar o fora de si próprio em rotinas de deslizamento 
moebiano do exterior ao interior e do interior ao exterior.  

Se parti do contágio a fatores externos [ ] para desencadear um plano 
prático sobre o atravessamento, foi por esse princípio que o pensamento [ ], a 
interioridade [ ] e a produção de passagens [ ] tornaram-se lugares de 
pesquisa, tanto no que concerne ao processo criativo quanto nos 
desdobramentos em qualidades espaciais, em constructos abstratos passíveis de 
serem aplicados em diferentes situações da vida cotidiana. Isso quer dizer que, 
até agora, a experiência da alteridade, do encontro com o que leva a novas 
formulações, está para a causa disparadora e recorrente de ciclos criativos, 
circuitados entre si. Uma condução que não é retorno ao mesmo, mas que 
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confronta modos de fazer pela frequente passagem de um estado a outro; 
circulação para que toda a saída criativa suceda em novos desafios de entrada. 

Pelos lócus de criação, tive de desempenhar diagramas pensantes [ ], 
confrontar recursos já internalizados [ ], plasticizar caminhos [ ] e deslocar-
me atento a experiências que poderiam conduzir a realizações de arte [ ]. A 
experiência sensível da exterioridade é entendida, nessa dinâmica, enquanto 
instância anterior e independente ao fazer artístico propriamente dito. Quer 
dizer que nem toda a experiência de alteridade resulta em uma proposição a ser 
exposta, embora tenha na vivência exterior o gérmen de sua elaboração. A 
influência do entorno sobre a prática artística vale à Área Aberta e também ao 
Espaço Mental, à Sala Fechada e à Zona de Passagem. A ambientação de códigos 
encontrada nos diferentes espaços foi apreendida como fator de estímulo à 
experiência e criação.  

Cada lugar de pesquisa determinou, então, um tipo de exterioridade 
precedente a ser processada em coextensão com a interioridade do repertório 
individual. Quer dizer que os estímulos do espaço vivido podem conduzir a 
eventuais efeitos de arte como também marcarem vivências não convertidas em 
objetos de exposição. Consoante a isso, o filósofo alemão Martin Seel, em O 
Escopo da Experiência Estética (SEEL, 2014), pontua que a vitalidade do fazer 
artístico está precisamente na inesgotável, incontrolável e indeterminável 
instância do espaço vivido, para além de contornos epistêmicos ou peças de 
apresentação/exposição. 

A experiência da arte vive da experiência fora da arte – e, com 
referência a essa última, vive de experiências estéticas nos espaços 
da cidade e do campo, estas sendo experiências em que as 
coordenadas do savoir-vivre e confiança no mundo estão 
embaralhadas. Assim, quando é uma questão do âmbito da 
experiência estética, do seu alcance, não podemos parar nas artes 
como se fossem a verdadeira realização da experiência estética. A 
experiência estética não conhece realização canônica verdadeira. 
Ela encontra realização em sermos atraídos para as possibilidades 
de percepção e compreensão, dentro e fora da arte, e descobre que 
estas possibilidades não podem ser esgotadas, controladas ou 
determinadas (SEEL, 2014, p. 36). 

Através deste estudo, procurei expandir perímetros de atividade por 
variações atmosféricas do espaço, eventualmente flexionadas em trabalhos de 
motivação artística. Poética atenta a um visível invisível agente, que pratica o 
espaço por apreensões do agora, correlacionando individualidade e entorno. 
Tive de pensar passagens atingindo-me pela eletricidade pensante [ ], pelo 
recinto de exposição [ ], pela invisível malha comunicacional [ ] e por 
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estímulos da rua [ ]. Procurei em todos esses momentos evocar coextensões do 
dentro que se individua pelo fora. As flexões da experiência de fora em objetos 
de arte são entendidas como marcos de um atravessamento cursivo, colocadas 
à exposição em vista de espelhamentos pela alteridade, à incerteza de reflexões 
desencadeadas pelo olhar do outro. O que garante tal geração de propostas 
artísticas, todavia, são os percursos repletos de vivências no espaço e 
experimentações de linguagem, as quais podem não chegar ao estatuto de um 
objeto exponível. 

O segundo momento da Área Aberta começa com experimentações pela 
linguagem fotográfica no interesse de circuitar reflexões sobre imagens em 
contato ou derivadas de circunstâncias ao ar livre [ ]. Diante da torrente de 
ideias que o Caderno Refletivo incitou, a fotografia foi tomada como recurso e 
alusão ao fino ajuste de incidências exteriores necessário à constituição da 
imagem interior. Tal procedimento técnico tornou-se, assim, suporte poético 
para pensar a inevitável medida em contato com os raios luminosos que 
excitaram os olhos por todas as direções. Diferente do Espaço Mental, da Sala 
Fechada e da Zona de Passagem, os experimentos e trabalhos artísticos aqui 
apresentados mantiveram-se em um período de indeterminação, desencaixados 
de uma discussão específica até serem circuitados por analogias com a 
linguagem fotográfica. 

Relativos às imagens que se constituem pelo ajuste e incidência de feixes 
luminosos, antes de apresentar as proposições artísticas desenvolvidas durante 
esta investigação, é necessário destacar experimentos fotográficos com 
dispositivos artesanais estenopeicos, popularmente conhecidos como câmeras 
pinhole (do inglês, furo de alfinete). Referem-se a uma aproximação de 
linguagem realizada em 2015, no entremeio das produções dedicadas ao 
contágio e ao atravessamento, que pretendia observar, pela captura imagética 
de ambientes externos, diferentes distorções da imagem mediante dobraduras 
e volumes tridimensionais com papel fotossensível, inseridas em câmaras 
escuras manufaturadas. Embora não tenham sido concluídas como trabalhos 
artísticos de exposição, essas fotografias em preto e branco estenderam com 
procedimentos analógicos o estudo de distorções volumétricas da imagem já 
explorado digitalmente – como nos casos de Nó de Elipse [Buraco] e Nó de 
Paisagem Nº 0 – além de desencadearem os recursos de anamorfose e projeção 
luminosa introduzidos nas instalações Furo do Olho (fig. 117, p. 324) e Sem Título 
(Mundo das Imagens) (fig. 121, p. 332), de 2019 e 2020, respectivamente.  

Na escrita deste caderno, tais experimentos recebem o nome de Furos de 
Agulha, ao serem revistos como importante estágio para se pensar e praticar 
travessias criativas em Áreas Abertas. Com curvas, dobras e volumes de interior 
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sensível à luz ambiente, procurei expandir poeticamente a maneira como 
diferentes configurações interiores formam imagens particulares com 
projeções do que vem de fora. Diferentes dos dispositivos fotográficos 
mecanizados, as câmeras estenopeicas 47  não possuem lentes e funcionam 
através de um ou mais orifícios com décimos de milímetros em sua face frontal. 
Trata-se, portanto, de um equipamento de gravação muito simples em termos 
mecânicos, recorrendo de forma direta ao princípio de propagação retilínea da 
física óptica. De acordo com as condições da luz do ambiente desde onde a 
fotografia acontece, uma duração de incidência é determinada para que os 
feixes de luz entrem na câmara escura através do(s) orifício(s), de modo a 
projetar uma imagem inversa da reflexão difusa do espaço exterior sobre 
materiais sensíveis48.  

Caso seja insuficiente ou excessiva a exposição luminosa, a fotografia 
não dá visibilidade a detalhes ou panoramas, o que demanda leituras atentas 
sobre as condições ambientais em direta correlação com o tempo de abertura. 
Dessa forma, o procedimento da pinhole acentua expectativas quanto ao êxito 
ou fracasso dos registros, pois consiste em um tipo desacelerado de captura em 
comparação à verificação quase instantânea dos dispositivos de fotografia 
digital. O resultado apenas se confirma em salas vedadas para a revelação, por 
soluções químicas que garantem a fixação da superfície marcada com as 
reflexões exteriores. 

É importante destacar que os Furos de Agulha só foram possíveis pela 
companhia e suporte técnico do professor de química e pesquisador de 
interfaces em educação, política e arte Guilherme Corrêa, partilhando andanças 
por variados bairros de Santa Maria/RS, munidos de sua coleção de câmeras 
manufaturadas e atentos a achados de rua para serem distorcidos com 
fotográficas. Para mais de tematizar trânsitos formadores fora dentro, tenho 
nessa iniciativa outro marco de uma contiguidade pensante e criativa cultivada 
por muitos anos. Devido ao teor experimental que a atividade demandou, o 
conjunto de efeitos satisfatórios foi equivalente a fotografias veladas ou de 
pouca gravação. O entusiasmo de sua realização estava, todavia, nessa 
cumplicidade pelo acontecimento da imagem e que nos conduzia a conversas 
caminhantes à espreita de oportunidades no espaço. 

47 Nomenclatura derivada do vocábulo grego  (stenós, “estreito”), somado a  (ópsis, “visão, vista, 
olhar”) (TEIXEIRA, 2002). 

48  No estudo da física óptica, a imagem projetada dentro das câmeras estenopeicas é resultante da 
propagação retilínea de objetos luminosos ou das reflexões difusas e/ou especulares do espaço. Considera-
se, portanto, que o fenômeno da reflexão não corresponde apenas a espelhamentos, mas também à 
incidência e irradiação da luz que atinge superfícies irregulares (LUZZI, 2017). 
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Até mesmo o lugar de revelação veio de improviso, ao adaptar um 
banheiro de apartamento pela vedação de toda e qualquer fresta de luz que 
poderia entrar no espaço, sendo iluminado por uma lâmpada vermelha, o que 
garantia alguma localização espacial sem afetar os materiais sensíveis. Nessa 
sala de reduzida visibilidade, antes de sair pelas ruas, as dobraduras e volumes 
com papel fotográfico eram cortados, montados e inseridos no interior de 
dispositivos com paredes retas ou curvadas. Mal sabíamos quais imagens 
sairiam dessa experiência, pois havíamos alterado o manuseio e formatos 
típicos da técnica utilizada. Por seis tardes de sábado, repetimos uma rotina de 
carregar as câmeras com volumetrias variadas, andando sem endereço preciso 
pela cidade, à procura de entusiasmos em Área Aberta. Em toda ocasião, as 
distorções produzidas dentro das câmeras pela reflexão e projeção do espaço 
exterior eram imprevisíveis. Tal processo veio a contrastar com os inúmeros 
ajustes de distorção computadorizada dos trabalhos anteriores, de modo a 
acentuar a percepção do espaço fotografado, uma vez que não haveria como 
alterar a fisicalidade do registro após sua gravação. 

Ao todo, foram gerados vinte e dois Furos de Agulha com distorções de 
imagem e uma porção de materiais velados ou com poucos índices de captura 
luminosa. Cinco desses resultados estão nas páginas do Caderno Refletivo, em 
montagens que tomam as mãos como medida e suporte de apresentação, além 
de explorar inversões cromáticas dessas imagens em preto e branco. O 
tratamento posterior decorre do aspecto negativado das fotografias 
estenopeicas, do qual as variações de incidência sobre o papel sensível 
correspondem a tonalidades de preto ao entrarem em contato com as 
substâncias de revelação. Na sequência aqui paginada, estão duas distorções 
curvadas/cilíndricas (fig. 111 e fig. 113), uma improvisação cônica (fig. 114), um 
desdobramento de volume cúbico e outro que planifica as faces de um octaedro 
(fig. 110, p. 306, e fig. 115). Para melhor verificar o efeito das volumetrias, nos 
dois últimos casos, foram fotografados ambientes externos junto de padrões 
regulares. Por conta da alvura do papel fotossensível, os registros que possuíam 
arestas prismadas, como no caso do cubo e do octaedro, tornaram-se mais 
escurecidos em comparação a dobraduras mais abertas. Uma hipótese levantada 
ao aspecto final está nos possíveis rebatimentos internos e difusos que as 
paredes brancas e sensíveis à luz reincidiram sobre si mesmas. 

Redimensionados na poética do atravessamento, os Furos de Agulha 
caracterizam-se por um empenho de constituir registros da reflexão exterior 
em direto contato com o espaço. As câmeras estenopeicas acentuam a 
correlação entre gesto fotográfico e acontecimento físico-químico da imagem. 
Aludem ao processamento corporal dos múltiplos estímulos da Área Aberta, 
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Fig. 111 – Elias Maroso, Furo de Agulha (Praça). Fotografia estenopeica 
em preto e branco com distorção curvada. Dimensões de 24 cm x
8,7 cm. Santa Maria/RS, ano de 2015. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 112 – Elias Maroso, Furo de Agulha (Praça). Negativo de fotografia
estenopeica em preto e branco com distorção curvada. Dimensões de 
24 cm x 8,7 cm. Santa Maria/RS, ano de 2015. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 115 – Elias Maroso, Furo do Agulha (Cubo e Octaedro).
Fotografias estenopeicas em preto e branco com distorção
cúbica e octaédrica. Dimensões de 21,5 cm x 16,6 cm
(cúbica); e de 18,4 cm x 11,5 cm (octaédrica). Santa
Maria/RS, ano de 2015. Fonte: AUTOR, 2020. 
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formando memórias de fora para dentro, mediante aberturas coextensivas. Essa 
experimentação igualmente ressalta que, apesar da procedência exterior na 
constituição fotográfica, os formatos internos levam a resoluções próprias pela 
distorção da imagem. Os resultados distanciam-se, portanto, de representações 
imagéticas dos ambientes captados para se presentificarem com indícios visuais 
dos percursos percorridos. Ademais, se observada a partir dos quatro estágios 
de um atravessamento [    ], os Furos de Agulha permitem a costura de uma 
aplicação mental [ ] com formações em ambiente interno [ ], somente 
possíveis por um pequeno furo de parede [ ] e pela irradiação luminosa da 
exterioridade [ ]. Desse modo, a escrita do Caderno Refletivo promove revisões 
não só de passados recentes como novas diagramações do plano prático 
estabelecido nesta pesquisa. Pela analogia com a linguagem fotográfica, 
alinhavada com Furos de Agulha que sequer passaram por exposições, destaco 
uma poética que não se instaura por objetos concluídos, mas por um processo 
atravessante e atravessado de fatores externos. 

 

A ligação entre formação técnica da imagem com o objeto ou o referente 
espacial captado é articulada pelo filósofo e pesquisador belga Philippe Dubois, 
em O Ato Fotográfico e Outros Ensaios (DUBOIS, 1994), ao apresentar três 
conceituações e empregos históricos: {I} a fotografia como espelho do real; {II} a 
fotografia enquanto realidade construída; e {III} a fotografia resultante de uma 
marca do real. Recorrendo à teoria geral da semiótica elaborada por Charles 
Sanders Peirce, Dubois confere à história da fotografia um primeiro momento 
voltado à reiteração do referente com figuras de semelhança (o ícone, espelho do 
real), outro relativo a convenções e valores que impregnaram sua prática (o 
símbolo, a realidade construída) e um terceiro momento que assume seu 
fundamento tecnológico (o índice, a marca do real) (DUBOIS, 1994, p. 45). Tal 
associação com o esquema tripartido da semiótica peirciana situa a fotografia 
na atribuição de um signo agente, apreendido em termos técnicos e usos 
contemporâneos como imagem indicial, dado que remete “a um único referente 
determinado, o mesmo que a causou, do qual ela resulta física e quimicamente” 
(Ibidem, p. 52). Por certo, a característica indicial do ato fotográfico em muitos 
casos é explorada com efeitos de ênfase visual, o que corresponderia à 
primeiridade do signo icônico, ou, também, por representações simbólicas, 
através de códigos e convenções de linguagem. O que interessa destacar nessa 
discussão, entretanto, é a constituição física e química entre a reflexão luminosa 
e o suporte de captura, introduzindo na percepção da imagem a marcação real 
de um tempo vivido e de um espaço distante. 
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Complementar à articulação entre espaço exterior e uso de recursos 
fotográficos suscitada pelo Caderno Refletivo, Área Aberta, encontro na obra do 
artista estadunidense Robert Smithson um oportuno pensamento sobre o lugar 
da experiência sensível que precede a elaboração de artigos expostos sob a 
chancela convencionada da arte. Internacionalmente conhecido a partir dos 
anos sessenta e setenta por obras de interesse espacial não limitadas às paredes 
do cubo branco, Smithson desenvolveu junto de sua prática artística 
conceituações sobre o espaço vivido e o espaço convencionado da Arte. 
Concebendo proposições artísticas endereçadas a Áreas Abertas distantes de 
centros urbanos, o artista atentou a possíveis deslocalizações entre a 
experiência criativa pela exterioridade e sua anacrônica e remota indicação em 
recintos expositivos. Mediante objetos, desenhos, mapas, vestígios materiais e 
fotografias, o artista procurava assinalar o espaço da exposição como o 
enquadramento e a condição pela qual se pode indicar atividades poéticas em 
circunstâncias de coordenadas abertas, distantes dos lugares convencionados a 
objetos artísticos (SMITHSON, apud FERREIRA; COTRIM, 2009). Denomina, então, 
um lugar das relações sensíveis do corpo com o espaço externo (o site) em 
contraste com os recintos por onde as experiências são sugeridas, apontadas ou 
representadas em forma de objetos de contemplação e análise (o non-site). Em 
seu pensamento, site e non-site são instâncias correlacionadas, 
interdependentes e que problematizam o lugar da realização poética e de sua 
decorrente objetualização em Salas Fechadas. 

Alguns dos recursos de linguagem recorrentes em Robert Smithson são 
encontrados na instalação Non-site: Line of Wreckage (Bayonne, New Jersey), de 
1968 (fig. 116), composta por notações cartográficas, um contêiner 
comportando pedras diversas e painéis de fotografias em série. Todos os 
elementos são apresentados para indicar uma localidade ausente, relativa à 
periferia da cidade de Bayonne, situada ao nordeste do estado de New Jersey, 
EUA. Com faixas horizontais que, sutil e gradualmente, estreitam-se da base ao 
topo da peça como possível sugestão de perspectiva, o contêiner de rochas 
corresponde ao aspecto longitudinal do mapa que pontua a procedência dos 
vestígios expostos, acompanhado dos painéis alongados que sequenciam 
quarenta e duas fotografias das margens do Rio Hudson. Ao problematizar a 
soberania do objeto artístico sobre a experiência estética, Smithson constrói 
essa e demais instalações apresentadas em recintos de exposição a partir de 
composições principalmente indicativas, nas quais a fotografia tem seu 
destaque por se constituir como marca/índice de um tempo vivido e de um 
espaço distante. O pesquisador João Castilho, em A Fotografia Entrópica de 
Robert Smithson (CASTILHO, 2011), ressalta o teor de deslocalização que as 
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fotografias do artista evocam junto dos demais elementos instalativos, 
atribuindo ao interior do cubo branco a propriedade de justapor fragmentos de 
processos uma vez abertos à exterioridade, os quais vivenciaram o espaço por 
extensões difusas, de contornos indefinidos. 

O que está fora (pedras) passa para dentro (galeria); o que está 
dentro (mapas, fotos, textos) reenvia o espectador para fora; o que 
é grande se torna pequeno (escala); o que é destruição (restos) passa 
a ser construção (contêineres) (CASTILHO, 2011, p. 70). 

Quanto mais perto você acha que está chegando dele [do site] e 
mais o circunscreve, mais ele se evapora. Torna-se uma miragem 
e simplesmente desaparece. O site é um lugar onde devia estar 
um trabalho, mas não está. O trabalho que deveria estar ali 
agora está em outro lugar qualquer, normalmente em uma sala. 
Aliás, tudo o que tem alguma importância acontece fora da 
sala. Mas a sala nos lembra as limitações de nossa condição 
(SMITHSON apud FERREIRA; COTRIM, 2009, p. 290, grifo nosso). 

Fig. 116 – Robert Smithson, Non-site: Line of Wreckage 
(Bayonne, New Jersey). Instalação composta por contêiner 
de pedras (149,8 x 177,8 x 31,75 cm), mapa (9,5 x 124,4 cm)
e três painéis fotográficos (9,5 x 124,4 cm – cada). Ano de 
1968. Fonte: BIGMAN, 2019. 
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A fotografia torna-se, para Robert Smithson, um dos possíveis meios que 
sublinham a duplicidade site e non-site, lugar e não-lugar, tomando elementos 
próprios dessa linguagem, como o foco, o enquadramento e sua particularidade 
indicial, para acentuar pela distância e ausência a diferença atmosférica entre 
galerias de arte e os locais por onde os impulsos criativos procederam. O site 
está para espacialidades que marcam um foco perceptivo, um arranjo 
condicionado à apresentação de unidades fragmentárias. O non-site, por sua 
vez, corresponde à instância fenomenal do acontecimento poético, excedente a 
circunscrições e capturas codificantes (SMITHSON, apud FERREIRA; COTRIM, 2009, 
p. 289). Smithson constrói correlações de uma exterioridade de estímulos a 
partir de conversões de linguagem no interior de espaços prescritos. Além 
disso, o artista destaca que a elaboração de trabalhos artísticos distantes dos 
locais de procedência também configura um inevitável retorno à interioridade 
– “o que quero enfatizar é que se você quer se concentrar exclusivamente no 
exterior, tudo bem, mas provavelmente voltará ao interior de alguma maneira” 
(SMITHSON apud STILES; SELZ, 2012, p. 637). Quando acompanhadas de outros 
componentes instalativos, seus registros conduzem, portanto, mais a um 
problema guiado à experiência espacial e sua circunscrição discursiva do que 
imagens suficientes por si mesmas. 

De acordo com o pesquisador Alberto Velasco, em Robert Smithson: une 
critique en acte de la photographie (VELASCO, 1991), ao evitar construções  
idealizadas e de apuro técnico, Smithson diferenciou-se dos registros de 
paisagem vigentes em seu contexto estadunidense, voltados à contemplação do 
sublime e à conquista territorial. Afastou-se, assim, de uma tradição iniciada na 
segunda metade do séc. XIX pelos fotógrafos Timothy O'Sullivan, William 
Henry Jackson e Carleton Watkins. Tal vertente de produção apresentava 
vastos e suntuosos panoramas até então não conhecidos, atrelando o ofício do 
fotógrafo à expansão territorial e à demarcação de fronteiras ocorridas há mais 
de um século em todo continente norte-americano. Smithson desconsiderava 
tal espírito desbravador e de dominação ambiental por meio de propostas 
artísticas que pontuavam a insuficiência da linguagem diante da percepção 
corpórea da exterioridade. Um tipo de interiorização que não quer englobar ou 
imperializar o real, mas alcançá-lo como instância formadora de um dentro em 
coextensão com os estímulos de fora. Por isso, com instalações, esquemas 
abstratos e imagens técnicas, as proposições de Smithson dedicadas aos limites 
da representação do real situam o fazer artístico como interface sensível e 
imanente aos atributos do espaço. Consiste no empenho de reintroduzir no 
corpo uma experiência sensorial de áreas abertas, alienada por veículos e 
recintos de intermediação. 
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Quanto mais olhamos através da câmera ou assistimos uma 
imagem projetada, mais remoto o mundo se torna, ainda que nós 
comecemos a compreender melhor esse caráter remoto (SMITHSON, 
1996, p. 139). 

Cézanne e seus contemporâneos foram forçados a sair do ateliê 
pela fotografia. Eles estavam em uma real competição com a 
fotografia, então foram para os sites, porque a fotografia torna a 
Natureza um conceito impossível. De certa forma, ela enfraquece 
todo o conceito de Natureza, no que a Terra, depois da fotografia, 
se torna mais propriamente um museu (SMITHSON, 1996, p. 188). 

Os deslocamentos e deslocalizações de Robert Smithson são referências 
à poética do atravessamento por envolver análises sobre a representação do real 
e o enquadramento expositivo da Arte, o que salientou uma disposição criativa 
à exterioridade. Observo correspondências nessa correlação entre site e non-
site, pois não é estabelecida por um rechaço ou negação a objetos de exposição, 
mas por uma atenção ao que está antes e fora de convenções espaciais. 
Semelhante à dinâmica coextensiva deste estudo, encontro na prática de 
Smithson um exterior que é antes e depois do exercício artístico, plano potencial 
distinto de interiores acondicionados. Por mais cooptável que uma produção 
possa ser, seu gérmen de disparo persiste aberto, pulsante e ultrapassa qualquer 
unidade individuada ou circunscrição espacial. Adaptando tal referência aos 
termos desta pesquisa, trata-se de um processo que se desenvolve implicado em 
Áreas Abertas e que, ao constituir e expor seus resultados em Salas Fechadas, 
instauraram uma diferença ambiental em relação a seu impulso motivador. 

 

Na escrita do Caderno Refletivo, a fotografia serviu de suporte poético 
para se pensar acontecimentos da imagem só possíveis por uma estreita e 
necessária medida em relação à avalanche de estímulos provocada pelo senso 
de espaço exterior, de Área Aberta. Constituindo-se por marcações físico-
químicas de superfícies sensíveis, a imagem fotográfica também está para 
remeter ao contato direto do corpo com incidências ao ar livre. Nessa leitura, 
foram revisitados experimentos com câmeras estenopeicas, aqui chamados de 
Furos de Agulha, com os quais procurei particularizar irradiações ao ar livre 
com curvas, dobras e prismas de interior fotossensível. Em sua elaboração 
primeira, essas fotografias experimentais surgiram como derivações analógicas 
de distorções visuais já desempenhadas digitalmente nos trabalhos Nó de Elipse 
[Buraco] e Nó de Paisagem Nº 0. Redimensionados pela poética do 
atravessamento, os Furos de Agulha evidenciam a persistência de dinâmicas 
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coextensivas que não só se apresentam nesta seção sobre a Área Aberta, como 
também no Espaço Mental, na Sala Fechada e na Zona de Passagem. 

Isso quer dizer que os trabalhos artísticos deste estudo não foram 
concebidos como cristalizações de contexto, mas processaram trânsitos em 
vaivém, por um ofício da linguagem atento a variações de atmosfera, por 
apreensões de entrada e impulsos de saída. Alusivo a esse princípio formador, 
o aspecto indicial da fotografia analógica se faz por uma estreita ligação com o
referente, o que confere a esse tipo de imagem sugestões de um tempo anterior 
e de um espaço já percorrido. No fazer de Robert Smithson, tal propriedade 
serviu de recurso para assinalar trajetos em coordenadas abertas e seu provável 
retorno por enquadramentos internos. De maneira semelhante, destaco nesta 
investigação ciclos que respiram influências do espaço para irrigar novas 
inquietações de linguagem. Refere-se, portanto, a circuitos de entradas e de 
saídas: cada unidade formada torna-se impulso a novas rotinas criativas. Se, por 
um lado, a geração de trabalhos artísticos acontece de fora para dentro [    

   ], por outro, esse transcurso não se acomoda em terminais expositivos 
e procura traçar vetores de dentro para fora [       ]. É por isso que 
algumas proposições de arte tematizam o que separa os espaços 
convencionados da Arte de outros contextos de criação. Olhar atento para dar 
continuidade às sístoles e diástoles da poética do atravessamento. 

Observações sobre a diferença entre a experiência da exterioridade [ ] 
e de seu retorno à condição expositiva [ ] motivaram a produção de Furo do 
Olho (fig. 117), instalação artística realizada no período desta pesquisa e que só 
foi possível por uma derivação prática das distorções obtidas com as fotografias 
estenopeicas49. Composta por impressões sobre lâminas de acetato, lâmpadas 
LED, cortes de acrílico a laser, fotocorrosões metálicas e fios de cobre 
esmaltado, tal proposição apresenta dois engenhos de projeção luminosa pelo 
estudo da anamorfose tridimensional. Dispostas lado a lado, as luminárias 
formam rostos autorretratados sobre a parede por meio da luz que interage com 
deformações impressas na superfície de cones plásticos. Como sugestão 
volumétrica e tátil do que acontece com a luz no interior de câmaras escuras e 
dos globos oculares, os vértices de cada cone alinham-se às pupilas das figuras 
projetadas. Furo do Olho reconstitui a experiência dos Furos de Agulha 
invertendo seu princípio projetivo: ao invés da luz exterior marcar distorções 
sobre curvas, dobras e construções internas, é por meio do anamorfismo e de 
luzes artificiais que imagens de semelhança acontecem. Nos Furos de Agulha, a 
reflexão difusa do espaço externo foi distorcida de fora para dentro, dado que, 

49 Furo do Olho foi exposto no VI Concurso de Arte Impressa do Goethe-Institut de Porto Alegre/RS (2019) e 
na terceira edição de A Frente e o Verso do Olho, no Museu de Artes de Santa Maria/RS (2019). 
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em Furo do Olho, rostos próprios aparecem por elaborações técnicas de dentro 
para fora e aludem a um tipo especular de reflexão pela presença dos 
autorretratos. Embora resulte em projeções luminosas sem intermediação de 
equipamentos digitais, para alcançar tal efeito, foram necessários inúmeros 
testes projetivos em aplicativos de computador, com simulações do 
comportamento da luz ao transpassar diferentes filtros em anamorfose cônica. 
Furo do Olho corresponde, portanto, a processamentos internos desencadeados 
pelas distorções fotográficas anteriores e marca o estágio de retorno ao espaço 
expositivo. Originando-se do vocábulo grego , anamòrfo is, que 
significa "retorno da forma” ou “reversão da forma", tanto a definição quanto a 
prática da anamorfose referem-se à restituição óptica de deformações visuais, 
como pontua o pesquisador português António Oriol Trindade ao discorrer 
sobre requisitos técnicos e aplicações desse método. 

As anamorfoses são imagens que se apresentam distorcidas ou 
mesmo dilatadas ao olhar de um observador, mas que são passíveis 
de se restituírem através de um ponto de vista rigidamente 
determinado, como que “imagens destruídas” que se restabelecem 
consoante a mobilização do espectador, fruidor, para um lugar 
privilegiado de observação. São, portanto, imagens evasivas que 
implicam um retorno (TRINDADE, 2013, p. 29). 

Na instalação Furo do Olho, foram criados dois filtros cônicos para a 
projeção de um autorretrato frontal e outro isolado, evidenciando o rosto em 
ângulo de ¾, com apenas um dos olhos abertos 50 . Nisso, pelo ajuste das 
luminárias em relação às figuras resultantes, procurei representar marcos focais 
como também sugerir um breve intervalo entre a visão e as extremidades 
pontiagudas dos cones. Diferente dos desenhos da instalação Diagrama 88.8 
(fig. 82, p. 232), cujo traçado de vértices está direcionado contra a parede e na 
mesma direção do olhar 51 , agora o vetor de perfuração parece também 
confrontar figuras de identificação. Para retornar à imagem do rosto, tive de 
desfigurá-lo incontáveis vezes, até perceber que quanto mais o cone se 
aproxima da parede de incidência, mais dilatado o rosto precisa ser. Com os três 
filtros abertos e planificados, é possível observar a gradual disformia que 
começa da base para atingir seu limite na ponta de cada volume cônico (fig. 
118). À vista disso, a instalação confere um aspecto incorpóreo às restituições   

                                                 
50 O autorretrato projetado pela luminária com apenas um filtro em anamorfose cônica também foi usado 
para a produção dos indutores figurativos da instalação eletrônica Pulso Espiral (fig. 21, p. 86), apresentada 
em [ .3] Notas Elétricas do Caderno Preto, Espaço Mental. 

51 Confrontação semelhante pode ser observada no ensaio gráfico de transição do entre os segmentos  
[ .1] No Ar, Acontece Agora e [ .2] Infinito FM do Caderno Transparente, Zona de Passagem, relativo a 
uma sucessão interminável de olhares perfurantes contra a parede (p. 177). 
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Fig. 117 – Elias Maroso, Furo do Olho. Instalação. Impressão sobre acetato, peças em cobre
fotocorroído, cortes a laser de acrílico, lâmpadas LED, clipes metálicos, parafusos e fios de
cobre esmaltado. Dimensões da luminária maior de 25 cm x 16 cm x 13 cm. Dimensões da
luminária menor de 25 cm x 16 cm x 8 cm. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.



325   

Fig. 118 – Impressão com os cones abertos que demonstram a 
deformação necessária para as projeções das luminárias em Furo 
do Olho. Dimensões da impressão de 42 cm x 89 cm. Ano de 2019. 
Fonte: AUTOR, 2020.
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da imagem, pois os autorretratos se realizam por interações luminosas com os 
componentes materiais do trabalho. As figuras somente retornam à semelhança 
com seu referente enquanto forem emitidas pelos projetores artesanais. Visto 
que a leitura das figuras luminosas se complementa pelo desenho dos 
dispositivos de visualização, são correlacionados estados materiais e imateriais 
no acontecimento da imagem. 

Mesmo desenvolvido a partir de experimentos anteriores, a presença da 
eletricidade e emissão luminosa insere Furo do Olho no repertório prático desta 
pesquisa. Somado a anamorfismos e projeções, pretendi com essa proposta 
lançar um senso de análise e reflexão sobre o contexto expositivo. A instalação 
foi pensada, então, como um exercício de retorno, como o estágio necessário 
para revisões no espaço de dentro após incidências por espaços de fora, sem 
perder de vista os furos desde onde as imagens se compõem imagens, em 
circuitos de entradas e saídas. Os terminais de energia que ligam as luminárias 
à rede elétrica da sala de exposição se constituem por peças em cobre 
fotocorroído que novamente fazem menção ao Diagrama do Sistema Visual de 
René Descartes (fig. 81, p. 232). Diferente da citação incluída em Diagrama 88.8 
(fig. 82), a qual substitui a conexão dos nervos ópticos com a glândula pineal 
por um arranjo de objetos relativos ao transpasse da parede, na instalação Furo 
do Olho, o traçado esquemático da visão se estende pelo desenho de duas mãos 
gesticulando dedos de pinça (fig. 119, 328). Tais alterações remetem ao próprio 
gesto de montagem dos fios e clipes metálicos que alimentam a entrada 
negativa e a saída positiva dos projetores bem como associam a visão ao tato, 
diferente da separação e da hierarquia determinada aos sentidos humanos pelo 
pensamento cartesiano. Desconectados da glândula pineal que, no diagrama de 
René Descartes, é a interface de acesso ao plano metafísico, os globos oculares 
ligam-se, nos desenhos de Furo do Olho, à sensibilidade háptica com o mundo 
das coisas. Nessa adaptação, os feixes que adentram a câmara escura dos olhos 
e excitam as paredes retinais seriam processados em contato com o espaço 
vivido. 

O retorno à sala expositiva, a restituição da imagem com autorretratos 
e o prolongamento do olhar ao toque das mãos são inseridos no trabalho para 
evidenciar uma vontade de reflexão e de autorreflexão envolvidas pela vivência 
do espaço. Refere-se, portanto, a um tipo de reflexão que avizinha à 
fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, quando recorre à experiência tocada 
e tocante das mãos para caracterizar o inextricável prolongamento do ser em 
seu entorno, diferente das reiterações metafísicas do cogito cartesiano52. Um 

52  A condição ser-no-mundo em Maurice Merleau-Ponty, enquanto alternativa à premissa do cogito 
cartesiano, ou seja, ao sentido idealista que afasta o pensamento de si da experiência sensível do entorno, 
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espelhamento que, como na sensibilidade háptica, acontece em mão dupla: 
toco-me ao tocar assim como vejo-me ao ver. Integrado à poética do 
atravessamento, Furo do Olho seguiu um caminho de reflexão por estímulos até 
então não refletidos, o qual leva a redesenhos na percepção de si e, por 
conseguinte, dos espaços praticados. Consiste em um revide especular que 
circuita a fisionomia própria com um olhar de alteridade. Disposição do 
contraste entre o que foi vivido lá fora e o que se apresenta aqui dentro. 

Eu comecei a refletir, minha reflexão é reflexão sobre um 
irrefletido, ela não pode ignorar-se a si mesma como um 
acontecimento, logo ela se manifesta como uma verdadeira criação, 
como uma mudança na estrutura da consciência [...] (MERLEAU-
PONTY, 1999, p. 10). 

Só me foi dado chamar o mundo e os outros a mim e tomar o 
caminho da reflexão, porque desde o início estava fora de mim, no 
mundo, junto aos outros, sendo que a todo momento essa 
experiência vem alimentar minha reflexão (Ibidem, p. 56). 

Afora associações da autoria consigo mesma, é igualmente possível 
localizar um modo especular de reflexão no ponto de vista do espectador, no 
detalhe em que a instalação se apresenta como objeto observante, replica a 
posição daquele que a olha, diante da parede. Ambos os autorretratos 
expressam um semblante de atenção e análise como se estivessem espiando a 
circulação do espaço de fora para dentro. Quando não defrontados por 
observadores, os rostos parecem mirar as propriedades de seu contexto de 
inserção. Nas duas ocasiões em que Furo do Olho foi exposto, pude acompanhar 
a reação de alguns visitantes, os quais procuravam compreender a procedência 
das figuras luminosas, ao examinar os elementos materiais (filtros cônicos, 
peças metálicas, cortes de acrílico e componentes eletrônicos) e imateriais da 
instalação (projeções de luz e de sombra sobre a parede). Os curiosos que 
desvendaram tal efeito projetivo tiveram de reverter mentalmente seu 
funcionamento, começando pelas correções luminosas para chegar às 
deformações de origem. Nisso, observadores e proposição artística encontram-
se por um olhar que não é somente contemplativo, como também verificante, 
atraído por uma lógica pouco óbvia, através da qual o objeto analisado se 
constitui – o efeito projetivo é examinado pelos espectadores e o interior do 
cubo branco pelas fisionomias projetadas. 

também é abordada na subseção [ .1] No Ar, Acontece Agora (p. 185) do Caderno Transparente, Zona de 
Passagem. Já a reflexidade háptica, tocante e tocada das mãos igualmente se liga as considerações sobre 
escala e autonomia tecnológica do artista Tetsuo Kogawa, incluídas em [ .3] Hora do Intervalo (p. 243). A 
atividade manual é dimensionada como um “suporte fenomenológico” da atividade artística ao ligar 
impulso criativo, reflexão e prática. 
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Fig. 119 – Elias Maroso, Furo do Olho (detalhe). 
Impressão sobre acetato, cortes de acrílico, cobre 
fotocorroído, lâmpada LED, componentes eletrô-
nicos e fiação elétrica. Dimensões de 25 m x 16 cm 
x 8 cm. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 120 – Distorção em anamorfose cônica 
para a instalação Furo do Olho. Ano de 2019. 
Fonte: AUTOR, 2020.
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O artista e pesquisador Fercho Marquéz-Elul, em A Obra-Pensamento de 
Elias Maroso como Scattered Objects 53 , ensaio pelo qual elabora reflexões 
próprias a partir de trabalhos artísticos desenvolvidos nesta pesquisa, escreve 
sobre o semblante das figuras e a resolução projetiva de Furo do Olho. 

Nossa atenção se volta para duas projeções do rosto do artista na 
parede que miram penetrantemente o espaço, nossa presença, 
nosso olhar. É como se seu olhar varresse com raios X não apenas 
os ditames físicos do próprio espaço, mas principalmente as forças 
imateriais que gerenciam sua organização, suas políticas e seus 
posicionamentos. Intermediando nosso olhar perante as projeções 
e o olhar penetrante do artista em relação ao espaço que rege 
nossos comportamentos, luminárias cônicas parecem pontuar o 
olhar de Maroso, como se o furassem ou se estabelecessem, como 
uma espécie de dispositivo oferecido a quem frui a instalação, o 
acesso ao estado de seu olhar, permitindo com que fosse penetrado 
no espaço interno em que o mesmo se forma (MARQUÉZ-ELUL, 2020. 
In: ANEXO, p. 403). 

Pela leitura de Marquéz-Elul, defrontei-me com detalhes até então 
irrefletidos em Furo do Olho e nas outras realizações abordadas em seu texto. 
Por mais íntimo que um processo criativo possa ser, o ato de exposição é a 
chance de todo artista para que seus resultados tenham vitalidade pelo olhar do 
outro, a ponto de se afetar com a própria obra como estímulo externo a um 
interior já conformado. Sou lançado para fora de mim pela leitura do outro. 
Quando isso acontece, o recinto expositivo deixa de ser um recorte disciplinar 
da atividade criativa ou um espaço que justapõe vivências distantes, para abrir 
uma área de rebatimentos inesperados, a oportunidade de refletir o irrefletido, 
inclusive aos proponentes de uma mostra. Poderia dizer, então, que nem toda 
exposição resulta nas qualidades de uma Sala Fechada, sendo praticáveis outras 
atmosferas de experiência que excedem a arquitetura do cubo branco, sejam elas 
relativas ao Espaço Mental, à Zona de Passagem ou à Área Aberta. Se produzo e 
exponho trabalhos de arte, é porque busco transições de um estado a outro ao 
invés de identificações e, por esse motivo, abertas à alteridade. Ofício da 
linguagem desencadeado com impulsos e táticas indisciplinadas, a perfurar 
saídas não vistas e de aparência impossível pelo furo dos olhos. 

Como prática de um estágio reflexivo sobre a poética do 
atravessamento, Furo do Olho se instala na parede de exposição que, vista de 
fora para dentro, marca a cisão entre os lugares convencionados da Arte e outros 
contextos de criação; e, de dentro para fora, torna-se suporte a projeções 
reflexivas e autorreflexivas. A proposta diz respeito, portanto, a um olhar que 

53 O texto assinado por Fercho Marquéz-Elul integra a seção Anexo do presente documento (p. 399). 
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perfura com furo dos olhos, esteja no lado de fora ou no lado de dentro. 
Consoante às pontuações de Furo do Olho, encontro-me nas definições de 
imagem-muro e de imagem-furo cunhadas pela psicanalista e escritora Tania 
Rivera, ao versar sobre as acomodações da consciência e os caminhos 
inconscientes situados tanto no exercício reiterante quanto criativo da 
linguagem. Conduzido por Rivera, percebo imagens-muros que revestem a visão 
com figuras esperadas, de aparência familiar, a favor de uma compreensão 
ordenada de si e do espaço circundante. Porém ou por sorte, a dimensão 
uniforme das imagens-muros é revertida em imagens-furos toda a vez em que a 
visão é atingida por um “caos pulsante que é a própria vida” (RIVERA, 2013, p. 
8), acontecimento pelo qual se abre outra vertente “que nos afeta e convoca a 
deslocamentos, retirando de nós a tranquilidade de uma ‘casa própria’, de um 
ponto de vista central que nos sustentaria ilusoriamente como centro do olhar” 
(Idem, 2009, p. 70). Nisso, a experiência da imagem evocaria o duplo efeito de 
encobrir a incompletude da consciência e de, a partir de sua ilusão de 
uniformidade, perfurar acessos a “um mundo heterogêneo do qual não somos 
senhores” (Idem, 2011, p. 8). 

Mesmo quando a imagem se propõe encobridora, tendendo para a 
vertente da imagem-muro, pode haver nela brechas que nos 
apontem fugazmente seu avesso, convidando-nos ao 
estranhamento da imagem-furo. A imagem nunca é espelho 
perfeito, onde nós, Narcisos apaixonados, miramos nosso reflexo 
apaziguador e sem falhas. A imagem do Narciso convida, como 
sabemos, à vertigem que o faz cair e afogar-se no rio (Idem, 2011, 
p. 55).

A reversão dos Furos de Agulha pelo anamorfismo de Furo do Olho, 
levou-me a refletir sobre o inevitável retorno ao espaço de dentro, impregnado 
de estímulos de fora. Refere-se a um tipo de reflexão que só acontece ao 
desassossegar o repertório praticado desde a última visita ao interior da 
exposição – ato de brechar entradas e saídas na dimensão das imagens-muros; 
perfurar a cortina do visível pelo furo dos olhos. O espaço expositivo tanto é o 
lugar por onde se apresentam as formulações de um processo como também se 
torna instância interior frequentada e refletida pela alteridade. Se recorro ao 
visível é para avessá-lo, para dar acesso às imagens-furos que desacomodam 
identificações próprias, recognições de dentro. Os rostos projetados indicam-
me toda estação que antecede novas rotinas a serem escritas pelos quatro 
cadernos desta pesquisa, conforme o teor de cada reversão da experiência em 
objeto expositivo – comportamento absorsivo/pensante [ ], evasivo/crítico [ ], 
transmissor/energético [ ] ou refletivo/circulatório [ ].A chance desses ciclos 
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Fig. 121 – Elias Maroso, Sem Título (Mundo das Imagens). Projeto de instalação site-specific
para o Porão do Paço Municipal de Porto Alegre. Cinco estruturas verticais apoiadas no chão
e luminárias em anamorfose cônica. Cortes a laser de acrílico, lâmpadas LED, impressão sobre 
acetato, peças em latão fotocorroído quimicamente, parafusos e fiação elétrica. Dimensões de 
175 cm (altura) x 280 cm (largura) x 30 cm (profundidade) Ano de 2020. Fonte: AUTOR, 2020.
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criativos, o seu caminho de disparo e de regresso, está nessa estreita passagem 
que é fora dentro, verso frente, invisível visível, irrefletido refletido. 

A instalação Furo do Olho também introduz no transcurso da poética 
uma modalidade inédita e autossuficiente de projeção luminosa, passível de ser 
aplicada em outras proposições, como no projeto Sem Título (Mundo das 
Imagens) (fig. 121), concebido especificamente ao Porão do Paço Municipal de 
Porto Alegre no ano de 2020. Embora não tenha sido exposta nem materializada 
em sua totalidade, localizo na proposição outro marco cíclico da pesquisa, pois 
é endereçada ao mesmo contexto de Coisa Curva e Vai (p. 78), realização que 
inaugurou o interesse diagramático, circuitado e pulsante da investigação como 
um todo. Depois de três anos, lanço outro olhar ao recinto onde expus a 
primeira resolução prática dedicada ao atravessamento, agora carregado de 
experiências sequer imaginadas no começo deste estudo. 

Sem Título (Mundo das Imagens) é composto por cinco luminárias que 
projetam imagens em anamorfose cônica, apoiadas no chão e rentes à parede 
onde estão as aberturas da face esquerda do Porão do Paço Municipal, com vista 
para o ambiente externo (Rua Uruguai, Centro Histórico). Cada luminária 
projeta em seu topo sugestões de quebraduras e fragmentos das janelas do local 
de exposição, o que visualmente despedaça sua proteção ornamental e imagens 
turvas da cidade (fig. 122). Aplicando a técnica desenvolvida em Furo do Olho, 
as projeções acontecem por meio de um filtro cônico de luz e sombra, onde são 
impressas deformações de imagem que garantem a correta visualização da 
"janela quebrada" sobre a parede do porão (fig. 123). Agora, diferente do estudo 
anterior de anamorfismo, as figuras luminosas voltam-se ao que está depois do 
próprio ambiente de apresentação, semelhante às videoinstalações Nó de Elipse 
[Buraco] (p. 294) e A Frente e O Verso (p. 90).  

A fragmentação da imagem apresentada neste projeto site-specific tem 
como referência de disparo a pintura Le Monde des Images de René Magritte 
(fig. 125), obra em que o artista joga com o limite da representação visual ao 
quebrar junto aos cacos de uma janela a vista de fora, um típico pôr do sol no 
horizonte. Os fragmentos parecem fixar detalhes da paisagem e, por 
consequência, escancaram o aspecto representativo da pintura. A obra nos 
convida a um espaço pictórico de uma desrazão particular, guiada pela leitura 
de seu título que, assim como na maioria de suas pinturas, acabam por ampliar 
os enigmáticos ambientes evocados pelo artista ao demarcar jogos entre o 
visual e o verbal – "os títulos são escolhidos de tal maneira que impedem de 
situar meus quadros numa região familiar que o automatismo do pensamento 
não deixaria de suscitar a fim de se subtrair à inquietação" (MAGRITTE apud 
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Fig. 122 – Elias Maroso, Sem Título (Mundo das Imagens). Projeto de instalação site-specific
para o Porão do Paço Municipal de Porto Alegre. Cinco estruturas verticais apoiadas no chão 
e luminárias em anamorfose cônica. Cortes a laser de acrílico, lâmpadas LED, impressão sobre 
acetato, peças em latão fotocorroído quimicamente, parafusos e fiação elétrica. Dimensões de 
175 cm (altura) x 280 cm (largura) x 30 cm (profundidade) Ano de 2020. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 123 – Detalhe de Sem Título (Mundo das Imagens). Projeção da 
imagem através da segunda luminária em anamorfose cônica. Dimensões 
da projeção luminosa de 35 cm x 42 cm. Ano de 2020. Fonte: AUTOR, 2020.
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FOUCAULT, 1988, p. 47). Para o contexto de Sem Título (Mundo das Imagens), 
procurei adaptar o paradoxo magritteano da imagem por meio de incidências 
sobre o limite que separa a exposição artística de seu espaço externo. O projeto 
em si não possui título próprio, mas não deixa de mencionar a paisagem 
fragmentada de Magritte. Como resposta à luz que adentra o espaço de 
exposição, as luminárias convertem a referência exterior em imagem de estudo 
e alteração. A vista de fora é segmentada com objetos de arte, projeções de 
artifício. Quer dizer que, após o estágio de reflexão e autorreflexão mediados 
por um olhar que veio de fora para dentro, os novos projetores artesanais voltam 
sua atenção ao entorno representativo da exposição; são elaborados de dentro 
para fora, associando o acesso à luz natural com as cinco emissões luminosas 
da proposta. 

Dessa maneira, procurei enfatizar a estreita ligação entre o espaço 
vivido e a produção de imagens, sem deixar de pontuar o aspecto posterior da 
apresentação à experiência externa. Ainda sob formato de projeto, insiro Sem 
Título (Mundo das Imagens) nas páginas do Caderno Refletivo como signo de 
persistência ao pensamento de passagens, a um processo animado por 

Fig. 125 – René Magritte, Le Monde des Images. Pintura a
óleo sobre tela. Dimensões de 100 cm x 80,6 cm. Ano de
1961. Obra em acervo privado da Galerie Robert Finck,
Bruxelas/Bélgica. Fonte: EIMERT, 2016.

Fig. 124 – Distorção em anamorfose cônica para a
instalação Sem Título (Mundo da Imagens). Imagem
digital. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.  
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estímulos fora de si. Por mais inevitável que seja o retorno à formulação 
expositiva, isso não significa que a poética do atravessamento pertence a um 
lugar só. A pesquisa transitou, na verdade, para mais de um lugar e, por isso, 
para mais de uma linguagem de interesse. Produzi intervenções de rua, escritas 
canhestras, diagramas no espaço, espirais pulsáteis, quebraduras calculadas, 
sinais para recintos autossuficientes, coordenadas magnetoreceptoras, 
radiotransmissores, bloqueadores de ondas eletromagnéticas, objetualizações 
da paisagem, projetores em anamorfose. Aliei-me, portanto, a dinâmicas que 
não conseguem se comportar em apenas um lugar, querer uma coisa só. São 
vontades excedentes porque, antes de encontrarem qualquer limite, afirmam a 
si próprias.  

Nos deslocamentos de um estado a outro, encaro os contrastes de 
atmosfera sem traçar uma hierarquia entre o que é mais ou menos adequado ao 
exercício da arte. Relativas à vontade de estar simultaneamente em mais de um 
espaço, as ações incluídas na terceira parte da Área Aberta procuram ligar locais 
a céu aberto aparentemente distantes com sugestões de entranças, saliências, 
invaginações, esfíncteres e dobras no espaço-tempo, com saltos de um caderno 
a outro. O atravessamento poético acaba por revirar paredes e fachadas em 
superfícies permeáveis – passagem da imagem-muro à imagem-furo. Exige do 
fazer artístico uma disposição a diferentes ofícios da linguagem para, então, 
persistir com saídas que são entradas a outras saídas. 
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Fig. 126 – Elias Maroso, Você Não Está em Um Lugar Só (detalhe). 
Serigrafia sobre papel aplicada sobre mdf e peça circular de acrílico com
iluminação interna. Contém a inscrição "você não está em um lugar só". 
Dimensões de 69 cm x 69 cm x 10 cm. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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[ .3] MAIS DE UM LUGAR 

Digo: o real não está na saída nem na chegada:  
ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. 

Guimarães Rosa, 1956. 

Ao longo dos quatro cadernos deste texto de acompanhamento, 
encontram-se páginas com versões gráficas de registros de intervenções em 
contexto urbano54, destacando atividades em diferentes ruas da cidade de Porto 
Alegre/RS, quando inseri sugestões de buracos, entranças, saliências e dobras 
espaciais em estruturas e muros abandonados. Com o título de Dobras no 
Espaço, essa série de ações foi realizada entre os anos de 2017 a 2019 e envolvia 
a produção de lambe-lambes de baixo custo, montados com fotocópias em 
mosaico, os quais visavam um efeito volumétrico e flutuante com imagens 
planas (fig. 127). Aderidas em locais distantes entre si e em completo 
anonimato, tais pontuações de rua marcam o estágio inicial da poética do 
atravessamento, feitas em paralelo a propostas artísticas para o contexto 
expositivo como Nó de Paisagem Nº 0 (fig. 104, p. 299) e Coisa Curva e Vai 
(p. 80). Trata-se, portanto, de uma elaboração visual acompanhada de 
caminhadas pensantes, de rotinas peripatéticas55, realizadas em um período de 
pesquisa ainda germinativo. Apliquei a maioria das intervenções de rua em 
alturas mais acima da cabeça, a destacar existências em sobrevoo, condições 
provisórias que ainda não aterrissaram de maneira concreta. As adaptações 
gráficas distribuídas pelos diferentes cadernos-espaços paginados neste 
documento estão para ressaltar o propósito conectivo dessas inserções 
dispersas pela cidade e, de modo geral, figuram uma disposição à experiência 
do espaço em multiplicidade. São imagens que alcançam mais de uma rua e 
mais de um lócus criativo determinados para esta escrita. 

Dobras no Espaço seguiu por uma vontade de desempenhar o fazer 
artístico em múltiplas apresentações, sendo um interesse já praticado em 

54 As adaptações gráficas dos registros de intervenção localizam-se em páginas de intervalo entre seções 
como também no interior de alguns cadernos. São versões que convertem tonalidades em variações de 
espessura linear a partir de uma única progressão espiral. Ao todo, foram inseridas sete adaptações 
gráficas, junto às seguintes seções: Introdução (p. 25), ao Espaço Mental (p. 40 e p. 41), à Zona de Passagem 
(p. 270 e p. 271) e à Área Aberta (p. 304 e p. 305). 

55  O termo peripatético origina-se do vocábulo grego  (peripatetikós, “ambulante” ou 
“itinerante”), referindo-se ao método filosófico fundado por Aristóteles no séc. IV a.C., o qual vinculava a 
atividade do aprendizado e do pensamento a caminhadas ao ar livre (COVERLEY, 2017). 
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Fig. 127 – Elias Maroso, série Dobras no Espaço. Registros de 
intervenções urbanas com lambes de impressos a laser (mosaico 
de fotocópias) na cidade de Porto Alegre/RS. Anos de 2017 e 
2019.  Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 128 – Elias Maroso, série Dobras no Espaço. Registros de 
intervenções urbanas com lambes de impressos a laser (mosaico 
de fotocópias) na cidade de Porto Alegre/RS. Anos de 2017 e 
2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 129 – Fases da neurulação. Imagens de cortes transversais do tubo neural pela dobra da
placa embrionária.  Imagem extraída e adaptada do livro Neuroscience: Exploring the Brain, 
por Mark F. Bear (2006). Na embriogênese dos mamíferos, a placa embrionária de dentro do 
útero materno dobra sobre si mesma para formar um tubo de condução de fluxos no feto, a 
futura coluna vertebral+encéfalo. Temos os primeiros dois órgãos: a entrada (cabeça) e a 
saída (ânus). Trata-se do primeiro gesto de onde virá a poiese dos demais órgãos. Somos 
simétricos por dobra simples de suas partes. Não se refere a um conglomerado celular que 
se oca por dentro, mas de uma invaginação da placa embrionária. O processo é, assim, 
conhecido como neurulação Fonte: BEAR, 2006.
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trabalhos anteriores à presente pesquisa56, o que levou a intervir, agora, em 
momentos urbanos com ensaios gráficos alusivos a pregnâncias, aberturas e 
superfícies permeáveis. Desse modo, a série exercita de maneira direta o senso 
de travessia e de Área Aberta, pois se constitui de deslocamentos geográficos 
ao ar livre, implicados no contexto polifônico da cidade, na instância urbana 
suscetível a erupções pela superfície de fora. Mesmo dispersa pela cidade, as 
Dobras no Espaço foram pensadas na atribuição de uma prática que interconecta 
distâncias, como se cada lambe aderido em paredes e muros fosse a embocadura 
de uma entranha hiperlinkada, ultrapassando as dimensões apreensíveis do 
espaço.  

Seguindo tal interesse, uma das referências à criação da série está no 
conceito dos buracos de minhoca, hipótese teórica da física contemporânea que 
considera a existência de atalhos espaço-temporais na topologia do cosmos; diz 
respeito à ligação entre aberturas distantes por uma garganta de singularidade 
(MORRIS; THORNE, 1988). Ainda sem comprovação empírica, os buracos quânticos 
de minhoca são formulados a partir da relatividade geral, ancorados no 
comportamento de buracos negros e dobras gravitacionais. Enquanto 
fenômeno de atravessamento espacial até o momento só concebível por 
abstrações de linguagem, seus esquemas visuais serviram de base para algumas 
das intervenções de rua. Recorri, assim, a esquemas de procedência científica 
que buscam representar afundamentos, contrações e passagens na extensão e 
na duração do espaço-tempo. 

Complementar aos modelos de tunelamento cósmico, as Dobras no 
Espaço igualmente fazem menção a outro conceito de natureza científica, 
relativo à embriologia e constituição orgânica-corporal. Certa vez, na 
casualidade de uma roda de conversa, um professor e pesquisador em 
neurociência perguntou-me sobre o que se tratava o estudo poético já em 
andamento. Ainda em fase inicial de investigação, advertindo-o de que poderia 
ser um tópico estranho aos parâmetros das ciências naturais e aplicadas, disse 
que, naquele momento, dedicava-me a pensar e praticar um fazer artístico 
formulado de fora para dentro, que individuava trabalhos de arte ao dobrar 
estímulos externos. A partir dessa resposta, nossa interlocução prosseguiu com 
inesperadas analogias entre processo criativo e etapas da organogênese de 

56 A simultaneidade de espaços já foi praticada em produções da Sala Dobradiça, pela variação de formatos 
expositivos (p. 231), e na pesquisa sobre o contágio, com as inscrições urbanas de Texto Prático (fig. 14, p. 
66), as narrativas de abismo em Labirinto (fig. 100, p. 292) e os abscessos arquitetônicos, a exemplo da 
Intervenção Nº 4 (fig. 99, p. 289). A vontade de passar por distintas configurações de espaço conferiu à 
atuação artística individual uma disposição irrestrita ao uso de técnicas e recursos linguísticos, 
indisciplinada em relação às influências criativas e atenta às diferenças atmosféricas, aos códigos de todo 
o contexto de inserção.
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animais vertebrados, principalmente aquelas pontuadas pelo princípio da 
neurulação (fig. 129). Em certa fase do desenvolvimento fetal, o embrião 
provoca uma dobra nas próprias paredes celulares, produzindo com esse 
movimento um tubo de pulsações neurais e metabólicas. É através da 
neurulação, dessa invaginação primária que toda a poiese das terminações 
orgânicas e sua morfologia bilateral acontecem (BEAR, 2006). Caracteriza-se 
pela formação de uma atividade interna, de uma particular condução 
metabólica pela dobra do tecido que também constitui o espaço de fora57. Nossa 
primeira interioridade orgânica é feita de uma prega neural simples58, por onde 
se desenvolveram sistemas específicos, com ramificações cada vez mais 
complicadas em simetria bilateral. 

Nisso, para a elaboração de Dobras no Espaço, a garganta de 
singularidade que torce a topologia do cosmos acabou por encontrar a prega 
embrionária por onde são conduzidos os fluxos de entrada e de saída de 
organismos vivos. Associo, então, imensidades macro e microcósmicas: mistura 
de passagens quânticas com a vital constituição de si pelas paredes do entorno. 
Se espalhei sugestões de orifícios, vãos e poros nos muros da cidade, foi para 
tornar tangíveis passagens no espaço, vinculando-as a uma dinâmica 
circulatória própria da vida. Com as referências elencadas, as soluções visuais 
foram produzidas em aplicativos gráficos digitais, segundo um modo de 
construção torneada, com o qual modelo dobras concêntricas, de simetria 
radial, a partir de retas e curvas básicas. Tais formações pivotantes se 
aproximam tanto dos nãos canhestros na serigráfica Não e Não (fig. 16, p. 73) 
quanto da sequência de sinalizações autorreferentes, principalmente em Apenas 
Uma Saída I (fig. 46, p. 134), Apenas Uma Saída II (fig. 47, p. 135). A modelagem 
radial favorece sugestões de aberturas, diafragmas e esfíncteres, em diálogo 
com o ensaio da Dilatação Circular (fig. 61, p. 190), abordado no Caderno 
Transparente, Zona de Passagem. 

Na perspectiva de agora, após os diferentes trajetos paginados nesta 
pesquisa, Dobras no Espaço já insinuava valores relativos aos quatros estágios 
do atravessamento, pois resultam de uma ideação mental [ ], formam-se de 
maneira ensimesmada [ ], procuram pontuar uma vontade de passagem [ ] e 
são apresentadas ao ar livre [ ]. O senso de dobra cosmo-uterina encontra 

                                                 
57 O princípio da neurulação também conduziu a soluções visuais de outras realizações desta pesquisa 
como A Frente e o Verso (fig. 26, p. 95), Um Relatório para Uma Academia (fig. 56, p. 163), Diante da Parede 
(fig. 58, p. 177), Entradas e Saídas (fig. 93, p. 269) e Da Abertura, o Espaço (fig. 135, p. 360). 

58A palavra simples deriva da conjunção entre os termos latinos sem (“um, único”) e plicare (“dobrar”). 
Refere-se, então, ao que é dobrado uma única vez, sem demais complicações (do latim com+plicare, “dobrar 
conjuntas”) (BUENO, 1963, p. 92). 
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aspectos formais e conceituais já colocados em prática neste estudo, o que deu 
vazão a efeitos de volume e tridimensionalidade mediante impressões planas. 
Para reforçar aspectos ilusórios, apliquei na superfície dos torneamentos 
digitais malhas geométricas, gradientes tonais e iluminação ajustada a 
ambientes externos. Impressos em fotocópias de baixo custo, os lambes foram 
inseridos no contexto urbano anonimamente, ensaiando formas junto de outras 
insurgências sígnicas no contexto da rua. 

Escrever neste Caderno Refletivo e sobre intervenções em Áreas Abertas, 
leva-me a pensar sobre quais códigos circulam e perfilam o cotidiano das ruas. 
As Dobras no Espaço e demais ações a céu aberto entraram em contato com um 
urbano que não é sinônimo da cidade e sua legislação pública. Para uma 
possível distinção entre urbano e cidade, encontro proximidades com o 
pensamento do filósofo e sociólogo francês Henri Lefèbvre (1969), ao considerar 
o urbano como instância de acontecimentos dentro ou fora das prescrições
cotidianas. Se a cidade é regida por um programa de práticas reguladas pelo 
poder público, o urbano envolve criação, desvio e insurgência; expressões 
imprevisíveis e sem cabimento que despontam no espaço da rua – “nem o 
arquiteto, nem o urbanista, nem o sociólogo, nem o economista, nem o filósofo 
ou o político podem tirar do nada, por decreto, novas formas de relações” 
(LEFÈBVRE, 1969, p. 155). A urbanidade, segundo Lefèbvre, seria o caminho de 
uma estética e de uma arte de viver o dia-a-dia, o que envolve potência e desejo 
ao invés de poder e regulação. 

Colocar a arte ao serviço do urbano, não significa de forma alguma 
ornamentar o espaço urbano com objetos de arte [...] Significa que 
os tempos-espaços se tornam obras de arte e que a arte passada é 
reconsiderada como fonte e modelo de apropriação do espaço e do 
tempo” (LEFÈBVRE, 2009, p. 158). 

É nesse campo de possibilidades que a Área Aberta tem sua analogia 
mais direta, nessa instância por onde erupções inesperadas eclodem na face 
externa dos muros, ultrapassam a regência do poder para além do bem e do mal. 
Há intervenções a céu aberto que nada tem a ver com as normas de conduta. 
Na rua que é diferente do espaço legislado, os excedentes soam em conjunto 
mesmo sem saber, combinam-se pela desobediência do privado ou público, do 
meu ou nosso. Um tipo de insurgência que, antes de ter rosto, autoria ou 
propriedade, procura dobrar, à sua maneira, forças e colisões do espaço vivido.  

Sobre as práticas desviantes das prescrições cotidianas, outra 
importante referência está nos escritos do historiador francês Michel de 
Certeau (1998), no que diz respeito a sua leitura sobre a vida prática enquanto 
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enunciação de linguagem, provocando o pensar sobre diferentes entonações, 
sotaques, dialetos que entortam a regência dos dias. Certeau observa um 
cotidiano estruturado por estratégia de ordem geral, de conduta do sujeito em 
sociedade, pela qual sucedem apropriações táticas de seus praticantes, em sua 
maioria imperceptíveis aos aparelhos de vigilância e controle. O cotidiano é 
desnaturalizado, deixa de ser incontornável e fixo para ser apreendido como 
um contexto sujeito a alterações. Estaria, então, na flexão sintática ou léxica da 
rotina diária o caminho tático para a produção de saídas extraordinárias. 

Se é verdade que por toda a parte se estende e se precisa a rede da 
“vigilância”, mais urgente ainda é descobrir como é que uma 
sociedade inteira não se reduz a ela: que procedimentos populares 
(também “minúsculos” e cotidianos) jogam com os mecanismos da 
disciplina e não se conformam com ela a não ser para alterá-los; 
enfim, que “maneira de fazer” formam a contrapartida, do lado dos 
consumidores (ou “dominados”?), dos processos mudos que 
organizam a ordenação sócio-política (CERTEAU, 1998, p. 41). 

Cada membro/usuário/habitante regido por uma gramática cotidiana 
cunha por si só uma arte do desvio em sua rotina e mais vital intimidade. 
Embora os trajetos já estejam predeterminados, a vivência da cidade é 
igualmente o uso de sua linguagem, a apropriação de variantes léxicos que 
“entram em jogo, mudando a cada passo, e repartidas em proporções, em 
sucessões, e com intensidades variantes conforme os momentos, os percursos, 
os caminhantes” (CERTEAU, 1998, p. 179). As mutações táticas arranjam-se para 
além do regramento coletivo, mesmo quando praticadas em segredo, de 
maneira sutil ou anônima. Pela face exterior dos muros e paredes, através da 
rua em Área Aberta, sempre há a chance de degenerar a ordem dos dias nesse 
caminhante sem rosto, uma vez que, se o discurso majoritário não é natural e 
se introjeta em nós, são possíveis atividades minoritárias, ainda que sejam por 
pequenos buracos de minhoca, gargantas de singularidade. Assim, com as Dobras 
no Espaço, observo-me acompanhado das exceções urbanas que vitalizam a 
superfície concreta da cidade. São alterações ambientais conjuradas com a voz 
própria, o timbre vocal entoado pelo ar circundante. Os excedentes táticos da 
cidade saltam do interior dos códigos, buscam extrair um urbano potencial 
diferente do espaço legislado, semelhante à arte das palavras ou das imagens 
que apontam para mais do dizível ou visível. Um movimento de sair do contexto 
entortando, torcendo, dobrando os termos inerentes ao contexto. 

Há um bom tempo, observo essa arte do cotidiano que não resulta em 
objetos de exposição, nem reivindica autoria. Refiro-me às saídas errantes, 
vitais antes de tudo, que tomam os dias da semana como instância criativa e de 
exercício do pensamento. Uma arte com a minúsculo, ofício da linguagem 
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minorado e feito de exceções quando a cultura é a regra59. Tende à sobra, pois 
é manifestação viva. Por isso, faz lembrar das inevitáveis mutações da vida em 
curso - estou com o filósofo e sociólogo francês Gabriel Tarde ao dizer que 
“existir é diferir, pois a diferença seria o lado verdadeiramente substancial das 
coisas [...] a diferença é o alfa e o ômega do universo” (TARDE, 2007, p. 98). A 
arte com a minúsculo e ligada à vida prática em face das estratégias cotidianas 
não está para uma posteridade ou reverências históricas, nem mesmo precisa 
de paredes expositivas. Trata-se de uma poética do espaço exterior que instiga 
a pensar o antes da captura e do pertencimento, quando os agentes e aparelhos 
disciplinares aparecem eventualmente depois, ao serem atraídos por sua 
vitalidade criativa. A arte com a minúsculo sequer precisaria ser exposta, 
afirma-se como atenção à linguagem em estreita relação com a vida, semelhante 
ao que Allan Kaprow versa sobre uma arte que não se parece com Arte60. 

A arte no ocidente tem uma longa história de movimentos 
secularizantes, remontando pelo menos tão remotamente quanto o 
período helenístico. Pelos últimos anos de 1950 e 1960, esse impulso 
de aproximação à vida dominou a vanguarda. A arte migrou do 
objeto especializado da galeria para o ambiente urbano real; para o 
corpo e mente reais; para a tecnologia de comunicação; e para as 
regiões remotas do oceano, do céu, e do deserto. Desse modo, a 
relação entre o ato de escovar os dentes e a arte recente é clara e 
não pode ser evitada. Aí é onde reside o paradoxo, um artista 
preocupado com arte-como-vida é um artista que faz e não faz arte. 
Qualquer coisa menos que paradoxo seria simplista. A menos que 
a identidade (e assim o sentido) do que o artista faz oscile entre o 
ordinário, a atividade reconhecível e a “ressonância” dessa 
atividade num amplo contexto humano, essa atividade se reduz ao 
comportamento convencional. Ou se é enquadrada como arte em 
uma galeria, isso a reduz à arte convencional (KAPROW, 2003,  
p. 222, grifo nosso). 

                                                 
59 Disse o cineasta francês Jean-Luc Godard em seu vídeo-ensaio Eu Vos Saúdo, Sarajevo: “de certa forma, 
medo é a filha de Deus, redimida na noite de sexta-feira santa. Ela não é bela, é zombada, amaldiçoada e 
renegada por todos. Mas não entenda mal, ela cuida de toda agonia mortal, ela intercede pela humanidade. 
Pois há uma regra e uma exceção. Cultura é a regra. E arte a exceção. Todos falam a regra: cigarro, 
computador, camisetas, TV, turismo, guerra. Ninguém fala a exceção. Ela não é dita, é escrita: Flaubert, 
Dostoievski. É composta: Gershwin, Mozart. É pintada: Cézanne, Vermeer. É filmada: Antonioni, Vigo. Ou é 
vivida, e se torna a arte de viver: Srebenica, Mostar, Sarajevo. A regra quer a morte da exceção. Então a regra 
para a Europa Cultural é organizar a morte da arte de viver, que ainda floresce” (GODARD, 1993, grifo nosso). 
O filme reflete sobre a cultura europeia e o pensamento nacionalista, partindo de um registro do 
fotojornalista estadunidense Ron Haviv, realizado durante sua cobertura à guerra da Bósnia, em 1992. 

60 Nessa discussão, vale destacar o importante aporte conceitual desenvolvido por Hélio Fervenza em 
Considerações da Arte que Não se Parece com Arte (FERVENZA, 2005), texto dedicado a “detectar a emergência 
em algumas criações [...] de um pensar como ação para além da arte. Essas produções podem ser muito úteis 
para ajudar-nos a entender como a arte atualmente se relaciona com a sociedade contemporânea e os meios 
que ela utiliza nessa relação” (Ibidem, p. 74). 
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Na realização das intervenções urbanas, o senso de dobra avizinha, neste 
estudo, atalhos espaço-temporais, fechamentos do tubo embrionário e flexões 
táticas do cotidiano. Ressalto, todavia, que a dobra está presente no fazer 
artístico individual há bastante tempo, começando pela feitura de volumes com 
dobraduras de superfícies planas, antes da poética do contágio e do 
atravessamento. A operação deixou de ser entendida apenas em sua objetividade 
técnica para também se referir à geração de oportunidades, como no caso da 
Sala Dobradiça (fig. 59, p. 182), projeto coletivo que tomou o contexto expositivo 
da arte enquanto motivação plástica, suscetível a diferentes configurações. 
Consoante à prática de ontem e de hoje, situo um importante aporte filosófico 
de Gilles Deleuze sobre a produção de Michel Foucault dedicada ao pensamento 
do indivíduo ocidental e de sua subjetivação. Pela leitura da obra História da 
Sexualidade: o uso dos prazeres (FOUCAULT, 1994), Deleuze vale-se do conceito 
de dobra como uma flexão de forças que constitui um dentro, um governo de si, 
a partir do fora, dos atingimentos exteriores que condicionam sua existência. 

O fora, nesse viés, está para um plano imanente e potencial, para uma 
instância formadora e transformadora do que se pode entender por dentro. 
Interno e externo são lados de uma dinâmica coextensiva, considerando que 
“o fora não é um limite fixo, mas uma matéria movediça, animada por 
movimentos peristálticos, dobras e dobramentos, que constituem um dentro: não 
uma coisa diferente do fora, mas exatamente o dentro do fora” (DELEUZE, 2005, p. 
130). Qual é a relação disso com as Dobras no Espaço e, de modo geral, com a 
prática do atravessamento? Procurei conceber trabalhos artísticos por 
implicações de contexto para abrir um caminho de constituição e reconstituição 
poética, a fim de forçar o pensamento em direção ao impensado, a reflexão ao 
irrefletido. Tive de dobrar o repertório individual com o fora, traçar diagramas 
esquemáticos que poderiam tornar tangível um estranho e incipiente impulso 
ao atravessamento, a saídas táticas pelas frestas e entrelinhas em diferentes 
atmosferas de inserção. Por isso, dediquei-me a um ofício de passagens 
contínuas, o que determina mais de um lugar ao exercício do pensamento. No 
desafio autoproclamado de superar a si mesmo, foi preciso dar corpo a um 
processo criativo capaz de flexionar diferentes forças [ ], códigos [ ], 
correntezas [ ], forças do lado de fora [ ] ainda não dobradas ao lado de dentro. 

 

Quando passaram por ambientes convencionados à exposição artística, 
os ensaios formais e registros fotográficos da série Dobras no Espaço foram 
adaptados para constituir outra proposição poética, datada no ano de 2019 e de 
título Você Não Está em Um Lugar Só (fig. 130 e fig. 131). Como um circuito que 
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conecta energeticamente as impressões apresentadas no espaço expositivo e 
aquelas que já estiveram ou ainda estão pelas ruas da cidade, essa derivação 
prática é composta por impressões serigráficas e em off-set sobre papel, peças 
de acrílico, caixas de luz, fios de cobre esmaltado, além de contar com uma 
reprodução do engenho eletrônico Pulso Espiral (fig. 21, p. 86, e fig. 131), 
mencionado na seção [ .3] Notas Elétricas, do Caderno Preto, Espaço Mental. O 
emprego da circulação energética, de efeitos luminosos e de vibrações 
eletromagnéticas segue a ideia de visibilizar pulsos de entrada e de saída que 
atravessam diferentes lugares, conecta-se à rede elétrica estendida por 
domínios privados e públicos61. 

A instalação Você Não Está em Um Lugar Só se caracteriza como outra 
situação de retorno as paredes do cubo branco, estreitamente ligada à 
experiência no espaço da rua que, nessa proposta, é convertida em objeto de 
exposição artística. Mais uma vez, a Área Aberta leva a processos em vaivém, a 
pregnâncias em superfícies exteriores e interiores. Tal movimento influi sobre 
a materialidade da série Dobras no Espaço, alterando as impressões de baixo 
custo aderidos no lado externo de paredes e muros da cidade para serigrafias 
de acentuado apuro técnico, em adição a versões gráficas de seis registros de 
intervenção, semelhantes às imagens distribuídas pelas páginas dos quatro 
cadernos deste documento. A sugestão de volumes para suportes planos foi 
adaptada com variações de espessura de linha, um clássico recurso de meio-tom 
dentro do universo das artes gráficas. Outro aspecto formal a ser destacado 
nessa conversão está no uso de laminações plásticas na cor cobre em algumas 
regiões das serigrafias e dos registros modificados. Desse modo, cinco 
adaptações serigráficas arranjam-se no lado esquerdo da instalação por 
alinhamentos formais, associadas com os registros de intervenção, os quais são 
dispostos em caixas de acrílico transparente junto dos componentes de Pulso 
Espiral e de elementos circulares com iluminação interna (fig. 132). 

 A frase-título da proposta – "você não está em um lugar só" – é inscrita 
por diversas vezes com a tipografia Recombinante.ttf nos círculos luminosos e 
contorna uma das adaptações serigráficas (fig. 126, p. 338). As sentenças 
primeiramente reforçam a procedência exterior das formas e a simultaneidade 
de apresentação no recinto expositivo e no contexto da rua. Outra atribuição 
conferida à repetição se refere a uma espécie de mantra evocado a fim de 

61A instalação Você Não Está em Um Lugar Só foi apresentada na primeira exposição do IV Concurso de 
Arte Impressa do Goethe-Institut de Porto Alegre, em junho e julho de 2019, com participação da artista 
Mirella Marino e curadoria de Rochele Zandavalli, junto de outros trabalhos que buscavam estender 
procedimentos e aplicações da linguagem gráfica – são eles: Grifos de Saída (fig. 51, p. 152), Saída pelas 
Frestas e Entrelinhas (fig. 49, p. 139), Diante da Parede (fig. 58, p. 177) e Furo do Olho (fig. 117, p. 324). 
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Fig. 130 – Elias Maroso, Você Não Está em Um Lugar Só (detalhe). Instalação 
com serigrafias sobre papel aplicadas em mdf, laminação plástica na cor cobre,
elementos de acrílico com iluminação interna, adesivo vinil autocolante, fios de
cobre esmaltado. Dimensões totais do conjunto de peças de 230 cm x 160 cm x 
10 cm. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 131 – Elias Maroso, Você Não Está em Um Lugar Só (detalhe). Versões gráficas de 
registros fotográficos de intervenção urbana (impressões a laser sobre papel com aplicação 
de laminação plástica na cor cobre), peças luminosas, espirais eletrônicas com efeito de 
vibração eletromagnética (reprodução da proposta Pulso Espiral), fios de cobre esmaltado. 
Dimensões totais de 123 x 130 x 12 cm. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 132 – Elias Maroso, Você Não Está em Um Lugar Só (detalhe). Versão gráfica de registro fotográfico de 
intervenção urbana. Impressão a laser sobre papel com aplicação de laminação plástica na cor cobre. Dimensões 
da impressão: 30 cm x 30 cm. Inclui elemento luminoso feito de acrílico, impressão sobre acetato, peça de cobre 
fotocorroído, ímã de neodímio, lâmpadas LED e fios de cobre esmaltado. Contém a inscrição "você não está em 
um lugar só". Dimensões da peça luminosa: 11 cm x 8 cm x 8 cm. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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Fig. 133 – Peça circular de Você Não Está em Um Lugar Só. Cortes de acrílico, impressão sobre 
acetato, peça em cobre fotocorroído, ímã de neodímio, lâmpadas LED. Contém a inscrição "você 
não está em um lugar só". Dimensões de 11 cm x 8 cm x 8 cm. Ano de 2019. Fonte: AUTOR, 2020.
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afastar tendências ao isolamento e à fixidez espacial da atividade artística. As 
inscrições luminosas e circulares dialogam com outros textos sequenciados, 
como no caso da videoinstalação A Frente e O Verso (fig. 26, p. 95), da projeção 
mapeada Um Relatório para Uma Academia (fig. 56, p. 163), da placa de circuito 
impresso e do vídeo-tutorial de Ok/Cancel (fig. 87, p. 259). Em Você Não Está em 
Um Lugar Só, junto da grande placa luminosa que circunda uma das serigrafias, 
a insistente afirmação textual é marcada por pequenas peças de luz feitas de 
acrílico, cobre fotocorroído, impressões e acetato, lâmpadas LED e ímãs de 
neodímio (fig. 133). Os seis círculos são fixados sobre os registros de 
intervenção mediante atração magnética, partindo dos pontos onde reincide na 
imagem a cabeça do interventor em ambiente urbano (fig. 132). 

Tais invocações refletem a inquietude necessária para uma poética do 
atravessamento, duvidam de sua localização em apenas um ponto do espaço. 
Posso estar em mais de um lugar, conjugando situação material com atividade 
imaterial. Por mais concentrado que se esteja em um contexto, é inevitável 
percorrer outros espaços. As Dobras no Espaço, por exemplo, percorreram a rua, 
a exposição e, agora, as páginas do Caderno Refletivo e desta tese. Itero e reitero 
que não estou apenas em um lugar para resistir à limitação prática, de seu 
pensamento e alcance. Ousaria dizer que, na verdade, ninguém pertence a um 
lugar só, pois nos constituímos de diferentes espaços e suas incidências em 
nossa mais íntima solitude. Pensar desse jeito parece distanciar a atividade 
criativa de clausuras disciplinares, de cristalizações sobre as figuras do artista e 
do acadêmico pesquisador. Incorporado ao repertório prático desta pesquisa, o 
mantra de Você Não Está em Um Lugar Só se conecta a impulsos indisciplinados 
[ ], à procura de saídas [ ], a ondas que atravessam paredes [ ] e às colisões 
de percurso que animam reflexões em vaivém [ ], atenção ao pensamento 
dobrando para dentro fluxos de fora. Nisso, as sugestões de buracos, entranças 
e saliências estão para vitalizar tanto a face interior quanto a exterior do muro 
que resguarda a Sala Fechada da Área Aberta, sem deixar de absorver as 
condições atmosféricas de cada circunstância. 

A mudança técnica e material dos lambes inicialmente concebidos para 
o espaço da rua não deixa de ser resultado da interferência contextual sobre a 
prática até então desenvolvida. Ao serem pensadas como proposição autoral, 
para um ambiente dedicado à experiência e análise da atividade artística, decidi, 
por exigência própria, converter os ensaios peripatéticos e anônimos em uma 
discussão da linguagem gráfica e do fazer poético. Você Não Está em Um Lugar 
Só envolve, assim, apuro técnico – adaptações serigráficas, laminações 
plásticas, peças minuciosamente desenhadas, recursos eletrônicos – junto do 
problema do atravessamento espacial, mediante sugestões de entrada e de saída 
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no lado de dentro e de fora. Exercício pensante sobre passagens, aberturas 
inseridas em vários lugares. É uma forma de ler e dobrar as circunstâncias de 
um jeito particular e inconcluso, por trânsitos formadores fora dentro e 
dentro fora. Ao tomar o fazer artístico como prática que desencadeia ações não 
restritas a um lugar só, o modelo da Sala Fechada, do cubo branco torna-se um 
dentre os múltiplos contextos de inserção, o que imprime sobre a pesquisa uma 
maneira específica de agir, de processar a si própria, passível tanto de ampliar 
quanto constranger uma atividade criativa, de acordo com seu teor de 
conformidade. 

A transição da Área Aberta para a Sala Fechada acentua diferenças de 
ambiente, coloca em discussão a capacidade do cubo branco comportar e 
favorecer produções de qualquer natureza. A partir dos ready-mades 
duchampianos, vimos a transfiguração de objetos e de ações da vida prática em 
obras de arte, o deslocamento que amplia percepções ao estarem impregnados 
de propósito. Nessa propriedade adquirida de sobrecodificar o mais banal dos 
artigos cotidianos, observam-se antes distensões do que atrofias potenciais no 
interior do recinto expositivo. Tendência essa que concede ao espaço disciplinar 
da Arte a instância de ascese, o lugar maior de toda a manifestação criativa. Por 
outra via, quais seriam os casos em que o toque de midas da Sala Fechada, seus 
ares codificantes acabariam por descaracterizar uma vitalidade criativa? Ainda 
que aberto a novidades artísticas de seu tempo, o espaço de exposição 
configurado sob o modelo do cubo branco compõe a tessitura do cotidiano, 
firma-se como aparelho/estratégia de manutenção estrutural. Quando levadas 
à Sala Fechada, as táticas excedentes são transfiguradas em artigos de 
apreciação estética, lançando à distância e à memória (ao lado exterior, ao site 
smithsioniano) os atributos que não cabem no costume dos dias.  

É possível pontuar ocorrências de transfiguração disciplinar que mais 
constrangem do que dilatam impulsos criativos desde o isolamento de 
insurgências urbanas à domesticação de posturas críticas ao domínio da Arte. 
Consiste na conversão da experiência em objeto, da emergência em exposição. 
Faz lembrar que o impulso criativo precede a captura, segue uma vontade de ir 
mais adiante do já foi visto, formulado. Refere-se a uma inquietude que vem 
antes e que é inerente à criação. Por certo, não estamos alheios a essa dinâmica, 
nem significa que as paredes da exposição não possam favorecer deslocamentos 
criativos. Essa observação ressalta a existência de proposições artísticas que não 
cabem em um lugar só e que, ao serem colocadas sob a lógica do cabimento, 
converteram-se em representações de sua dobra germinal. Na circunstância em 
que endereço o fazer artístico a situações expositivas, tenho de entoar suas 
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atribuições de um jeito indisciplinado para que a vitalidade criativa não se 
encerre em códigos exclusivos, legíveis somente aos partícipes de seu contexto. 

Um exemplo de mudança redutiva que pode ocorrer no interior de Salas 
Fechadas está na coisificação das propostas relacionais da artista brasileira Lygia 
Clark, ao se transfigurarem em artigos museais e do colecionismo, embora 
concebidas para ultrapassar o ensimesmamento da obra de arte. Suas esculturas 
articuláveis e dispositivos vestíveis, guiados por uma torção moebiana do limite 
que separa arte e vida, foram pedestalizados, o que, por conseguinte, 
descaracterizou – ou sobrecodificou – seu impulso criativo à participação e 
sensação corpórea antes da exclusividade material. Por um trajeto diferente de 
códigos mercadológicos, a artista procurava profanar o fazer artístico dizendo-
se propositora, antes de uma autora que detém o sentido de sua obra – “somos 
os propositores: enterramos a obra de arte como tal e solicitamos a vocês para 
que o pensamento viva pela ação” (CLARK, 1980, p. 31).  

Entre as décadas de 60 e 70, como derivação de uma prática engajada ao 
neoconcreto brasileiro, Lygia Clark recorria à produção material enquanto 
interface provisória de experiências sensoriais, desencadeadora de “sessões de 
arte” individuais ou coletivas. Nessa perspectiva, o recinto destinado à 
experiência artística precisaria ser tomado como lugar para vivências de 
intensidade entre corpo e linguagem, para instigar entusiasmos criativos nos 
visitantes interessados. Espaço de passagem para além de recortes 
institucionais ou disciplinares em função de uma concreta diluição da arte com 
a vida cotidiana – “percebo a totalidade do mundo como um ritmo único, global, 
que se estende de Mozart aos gestos de futebol na praia” (CLARK, 1999, p. 164). 

A poética de Lygia Clark desenvolveu-se, portanto, com proposições de 
prevalência sensorial e reflexiva, ancorada em efeitos de interesse vitalista ao 
invés de objetos autossuficientes, de matéria insubstituível. Uma atenção 
imaterial à corporeidade, distinta da desmaterialização conduzida por 
abstrações da linguagem, resultante de um “itinerário interior fora de si” (CLARK, 
1999, p. 164), ao incorporar a geometria coextensiva da fita de Moebius em seu 
pensamento artístico. A artista produzia ideias junto ao corpo, sessões de arte 
em uma zona de contágio entre arte e psicologia. As situações propostas com 
recursos primários, alguns facilmente reproduzíveis sem qualquer expertise, 
dispunha sua prática em um hiato disciplinar, pois seguia uma proposital 
precariedade enquanto objeto de arte e clínica terapêutica. Em Memória do 
Corpo Contamina o Museu, a psicanalista e crítica de arte Suely Rolnik (2016) 
discute o teor excedente e indisciplinado da obra de Lygia Clark, tratando de 
sua qualidade irrestrita à exposição contemplativa. 
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Grande parte da obra de Lygia Clark consiste em proposições que 
implicam o corpo em sua capacidade sensível de ser afetado pelo 
outro. A obra deixa, aqui, de limitar-se ao objeto para se realizar 
enquanto acontecimento da relação poética entre seus receptores e 
o mundo. Impossível apresentar tais trabalhos apenas expondo os 
objetos usados nas ações que implicavam ou sua documentação, 
pois isso as reduz a um fetiche esvaziado de sua vitalidade crítica 
(ROLNIK, 2016, p. 15). 

Suely Rolnik observa que Lygia Clark, ao longo de sua vida e ainda uma 
década após sua morte (1988), não obtivera reconhecimento e inserção no 
circuito hegemônico da arte com suas proposições experimentais. No final dos 
anos noventa, tais realizações começaram a ser apresentadas e estudadas em 
instituições, galerias e eventos como artigos fetichizados ao colecionismo. O 
aspecto de interface relacional, de profanação do objeto artístico foi 
sobrecodificado pela atmosfera contemplativa do cubo branco. A torção 
moebiana que coestendia de maneira crítica o ofício da linguagem com 
vitalidade cotidiana, conectava o lado de dentro com o lado de fora do sujeito, 
do espaço e do conceito da Arte, passou a ser intermediada por paredes 
expositivas, resultado de um toque de Midas que converteu os instrumentos 
provisórios de suas sessões de arte em produtos canonizados.  

Nisso, a matéria de suas proposições, que outrora serviam de interface 
a experiências corporais, torna-se indicação de uma atividade ausente no tempo 
e no espaço. Descaracterizações como essa, todavia, contaminam a pretensa 
neutralidade do cubo branco, acendem problemas sobre o contexto 
convencionado à experiência estética/artística. Quer dizer que nem toda 
atividade artística se acomoda no interior da Sala Fechada e, por isso, influi 
sobre seu regimento interno enquanto agente de uma modulação, mesmo que 
ocasional. Seria possível praticar um espaço de arte nos termos de Lygia Clark, 
na qualidade de um lugar de passagem, estação emissora, órgão de contrações 
e impulsos indisciplinados? 

Na adaptação da série Dobras no Espaço para a proposta Você Não Está 
em Um Lugar Só busquei evidenciar um processo coextensivo e cíclico relativo 
ao atravessamento, o que torce a descontinuidade do lado de fora e do lado de 
dentro como na topologia de uma fita de Moebius. O impulso criativo [ ] 
empenhado a plasticizar o repertório já formado [ ] se instaura pela torção 
moebiana [ ] dando acesso a experiências inesperadas [ ], com as quais outra 
interioridade se constitui enquanto dobra de influências exteriores. Se visto por 
um diagrama esquemático (fig. 134), cada turno do ciclo criativo se constitui, 
portanto, dessa disposição coextensiva, dessa torção de Moebius, que leva a 
dobras poéticas, a proposições individuadas desde o fora. Ademais, a lógica que 
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circuita entradas e saídas no fazer artístico, também influi sobre os contextos 
de contato, uma vez que a produção de dobras vem a alterar seu ambiente de 
códigos. Todo o espaço de aparência única e autossuficiente por onde o 
atravessamento é praticado, acaba por se revelar permeável, tem suas paredes 
abstraídas [ ], analisadas [ ], transparecidas [ ] ou tuneladas [ ] para 
confirmar que passagens podem ser abertas, ainda que seja preciso torcer 
impossibilidades de fachada. 

 

Na intenção de apreender o recinto expositivo como instância 
coextensiva, consonante à poética do atravessamento, elaborei o trabalho 
artístico Da Abertura, O Espaço (fig. 135), diretamente relacionado à mostra 
individual de mesmo título, ocorrida em agosto de 2019 no Museu de Artes 
Visuais Ruth Schneider (MAVRS) de Passo-Fundo, município localizado na 
região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma vídeo-
intervenção apresentada simultaneamente no ambiente interno da exposição e 
na face externa do edifício, concebida a convite da arte-educadora, artista e 
curadora Luciane Campana Tomasini. Enquanto imagem-emblema ao 

Fig. 134 – Diagrama sobre Ciclos Criativos. Notação de diário gráfico. Fonte: AUTOR, 2020.
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propósito de permeabilizar a arquitetura que distingue a sala de dentro da área 
de fora, a realização dessa proposta, somada à ocasião expositiva, coincidiu com 
a reabertura comunitária do MAVRS em seu prédio de origem, uma vez que as 
obras em acervo e as atividades administrativas do museu haviam sido alocadas 
no campus da Universidade de Passo Fundo por um período de quatro anos62. 
Sob nova abordagem de extensão universitária, de fomento ao contato e diálogo 
com a produção acadêmica, a cultura local e a comunidade da região, a 
reinauguração do museu foi, então, marcada com sugestões de abertura 
intra extra-muros, vinculadas ao repertório visual desenvolvido nesta 
pesquisa. 

Como o título da proposta e da exposição sugere, é da abertura que o 
espaço se realiza, é da disposição ao atravessamento que se qualifica o espaço 
pela multiplicidade, diferente de sensos únicos, disciplinares ou especializados 
atribuídos ao contexto da arte. O incentivo à concepção dessa vídeo-
intervenção partiu da curadoria de Luciane Campana Tomasini, ao entrar em 
contato com as produções Coisa Curva e Vai (p. 78) e A Frente e O Verso  
(fig. 25, p. 94) bem como dos trabalhos expostos no IV Concurso de Arte Impressa 
do Goethe-Institut de Porto Alegre, em especial a instalação Você Não Está em 
Um Lugar Só. As projeções sobre a fachada do edifício e as paredes internas do 
MARVS seguiram o princípio moebiano praticado desde a poética do contágio 
e que culminou na atual pesquisa sobre o atravessamento. Assim, também 
foram apresentados na ocasião registros da Intervenção Nº 4 (fig. 99, p. 289), do 
experimento Labirinto (fig. 100, p. 292) e das Dobras no Espaço (fig. 127, p. 340); 
além de proposições endereçadas a ambientes internos como as sinalizações 
Apenas Uma Saída I (fig. 46, p. 134), Apenas Uma Saída II (fig. 47, p. 135) e o 
estudo fotográfico Nó de Paisagem Nº 0 (fig. 104, p. 299). Junto dessas produções, 
o evento trouxe-me uma experiência de regresso e reflexão, pois ocorreu

62 O Museu de Artes Ruth Schneider é uma instituição de difusão artística e cultural ligada à Vice-Reitoria 
de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade de Passo Fundo (VREAC/UPF), compreendendo 
atividades dos cursos de bacharelado e licenciatura em Artes Visuais e em História, visto que o Museu 
Histórico Regional (MHR) integra a mesma edificação. Inaugurado no ano de 1995, o MAVRS ocupa salas 
do prédio construído no centro de Passo-Fundo entre os anos de 1909 e 1911 como sede do poder executivo 
municipal. O nome da instituição destaca a trajetória da artista passo-fundense Ruth Schneider, 
importante pintora, gravurista e desenhista dos anos setenta e oitenta, que introduziu à cena local e 
regional processos híbridos e experimentais com diferentes linguagens. Atualmente, o museu possui um 
acervo com mais de cento e cinquenta obras assinadas pela artista, além de outras autorias reconhecidas 
em âmbito local, regional e nacional, integrando o patrimônio da Fundação Universidade de Passo Fundo. 
Vale pontuar que a UPF atende uma ampla demanda de formação do ensino superior no noroeste do Rio 
Grande do Sul, possuindo unidades em outros seis municípios dessa região: Carazinho, Casca, Lagoa 
Vermelha, Palmeira das Missões, Sarandi e Soledade. Um histórico das iniciativas culturais desenvolvidas 
pelo MAVRS, acompanhado de reflexões sobre o papel das instituições artísticas em contextos externos 
aos centros metropolitanos, encontra-se na pesquisa de Luciane Campana Tomasini, intitulada Um Museu 
para Quê(m)? (TOMASINI, 2018). 
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na região que abrange a cidade de onde nasci (Sarandi/RS), contexto oportuno 
ao pensamento e à prática de uma arte ligada a espaços outros, de uma 
dedicação poética para mais de um lugar. 

Da Abertura, O Espaço se constitui por uma animação de aplicativos 
gráficos de computador, na qual um caminho de entranças e saliências é 
sugerido com projeções simultâneas na sala expositiva e na face externa do 
MARVS, voltada à Avenida Brasil Oeste, Centro de Passo-Fundo. Com duração 
de dois minutos e trinta segundos e executada continuamente, produzi uma 
sucessão de aberturas concêntricas e circulares semelhantes a portais 
interespaciais ou estruturas esfincterianas63. Toda a atividade que se completa 
na sequência abre espaço a outra expansão pelo aparecimento de um estreito 
orifício central em tonalidade distinta da anterior, ancorando-se no princípio 
da Dilatação Circular (fig. 61, p. 190), discutido no Caderno Transparente, Zona 
de Passagem. Em seu processo criativo, apliquei tratamentos de superfície e 
iluminação sobre a modelagem curvada das progressões, e, na sequência do 
vídeo, inseri intervalos de passagem com malhas lineares relativas a marcações 
de planos geométricos, espaciais. De um jeito parecido aos círculos luminosos 
da instalação Você Não Está em Um Lugar Só, o título da proposta – e da 
exposição individual – está reiteradamente inscrito no contorno que rodeia os 
alargamentos circulares, com repetições alternadas pelas cores da tipografia e 
de seu fundo. Ao mesmo tempo em que gira e circunda as sugestões de 
aberturas desde seu eixo central, a leitura da faixa de texto se realiza de modo 
contínuo e tem sentido alternado conforme suas dimensões aumentam e 
diminuem, o que igualmente garante às inscrições mais legibilidade. Os 
diferentes tamanhos desse contorno permitem a formação sequenciada dos 
versos “da abertura, o espaço” e “o espaço da abertura” (fig. 135). 

Para viabilizar a simultaneidade extra intra-muros que a proposta 
demandou, foram necessários ajustes técnicos e de escala nos dois momentos 
de sua apresentação. Na sala interior, a animação adequou-se às medidas das 
paredes com projetores de baixa potência; já na área exterior, ganhou 
proporções arquitetônicas pelo uso de equipamentos apropriados para ocasiões 
noturnas e ao ar livre. Outra variação se destaca na interferência dos elementos 
da fachada sobre a projeção externa, o que não aconteceu nas paredes da 
exposição interna, oportunizando, por sua vez, a exibição do vídeo em 

63 Os esfíncteres são estruturas musculares que cumprem a função de abrir e fechar seções de um 
determinado organismo, controlando a passagem de influxos e substâncias diversas. No corpo humano, 
por exemplo, há uma quantidade de quarenta e três esfíncteres de diferentes tamanhos. As estruturas mais 
observadas encontram-se no coração, no estômago, no intestino e, também, nos globos oculares – a 
dilatação e contração das pupilas se realizam por estruturas esfincterianas (SHERMAN et al, 1985). 
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qualidades próprias. Em grande formato e avistada de longe, Da Abertura, O 
Espaço interveio em uma avenida de intensa circulação no interesse de atrair 
olhares transeuntes da cidade64. Assim, a proposta vinculou-se à reinauguração 
comunitária, ao retorno dos serviços públicos e gratuitos da instituição bem 
como envolveu uma abertura ao contato e à passagem de diferentes práticas, o 
que pode atribuir outra atmosfera de contato ao recinto expositivo da arte. 
Integrado ao acervo do MARVS logo após o período de sua exibição, Da 
Abertura, O Espaço foi criado para sinalizar, portanto, uma qualidade espacial 
que se afirma com paredes permeáveis antes de demarcar ou separar extensões 
de atividade. 

Com a poética do atravessamento, juntei-me a um espaço que se viu 
reconstituído pela abertura, pelo acesso a variações ambientais. Espaço que 
deixa de ser único e preexistente à sua prática, para se dobrar, desdobrar e 
redobrar conforme as pregnâncias de contato, as conexões com outros lugares 
e fazeres de vitalidade criativa. Nesse sentido, o espaço tanto pode influenciar 
ações que nele se inserem como é possível acontecer o inverso, quando 
inquietudes artísticas acabam por impregnar o contexto. Desde sua reabertura, 
o MAVRS se realiza na qualidade de um ambiente de circulação e vizinhança,
ao invés de se constituir enquanto recinto orientado à seleção do que fica de 
fora e do que pertence à chancela da Arte. Após conceber a proposta que 
sinalizou tal disposição à abertura, identifico a partir dessa ação um problema 
nada fácil de se resolver: como praticar lugares dedicados à arte sem replicar 
emparedamentos de produção e experiência?  

Para ultrapassar o senso compartimentado da arte, seria preciso não só 
reconhecer territórios específicos como também circuitar contiguidades pela 
diferença que anima qualquer lugar ou ponto de vista. A palavra arte é 
flexionada de várias maneiras, resulta em diversos formatos, muitos dos quais 
sequer reivindicam um domínio próprio. Para torcer a Salas Fechadas de modo 
a provocar Zonas de Passagens e Áreas Abertas, não bastaria apenas dar acesso 
a cânones da História da Arte, mas minorar seu ambiente de exposição com 
estórias da arte pareadas na horizontal, aterrissando seus valores no mesmo 
plano de agentes, conceitos e processos estrangeiros – desafio esquemático que 
eletrifica Espaços Mentais implicados no mundo das coisas. À vista disso e de 
demais discussões aqui paginadas, esta pesquisa oportunizou resultados 
inesperados ao desenvolver uma prática que não se limitou a uma linguagem 
ou contexto de criação, praticando o espaço em multiplicidade. 

64 Registros em movimento da vídeo-intervenção Da Abertura, O Espaço podem ser conferidos no endereço 
eletrônico da seguinte referência: MAROSO, Elias. Da Abertura, O Espaço [portfólio online]. Porto Alegre, 
2020. Disponível em: <https://www.eliasmaroso.art.br/p/daabertura.html>. Acessado em: 13 nov. 2020. 
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A escrita do Caderno Refletivo saltou de um vórtice de estímulos, quando 
alcancei discussões sobre o espaço exterior [ ], depois de ter impulsionado esta 
investigação a circuitos pensantes de atravessamento [ ], de analisar as 
condições internas de criação [ ] e, assim, transparecer suas paredes com 
emissões energéticas [ ], as quais conduziram-me a reflexões difusas e 
especulares pela luz de fora. A passagem pela exterioridade trouxe consigo um 
apetite megalômano que confrontou o tempo da pesquisa, além de estarem 
propensos a fatores extrínsecos, entusiasmos fora do alcance individual. Isso 
atribuiu à sua paginação ares de incompletude, manteve esse tipo de espaço em 
estado potencial, povoado de ideias não consumadas e de outras tantas sequer 
imaginadas – são fios do diagrama ainda soltos e que, com o tempo, tomarão o 
fazer artístico da cabeça aos pés. A prática do pensamento da prática em Área 
Aberta partiu de percursos ao ar livre, de caminhadas pela rua sujeitas a 
encontros imprevisíveis, suscitando reflexões pela alteridade, capturas de 
experiência, intervenções urbanas e inevitáveis retornos ao espaço de 
exposição. Nisso, acentuo a recorrência de um processo criativo que forma 
proposições artísticas por dinâmicas em vaivém, o que situa sua instância 
germinal/causadora no lado de fora e a capacidade própria de metabolizar seus 
efeitos no lado de dentro. A compreensão de que os trabalhos artísticos, de 
modo geral, individuam-se de fora para dentro e indicam novos impulsos 
criativos de dentro para fora também fez lembrar que a exterioridade foi 
flexionada como premissa de disparo na pesquisa anterior sobre o contágio, 
pela qual se derivou a poética do atravessamento, sugerindo certa lógica cíclica 
no quarto e último caderno. 

Por isso, as saídas criativas deste lócus de pesquisa não obedeceram a 
uma cronologia dos fatos, permitiram o traçado de relações não-lineares, 
revisões de experiência e retornos a espaços já percorridos. A propriedade 
refletiva destas páginas está tanto para uma atenção a incidências e 
rebatimentos quanto para uma atividade pensante sobre o irrefletido. Através 
da reflexão difusa do espaço exterior, com a qual se constitui a imagem 
apreendida pela abertura dos olhos, outro tipo de rebatimento acontece 
internamente, de qualidade especular e mental, mas que engendra outro olhar 
sobre si mesmo. Devido às intensas e multidirecionais incitações em Área 
Aberta, tive de procurar uma estreita medida, na precisão de um furo de agulha 
para que alguma imagem apreensível pudesse aparecer. O lado interno é visto 
como torção do lado externo, conduz a uma topologia de deslizamento 
moebiano e contínuo. Tais atribuições são incorporadas ao longo da trajetória 
desta pesquisa, resultando em um corpo de proposições artísticas que percorreu 
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mais de um lugar. A poética tem em suas realizações as aberturas criativas que 
buscaram transformar paredes divisórias em membranas permeáveis. Circuito 
de saídas que são entradas para outras saídas. Um ofício da linguagem atento a 
desafios ainda não pensados, às imagens imprevistas que virão de seu exercício. 
Atravessamento como prática de um vital e indisciplinado impulso criativo; 
abertura que só acontece na continuidade de sua prática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
[    ] 

A página em branco levanta um preto infinitivo que engasga o alfabeto. 
No limite do dizível, depois de tantas colisões em andar de bêbado, chego até 
aqui com um gosto de primeira vez, absorvido por uma vazão que não se gasta 
nem se domina. Paginar esta tese demandou um esforço de escrita semelhante 
às notas elétricas dos diários de bordo, jogando com a gramática habitual de 
documentos acadêmicos. Tive de tatear arranjos que circuitam palavras, 
mostram o curso praticado e, ainda, abrem passagem através da leitura. 
Empenho de forçar a saída de si, de uma zelosa condução à alteridade. O trajeto 
processado, todavia, não garante soluções ao labirinto. Todo impulso criativo 
leva a desenhos irreprisáveis, mesmo ao repetir o objeto de estudo e seu 
praticante. Por isso, as propostas e frases foram redigidas para um 
atravessamento em multiplicação. Considero que o êxito de um trabalho 
artístico e de sua exposição está na capacidade de eletrificar mais criação, sob 
outras perspectivas. Junto de vizinhanças, coincidências e sincronicidades, o 
texto deixa de ser um acompanhamento de criações externas para conectar-se 
à uma vitalidade poética. O que impulsionou o fazer artístico e que, agora, 
anima estas linhas, desconhece pontos finais, nem poderia ser encapsulado no 
tempo e no espaço. 

Extasiado por uma vontade de atravessamento, o fazer artístico tanto 
desinibiu projetos como foi condicionado a fatores imprevisíveis. Rotina de 
expansão e contração cardíacas, de sístoles e diástoles que animam esquemas, 
objetos, intervenções. No desenvolvimento desta pesquisa, alcanço uma 
consistência prática diferente da anterior, após deslocamentos de um estado a 
outro, passíveis de acertos, perdições e aprendizados. Foram quase cinco anos 
de entradas e de saídas com matérias e imaterialidades, procedimentos inéditos, 
vontades difíceis de mostrar e dizer. Tais realizações seguiram o pensamento 
de que a atividade criativa não pertence a um lugar específico. Perpassa, na 
verdade, quantos lugares forem necessários, por trânsitos formadores entre seu 
interior e exterior, ultrapassando o senso de um dentro imperioso e de um fora 
absoluto. A prática dos cadernos-seção se constituiu por uma arte plástica da 
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ideia à execução física. Como objeto de uma investigação poética, o 
atravessamento trouxe consigo o problema de não apenas indicá-lo com 
representações visuais, mas torná-lo tangível em termos práticos, resolvê-lo em 
coesão conceitual. Os quatro tipos de espaços desta tese foram determinados 
para colocar em atividade variações contextuais junto da produção artística, por 
um circuito de pesquisa em que a saída de um lócus criativo consiste na entrada 
de outro e assim em diante. Desse modo, o Espaço Mental [ ], a Sala Fechada, a 
Zona de Passagem e a Área Aberta incorporaram termos intrínsecos ao fazer 
artístico desempenhado desde então bem como qualidades contextuais 
associáveis ao espaço vivido. 

Complementar às hipóteses práticas do atravessamento, o desenho 
metodológico do processo criativo conveio à singularidade do fazer artístico, 
tomando de partida aportes conceituais já consolidados no âmbito das poéticas 
visuais, além de prospectar termos, valores, alusões que poderiam favorecer os 
desígnios de estudo. Nisso, as páginas do Caderno Preto, Espaço Mental [ ] 
destacaram a inclinação pensante da pesquisa como um todo. O que poderia se 
restringir a um capítulo de ênfase teórica, designado à caixa-preta deste estudo, 
às bases metodológicas e conceituais da poética desempenhada, deu vazão, 
todavia, a uma atmosfera repleta de tempestades elétricas, de quereres ainda 
sem forma. O Espaço Mental tematizou uma prática do pensamento da prática, o 
ato do pensar enquanto assunto de arte, fenômeno de um entusiasmo movente. 
A intensa atividade mental desencadeada pelo problema de pesquisa resultou 
na extensão de um lugar próprio, de um constructo abstrato passível de ser 
ativado em qualquer circunstância, expandindo dimensões espaço-temporais 
por impulsos que conduzem o corpo à ação. O desafio de encontrar saídas ao 
atravessamento foi espacializado em uma escuridão intestina, desde onde as 
vontades surgem sem feições identificáveis, sem pontos de partida ou de 
chegada. O entorno sináptico do Caderno Preto emergiu pelo tanto de 
inexprimível no processo criativo, pela desproporção do pensado em face do 
desconhecido, de uma matéria escura disposta pelo objeto e intenção de estudo. 
Frequentado por influxos de complexa apreensão, tive de recorrer à escrita 
cursiva e ao desenho de diagramas esquemáticos para sulcar com fluidez as vias 
de passagem ao Espaço Mental, as quais serviram igualmente de base a outras 
resoluções da tese. 

Aqui, o caos entoado trouxe consigo alternativas até então inexploradas, 
resultantes de colisões por um andar de bêbado, por um percurso errático que 
enredou a física de partículas, o deslocamento das aranhas balonistas, os 
estudos da poiética e cartografia, as composições pelo acaso de Hans Arp, a cor 
da potência em Giorgio Agamben, as coordenadas matemáticas do hiperespaço. 
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Absorvido nessa pretidão de possibilidades, assinalei os encontros e suas 
conexões com notas elétricas, com grafias em diários de bordo que 
gradativamente delinearam caminhos para cada lócus de criação. Tais 
associações indisciplinadas se repetiram nos outros espaços, ampliando o senso 
de atravessamento à ultrapassagem de saberes artísticos, filosóficos, científicos. 
Após percorrer as páginas dedicadas aos quatro cadernos, seria possível 
considerar, então, que todos os tipos de espaço aqui perfilados são apreensões 
mentais, esquematizados com diferentes tensores para o fazer artístico. Sob as 
condições prescritas pelo Caderno Preto, foram produzidos trabalhos sobre o 
esforço plástico de uma nova e canhestra caligrafia, presente no ensaio gráfico 
Não e Não (fig. 16, p. 73), além de buscar formações pensantes através da 
proposta Coisa Curva e Vai (p. 78), com modelos abstratos e diagramas 
provisórios concatenados a elementos específicos do recinto expositivos. Os 
lapsos mentais de precária conversão prática deram curso a peças e instalações 
circuitadas à rede elétrica dos locais de inserção, como no caso do díptico Pulso 
Espiral (fig. 21, p. 86), o qual conferiu visibilidade à correnteza energética 
mediante indutores eletromagnéticos. 

Por conta de analogias com diagramas da eletrônica aplicada, o recurso 
preliminar dos mapas conceituais alcança o estado de proposição artística. Essa 
transcrição acionou rigores autodidatas, plasticizando capacidades técnicas 
nunca antes exercidas no repertório poético. Ademais, a solução diagramática 
e instalativa ocasionada pelo Espaço Mental perpassa todas as seções desta 
pesquisa com o intuito de ressaltar a característica pensante do fazer artístico 
e, também, de estender motivações abstratas a fenômenos concretos, a 
ocorrências físicas. O atravessamento do Caderno Preto está na passagem da 
complicação mental em acontecimento da linguagem, na transição de lapsos 
neurais em realizações expositivas. Sua saída se refere, portanto, à entrada em 
outra instância criativa, ao deslocamento que dá acesso a um ambiente de 
códigos diferente do anterior. 

A elaboração energética de impulsos mentais levou, assim, à escrita do 
Caderno Branco, Sala Fechada [ ], a uma condição espacial de tendência 
interna, alusiva ao contexto da exposição artística. No segundo capítulo de 
estudo, a poética do atravessamento encontrou-se circunscrita por paredes que, 
como em um toque de Midas, transfiguram vitalidades criativas em artigos de 
um horizonte acomodado, de uma Arte evocada com A maiúsculo. Defrontei-
me com uma lógica disciplinar ainda aplicada sobre o ofício da linguagem. 
Poderia sair de ambientações encerradas sobre si mesmas? Ao perceber a 
inclinação autossuficiente do Caderno Branco, tive de dissociar o espaço interno 
da noção de clausura, observando escritores e artistas que fizeram da solitude 
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ou da limitação espacial a extensão de caminhos poéticos. Com essa distinção, 
a ambiência contemplativa da Sala Fechada poderia ser flexionada em 
disposição crítico-analítica, junto de práticas que contestam a restrição do fazer 
artístico em aparelhos instituídos, campos especializados e autônomos. Seria 
possível entremear a brancura das paredes expositivas com passagens do lado 
de dentro coestendidas com o lado de fora? Minorar uma arte com a minúsculo 
que transborda apresentações convencionadas? 

No interior do cubo branco, em proveito de sua atmosfera oclusa, concebi 
trabalhos artísticos de ênfase autológica, ao processar sugestões de impacto 
estrutural com as saliências despedaçadas de Proyecto para Ventana II (fig. 34, 
p. 117), a série Cisma Daqui (fig. 35, p. 118) e o arranjo espacial Diagrama com 
Três Cismas (fig. 42, p. 125). A partir de tais realizações, propus uma conversão 
de ímpetos contestatórios em composições formalistas, modelando 
geometrizações de ruína endereçadas ao recinto expositivo, em uma paradoxal 
posição cúmplice e rival da parede. Para atravessar o Caderno Branco, foi 
preciso, portanto, anomalizar a sintaxe de sua escritura, tornar aberrantes os 
termos de sua linguagem. As propostas autorreferentes estenderam-se por 
sugestões de quebras, dobras e distensões de placas de saída, referentes a 
sinalizações de espaços ensimesmados bem como à busca sempre incompleta 
do fazer artístico. Nesse segundo momento, por uma vertente de trabalhos 
ainda em curso, foram gerados a serigrafia Sem Saída (fig. 43, p. 128), os objetos 
luminosos Fragmentos de Saída (fig. 44, p. 129), Apenas Uma Saída I (fig. 46, p. 
134), Apenas Uma Saída II (fig. 47, p. 135) e o engenho mecânico Saída pelas 
Frestas e Entrelinhas (fig. 48, p. 138). 

Enquanto configuração espacial passível de ser aplicada em diferentes 
situações da vida prática, a Sala Fechada igualmente envolveu análises sobre o 
próprio contexto de inserção da pesquisa em artes, considerações essas 
irrompidas pelo contato epifânico com o relatório kafkiano do ex-macaco Pedro 
Vermelho, a partir do qual formulei uma aplicação tipográfica pela proposição 
Grifos de Saída (fig. 51, p. 152) e a projeção mapeada de vídeo Um Relatório para 
Uma Academia (fig. 55, p. 162), apresentada no contexto de uma instituição de 
ensino e pesquisa em ciências sociais e humanas. Diante do emparedamento, o 
que importa é a saída antes da liberdade, pulsar uma inquietude que excede 
regimentos humanamente impossíveis. Os escritos de Franz Kafka indicaram-
me saídas do código através do código, a torção de léxicos majoritários por uma 
poética minoritária que se manifesta pelo indizível, pela linguagem levada ao 
limite funcional. Ao longo de toda a pesquisa, as paredes expositivas descritas 
pelas páginas do Caderno Branco persistiram como lugar de visibilidade à 
atividade artística, exigindo atualizações práticas pelo avesso do visível. 
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Ao revirar a barreira expositiva do Caderno Branco, da Sala Fechada, 
estados de entremeio, campos de atividade que se manifestam em mais de um 
lugar simultaneamente, provocaram o verso dos olhos pelo Caderno 
Transparente, Zona de Passagem [ ]. Para criar uma saída ao internamento, 
seria preciso modular um canal de duplo acesso no muro de aparência 
intransponível, erguido à frente dos olhos. O enigma invisível suscitado pela 
terceira seção deste estudo exigiu uma atenção a ocorrências imperceptíveis 
para os sentidos humanos, de representação precária e que acontecem na 
duração do tempo. Por uma relação fenomenológica entre a vontade não visual 
de atravessamento com manifestações da concretude, tateei aproximações com 
o ensaio gráfico Dilatação Circular (fig. 61, p. 190), seguido de sua derivação
material de título O Segredo É Não Ver com Os Olhos (fig. 62, p. 193) e pela 
instalação eletrônica Criptocromo (fig. 64, p. 203), partindo de estudos em 
biofísica quântica, relativos à visão magnetoreceptora de aves migratórias. 

O emprego da energia elétrica pela transdução de mapas conceituais em 
circuitos eletrônicos, gesto esse inaugurado no Caderno Preto, Espaço Mental, 
desdobrou-se no Caderno Transparente pela concepção de trabalhos artísticos 
que presentificaram perímetros invisíveis de atividade eletromagnética. O 
deslocamento do diagrama abstrato ao eletrônico prosseguiu, então, com a 
montagem de circuito radiotransmissores, com a produção de dispositivos 
emissores capazes de ultrapassar muros de concreto. No decorrer técnico e 
poético do terceiro espaço paginado, o atravessamento chegou a sua resolução 
mais direta. Ao realizar as proposições Diagrama 88.8 (fig. 77, p. 227) e 
Transmissor no Espaço (fig. 84, p. 239), as paredes opacas da Sala Fechada foram 
transparecidas pela ativação da Zona de Passagem, instância por onde veiculei 
pulsos imateriais que portavam relatos do processo criativo para pessoas cegas, 
excertos literários e anomalias sonoras. De fato, o fazer artístico deixou de se 
restringir ao ambiente de exposição e à visibilidade quando chegou a essa 
qualidade espacial livre de obstáculos divisórios, definida por raios de 
transmissão. Valores que desde o início da pesquisa haviam sido prospectados 
em diagramas conceituais – entrada/saída, circulação, pulso, passagem, 
visível/invisível, coextensão – concretizaram-se pela física imaterial das ondas 
eletromagnéticas. Entretanto, tal acréscimo ao repertório prático individual, 
cujo aprendizado autodidata demandou árdua experimentação e persistência, 
coincidiu na entrada de um vertiginoso contexto permeado de propagações 
telecomunicacionais. A revirada das paredes interiores, deu acesso a outros 
espaços e igualmente destacou uma imensidade de influxos que regulam os dias 
de hoje. Em face de outra questão arranjada pelo verso dos olhos, os protótipos 
de Rádio Portátil do Silêncio (fig. 85, p. 245) e o sistema bloqueador de sinais 
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telefônicos em Ok/Cancel (fig. 87, p. 259) consistiram na reivindicação de uma 
autonomia pensante e criativa, dimensionada na escala e no alcance das 
próprias mãos. 

Antes de montar dispositivos de transmissão e de acionar, por 
conseguinte, sua modalidade espacial, o Caderno Transparente, Zona de 
Passagem era perfilado como instância decisiva à poética do atravessar, a 
circunstância clímax, de maior liberação prática, pois prescrevia um lócus de 
criação distinto de sensos únicos e ensimesmados de espaço. Todavia, o êxito 
no emprego da radiodifusão levantou questões externas ao processo criativo, 
enosadas na trama hipercomplexa do controle informacional. Tal observação 
demonstrou que até a Zona de Passagem possuía suas formas de trancamento – 
o que veio a repercutir nos demais tipos de espaço da tese. Desde então, cada 
um dos quatro cadernos passou a ser escrito por códigos de acesso, termos 
potenciais, situações aprisionantes e desvios táticos. Significa dizer que não 
haveria espaço de menor ou maior excelência ao atravessamento. Todo o 
contexto de criação demanda o esforço de cunhar passagens por fendas 
gramaticais, um ofício da linguagem em risco de perdições internas. A saída 
imaterial e física consumada no Caderno Transparente conduziu, portanto, à 
entrada de outra configuração espacial, repleta de propagações externas, de 
fatores multidirecionais que influenciaram revisões do percurso desempenhado 
desde o referido momento. Por vias inesperadas, a prática de passagens 
espaciais ganhou corpo através de uma dinâmica contínua, que não termina 
após uma virtuosa conquista técnica ou apresentação final. Seu tratamento 
artístico deu vazão a uma sucessão de saídas que são entradas para outras 
saídas. 

À vista disso, pelo mesmo processo em que a Zona de Passagem não 
oportunizou uma solução decisiva aos objetivos desta pesquisa, a última 
encadernação evitou se constituir como derivação cronológica à saída da Sala 
Fechada ou às emissões de perímetros energéticos. Com efeito, a defluência de 
trajetos sem espaço concludente serviu para problematizar as certezas do fazer 
artístico. Imantado por noções de exterioridade, o Caderno Refletivo, Área 
Aberta [ ] retornou a situações ao ar livre uma vez percorridas por realizações 
seminais do estudo, incitando um tipo de reflexão que não reitera imagens já 
acomodadas nos domínios da consciência. A reflexão e o ato de refletir tanto 
consistiram em um rebatimento de incidências externas quanto na repaginação 
de sentenças já escritas. Nessa caracterização, o trabalho intitulado Nó de 
Paisagem Nº 0 (fig. 104, p. 299) veio a estabelecer um elo poético com ações 
precedentes a esta investigação, com um passado recente marcado por 
contágios fora dentro e dentro fora, o qual tomava o espaço exterior sob o 
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aspecto de um plano potencial à criação. A prática anterior gerou, então, o 
impulso primal da pesquisa, uma disposição a encontros imprevisíveis na 
intenção de desencadear outros circuitos de entradas e de saídas. Desviando de 
sequências lineares e cronológicas, a revisão dessa dinâmica moebiana 
igualmente atribuiu teor cíclico ao processo criativo. O que poderia ser o estágio 
final do atravessamento foi escrito, então, por moções em Área Aberta desde a 
qual despontaram problemas irrefletidos, megalomanias em latência e 
incitações vindas de todos os lados. 

Devido à intensa propagação óptica do espaço exterior, a segunda parte 
do Caderno Refletivo recorreu ao ato fotográfico como suporte poético a fim de 
pensar e praticar acontecimentos da imagem causados por estímulos de fora. 
Para tanto, a reconsideração de experimentos com câmeras estenopeicas, neste 
trabalho chamados de Furos de Agulha (fig. 111, p. 312), designou recentes 
estudos em anamorfose, dos quais concebi os projetores luminosos de Furo do 
Olho (fig. 117, p. 324) e Sem Título (Mundo das Imagens) (fig. 121, p. 332). A 
estreita e coextensiva medida que canaliza a reflexão ambiental de modo a 
constituir projeções de imagem, favoreceu alusões sobre um fazer que se 
individua pela alteridade, em circuito recursivo, em um vaivém de fora para 
dentro e de dentro para fora. O atravessamento em Área Aberta constelou 
momentos distantes e mais de um lugar, como praticado em Dobras no Espaço 
(fig. 127, p. 340), um conjunto de intervenções em lambe-lambe que sugerem 
buracos quânticos de minhoca, invaginações embrionárias e estruturas 
esfincterianas em superfícies do contexto urbano. Isto posto, a discussão 
prosseguiu com apontamentos sobre a experiência externa convertida em 
objeto de exposição, baseando-me na proposta Você Não Está em Um Lugar Só 
(fig. 130, p. 350), instalação composta por adaptações gráficas e registros 
fotográficos das ações de rua. 

Com a presença simultânea de entranças e saliências em ambientes 
abertos e fechados, o Caderno Refletivo preencheu a exposição artística com 
outra correnteza de ar. A parede é revertida em interface de circulação 
atmosférica, sem que as formações do lado de dentro se percam na ofuscante 
incidência do lado de fora. Não obstante, uma ambientação restrita pode se 
manifestar mesmo em circunstâncias a céu aberto, quando delineada com 
sistemas autorreferentes, no passo em que se inclina a imagens encriptadas. Por 
outra via, é possível que perguntas incessantes aconteçam a partir de ambientes 
convencionados, exigindo certo ofício da linguagem, no limite do dizível e em 
Área Aberta. O retorno ao recinto expositivo, agora praticado como extensão 
permeável, foi tematizado na proposta Da Abertura, o Espaço (fig. 135, p. 360), 
através da qual associei a reinauguração de uma instituição artística (MARVS, 
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Passo Fundo/RS) com projeções de saídas e de entradas, com uma contínua 
disposição a passagens de um estado a outro. Ademais, o princípio coextensivo 
destacado no Caderno Refletivo igualmente se aplica aos outros lócus de criação, 
uma vez que foram apreendidos como estímulos contextuais ao repertório 
interno da pesquisa. De certo modo, todos os tipos de espaço apresentam 
fatores pensantes [ ], interiores [ ], coextensivos [ ] e exteriores [ ]. A 
diferença de um caderno a outro está na ênfase prática desses quatro fatores, 
os quais condicionaram variedade linguística à poética em discussão. 

As proposições artísticas circuitaram saberes da matemática, crítica 
institucional, técnicas de corrosão química, neurociência, filosofia da diferença, 
táticas cotidianas, eletrônica aplicada, física quântica, hacktivismo, design e 
prototipagem manufaturada. Tratam-se de realizações diagramadas tanto pela 
condução desta escrita como também por nexos extratextuais – detalhes em 
notas de rodapé – seja pela repetição de recursos técnicos ou elementos visuais. 
Circulação energética [i]; espirais pulsáteis [ii]; campos magnéticos e 
eletromagnéticos [iii]; iluminação com microlâmpadas [iv]; dispositivos 
artesanais [v]; radiodifusão [vi]; projeções digitais e analógicas [vii]; 
modelagem digital [viii]; ensaios fotográficos [ix]; procedimentos de impressão 
[x]; instalações diagramáticas [xi]; cortes a laser [xii]; corrosão metálica [xiii] 
são exemplos de recursos técnicos empregados em diferentes seções e que 
permearam a condução cursiva deste documento.  

Outra reincidência extratextual se observa em componentes ou 
características visuais, tais como: sugestões de pregas, buracos e portais {i}; 
formas torneadas {ii}; inscrições tipográficas {iii}; estética gráfica e instrucional 
{iv}; geometrias autológicas {v}; sinalizações espaciais {vi}; sistemas internos 
aparentes {vii}; distorções imagéticas {viii}; efeitos ópticos {ix}; presença das 
mãos {x}; conexões provisórias {xi}; recorrência cromática do branco, preto, 
vermelho {xii} e de materiais translúcidos, transparentes e metálicos {xiii}. Os 
trabalhos artísticos, em sua maioria, têm a propriedade de adensar elementos 
que se avizinham como blocos temáticos no espaço, característica essa 
acentuada pelas instalações diagramáticas. Em termos compositivos, outras 
formas de distribuição espacial poderão ser implementadas em produções 
futuras, incorporando intervalos entre as propostas bem como estendendo a 
conexão de seus componentes nos contextos de apresentação. Emancipadas dos 
circuitos intra e extratextuais determinados por este documento, as vertentes 
de trabalho aqui inauguradas poderão assumir, de agora em diante, feições e 
processos inimagináveis, como ocorreu nas colisões de percurso da pesquisa.  

Se por um lado a variedade de recursos técnicos e de elementos visuais 
favoreceu o repertório prático individual, por outro, considero que tal 
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diversidade de soluções e contextos é resultado da dinâmica do atravessamento 
aplicada sobre o próprio fluxo criativo, levando-o a resoluções impensadas, ao 
estranhamento de si. A investigação que se desencadeou por um vetor de 
passagem, a circuitar diferentes lócus de criação, viu-se igualmente atravessada 
por uma profusão de formas – correnteza de mão dupla: efluências e influências 
incitadas pelo pensamento e prática do objeto de estudo. Como mencionado, a 
produção se desenovelou de acordo com os diferentes lócus de criação, valores 
abstratos pelos quais sentidos de atravessamento alcançaram espessura poética. 
Em contrapartida, os tipos de espaço aqui determinados ganharam substância 
na medida em que foram perpassados pelo fazer artístico, por relações entre 
intenção e contexto. Quer dizer que um determinado ambiente prescreveu 
extensões de atividade e, pela inquietude de saída deste estudo, tanto seus 
códigos foram poetizados quanto excedidos, permeabilizados com sucessões de 
entrada e de saída. Logo, a noção de espaço apreendida nesta pesquisa envolveu 
práticas nele implicadas e de um ofício da linguagem que não se desempenha 
em suspenso, na assepsia de contágios, por mais abstrata que uma atmosfera de 
inserção possa ser. Diz respeito, portanto, a um deslocamento espacial e das 
próprias certezas que espiralam vetores de chegada e de partida, cujos 
encontros aconteceram de modo coextensivo. Em função disso, os trabalhos e 
os espaços aqui perfilados são unidades de um mesmo pulso de criação, 
constituídas dentro fora e fora dentro de si mesmas. 

Por fim, junto da produção artística apresentada em contextos públicos 
e de amplo acesso, a escrita deste documento procurou contribuir com 
articulações teórico-práticas sobre a pesquisa em artes propriamente dita, 
ampliando-se para linguagens e espaços de criação, tópicos em análise 
institucional, autonomia tecnológica e pregnâncias entre arte e cotidiano. No 
decurso indisciplinar do estudo, enredei a figura do artista-pesquisador com um 
horizonte de forças criativas, com entusiasmos seminais que antecedem 
modelos instituídos. Um fazer artístico associado a pulsos inadiáveis, a uma 
vontade de superar a si mesmo, o que já foi visto, formulado. Refiro-me às 
diástoles e sístoles que obram, desobram e reobram textos, desenhos, objetos e 
ações. Circuito sanguíneo antes da captura – e que persiste, pois é próprio da 
vida. Diante da parede que não mostra saída possível a ordem dos dias, a chance 
está em seguir pela busca de saídas, uma após a outra, por mais impossíveis que 
possam parecer. 
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ANEXO 

A obra-pensamento de Elias Maroso  
como scattered objects: corrosão, pulsação e dispersão 

A poética de Elias Maroso estabelece um posicionamento claro em 
relação à imbricação indissociável dos aspectos éticos – as diversas maneiras 
de se deslocar no mundo de maneira crítica – com as instâncias estéticas – a 
prevalência de um envolvimento com a imagem de maneira política – para a 
elaboração, rearticulação dos limites e compartimentação que o mundo 
contemporâneo tem nos desafiado. Ele estende essa maneira crítica de ocupar 
os espaços para o lugar da gênese de seu pensamento, em que o pensar deve se 
estabelecer em um processo experimental que reanima um cuidado reflexivo a 
respeito dos modos como o pensamento se faz ao ser pensado, investigando 
esse processo mesmo em sua poética, como também relativiza, ao deslocar ou 
inverter, pontos de vista que intermedeiam esse exercício de reflexão para 
destituí-los de seus lugares de poder. 

Nas experimentações de Maroso, então, o pensamento será a fonte 
primária de embate poético, em que será martelado, desmoldado, depurado, 
alvejado65 e, mais do que nunca, ser desnudado da linguagem discursiva que o 
envolve e protege o pensar, lançando-o a seu grau zero, desnudado como arma 
ao olhar adestrado. O pensamento então estará sendo questionado como 
matéria em si mesma, antes de mais nada, e terá sua materialidade manipulada 
na própria realidade dada com seus elementos materiais prementes. Manipular 
a materialidade do pensamento dentro da cabeça é primeiro passo importante 
para envolver uma mudança exterior, mesmo que isso decorra em uma luta 
contra o risco de tê-la encapsulada e mantida cativa na própria caixa craniana. 

Esta caixa craniana, dada à luz pelo cruzamento entre Atlas e Áxis, 
contempla finalmente o encapsulamento dos espaços vazios de vértebra a 
vertebra ensaiados sempre de maneira arriscadamente única. Encima, a escada 
de nossa coluna e é a semente não germinada das mais resistentes, cujos 
processos estão vedados ao seu exterior e que, mesmo internos, cercados por 

65 Aqui os dois sentidos possíveis: sofrer como alvo e ser banhado em um processo que o desnaturaliza, 
que faz com que seja olhado de uma outra maneira, sempre inventiva e, portanto, não autoritária. 
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suas paredes tumulares, logram disseminar o pensamento, ainda assim66. Não 
apenas como caixa preta que concentra os segredos dos voos da mente, mas a 
caixa craniana também se faz caixa transmissora em que, através de suas 
paredes, insemina pulsos elétricos para outras partes alienadas do corpo. 
Sabendo no fundo disso, Elias Maroso avança pretendendo o pensamento 
externalizado do corpo, dissecado e extraído do conforto da sua casa craniana, 
um pensamento revelado através de materiais comunicantes, materiais que 
capturam, concentram e dá prosseguimento ao impulso criador que comunica 
mais que uma saída, mas uma penetração, um extravasamento que se 
fragmenta, que se partimenta e se capilariza de maneira dispersiva para o fora 
interno do real. 

A partir disso, cumpre-se ver sempre mais de uma vez, sempre de uma 
maneira diferente sua produção que se embaralha no espaço da própria vida e 
ao mesmo tempo embaralha o espaço vital dos nossos processos reflexivos 
perante uma obra. Cumpre-se também operar criticamente com novas 
nomenclaturas não como classificação que especializa algum conceito, mas 
como sinal luminoso que nos possa guiar ao adentrar esse território dispersivo 
do pensamento posto no real (saído da mente) e, portanto, entropicizado. Um 
novo, diferente e, portanto, outro pensamento é requerido aqui, um neologismo, 
uma nova (neo) forma de pensar, de articular o pensamento (logos). Lanço para 
fora de minha cabeça uma palavra – pensumbrar 67 – que também é uma ideia. 
Elias Maroso é um artista que pensumbra, ou seja, que pensa ou reflete uma 
ideia ou um pensamento no próprio fazer material e concomitantemente, opera, 
obra, faz ou executa um trabalho a partir de um projeto, de uma inquietação, de 
suas ruminações reflexivas em prol de obras-pensamentos.  

Em suas obras-pensamentos, em suas pensumbras, nessas obras que se 
pensa a partir do pensamento que se faz pensado, Maroso procede através de 
três instâncias que se divisam nesta reflexão e que deslindam situações ativas 
de empreendimento não apenas reflexivo, como também procedimental, 
comunicativo e dispositivo de sua obra. Procede selecionando materiais com 

66  DIDI-HUBERMAN, Georges. Ser crânio: lugar, contato, pensamento, escultura. Trad. Augustin de 
Tugny. Belo Horizonte: C/Arte, 2009. 

67  Pensumbrar – penso+obrar  penso+o+obrar  penso+um+obrar, neologismo. Esta palavra foi 
inventada para juntar em uma única unidade semântica a ideia concomitante de pensar – do latim p ns re: 
refletir, acionar a mente, criando ideias, pensamentos e de obrar – do latim oper re: agir, fazer, acionar a 
transformação material de maneira estética, poética e política. Há sub-repticiamente, ou seja, nas sombras 
dessa nova palavra-ideia, guardada no fonema /bra/ a redução presente na variante espanhola palabra, 
proveniente do desenvolvimento nas línguas latinas ibéricas a partir da palavra grega parabola. 
Finalmente, pensumbrar é também, por extensão, pensar uma nova palavra para refletir sobre um novo 
pensamento que se faz ao falar, narrar ou criticar uma obra-pensamento, uma pensumbra, muito presente 
na poética de Elias Maroso. 
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capacidades condutoras ímpares, que jogam com os regimes de transparência e 
opacidade, luz e sombra e que se estabelecem no mundo através de processos 
anticáusticos, silenciosamente violentos cujas formas apreendidas são 
ensaiadas a partir do método corrosivo de transformação química. Capazes de 
empreender o fio de uma comunicação, não apenas entre as partes que 
compõem suas obras com elementos dispersos, mas principalmente transmitem 
infralevemente ondas para o ambiente externo à obra, ao espaço expositivo e 
que nos atingem, nos comunicam de maneira agudamente muda como um sonar 
a espera da captação de seu som retornado, de seus impulsos estéticos e 
políticos e finalmente essas obras cujos elementos constantemente se articulam 
de maneiras e sentidos diferentes, em que partes transitam de uma obra a outra, 
gerando novos discursos e funcionando em uma afirmação poética a partir de 
unidades elementares de sentido, como também em profícuos textos diagramáticos 
que avançam pela parede, espaço afora ampliando o conceito de ideia.  

Corrosão: por um procedimento material 

Elias Maroso vem desenvolvendo uma profunda investigação a níveis 
conceituais de seu pensamento poético que também se confirma em suas 
experimentações materiais. Envolve-se com materiais com alta capacidade 
condutora de cargas comunicativas que externalizam e expelem sinais. Tem, 
com lida diária desses materiais, a fonte de toda uma investigação heurística a 
respeito de suas capacidades para além de seus usos e funções já esperados. 
Atua como um hacker, como um quebrador de códigos fechados, de caixas 
pretas, de caixas cranianas e por consequência, desfaz modos de articular 
pensamentos e ideias, comportamentos estéticos, revelando com isso, seus 
mecanismos internos mais do que nunca, para o convite de uma nova reflexão, 
por um prolongamento da ação ativa de pensar em relação a refundar um novo 
pensamento depurado de armadilhadas mesmerizantes fornecidas pela torrente 
de imagens profusas. 

Abandonando por ora essa qualidade de quebrador, é necessário pensar 
sua prática material através do conceito de corrosão, tão presente como 
procedimento que tanto nos reanima em algumas de suas obras mais 
inventivas. A investigação crítica desse procedimento tem por objetivo, falar da 
sua particular presença em algumas obras, para pensar a rachadura, a ferida, o 
espaço intersticial, a expiração como busca radical de sua teleologia. Os 
processos corrosivos de Elias Maroso recombinam a gravação dentro da 
gravura com os processos de subtração dentro da escultura. Promovem sobre o 
material a retirada do que sobra, esculpindo com luz no que resta a obra-
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pensamento que falta no mundo.  Aplica sobre a chapa as arestas formadoras de 
um projeto e alveja os espaços desnudos com a substância que os carcome, que 
os remorde. Levanta do material a matéria poética constitutiva de seus 
pensamentos, com objetivo de carcomer as instâncias perpetuadoras do poder 
da tranquilidade, da perenidade, da clausura a que submetem os espaços. 

Em sua obra Diagrama com Três Cismas (fig. 42, p. 125), o artista 
apresenta três propostas de rachaduras elevadas por suportes de acrílico 
transparente fixos na parede. São desenhos corroídos através de processo 
fotoquímico, compondo três imagens esquemáticas em que diversas linhas 
irregulares são traçadas de seus centros luminosos para sua periferia, 
remetendo ao que parece ser a materialização de ondas de um campo magnético 
que, animadas por seu centro luminoso, abrem-se como uma íris ocular que 
olha o nosso próprio ato de olhá-las. O artista traça, portanto, de um mesmo 
centro um conjunto de linhas simétricas e radiais e procede justapondo-as entre 
si até produzir desenhos esquemáticos, passando posteriormente também a 
mesclar diferentes desenhos esquemáticos entre si, multiplicando as 
possiblidades formais do experimento.  

Através desse esquema compositivo, em uma mesma região 
circular foram traçadas duas, três, quatro ou quaisquer conjuntos 
de linhas idênticas entre si, tendo o centro como ponto de 
referência. Os desenhos são vistos aqui como cismas pelo detalhe 
de que ainda hoje são feitos na qualidade de série, sem que atinjam 
uma composição conclusiva.68 

Esses esquemas estão conectados por fios de cobre, primeiro, a um 
fragmento luminoso, acima em solitário, que sabemos ser a palavra “saída”, 
entropicizada, bombardeada ou em ruína, recobrindo com sua presença em 
desenho o espaço vazio de apresentação. De suas três cismas (fig. 41, p. 124), 
saem fios de cobre, conectando-as também a pequenas caixas gradeadas por 
latão corroído fotoquimicamente em que se perfilam duas frases resultantes 
desse processo: “encontrar uma saída”, gravada em tipografia Recombinante.ttf, 
de característica geométrica, criada pelo artista e aberta ao livre uso; e “fora”, 
gravada em letra cursiva e portanto formalmente orgânica. Seu interior 
luminoso corresponde à conexão que alimenta com eletricidade esse sistema 
diagramático através de prendedores metálicos que a mordem, criando tensão. 
Da pequena caixa com letras geométricas salienta-se um suporte que represa 
de maneira orgânica esses esquemas cujo centro apresenta um buraco, já a 
outra pequena caixa com letras orgânicas é suportada por uma forma 

68 MAROSO, Elias. Diagrama com Três Cismas [portfólio online]. Porto Alegre, 2019. Disponível em: 
<https://www.eliasmaroso.art.br/p/ trescismas.html>. Acessado em: 22 fev. 2021. 
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geométrica surgida por método corrosivo, fazendo perceber as inúmeras 
recombinações recursivas que Elias Maroso aplica com precisão em suas obras, 
por meio de cruzamentos e deslocamentos. 

Neste diagrama, há a presença do interesse pela não apenas a nível 
formal, mas, antes de mais nada, conceitual. Maroso transforma o índice 
luminoso que serviria como ponto de referência e o desgasta restando apenas 
um lampejo de indicação por uma saída, uma penetração através das disciplinas 
de conhecimento, do campo da própria arte e dos espaços cativos pela 
institucionalização para seu mais contundente fora. O artista também propõe 
esse organismo pulsante como uma coisa que se vê transformada por essas 
mesmas forças tão compressoras do poder da especialização do conhecimento, 
das instituições de arte, do disciplinamento dos modos de apresentação. “A 
energia da negação e o repouso do condicionamento são postos em uma mesma 
proposição. Seria a domesticação de pulsões contestatórias ou uma iniciativa para 
revelar os limites da condição expositiva de toda obra de arte?69”, seu trabalho nos 
inquire sobre esses processos que estão sempre sendo implementados sem 
descanso, como um aviso de saída prática para um pensamento revelador não 
apenas desses processos, mas principalmente por um pensamento que se 
estabelece em um agir.  

 Em Furo do Olho (fig. 117, p. 324), 2019, Elias Maroso dispõe no espaço 
expositivo do Goethe-Institut de Porto Alegre uma coleção de diferentes 
elementos, ensaiando a partir de objetos, projeções, impressão, diagramas, luz 
e iluminação a ação de perfurar com o olhar a parede do próprio espaço. Como 
contrarresposta a essa situação de embate, a parede se desdobra no espaço ao 
ser atingida pelo olhar, distorcendo-se em uma gama de formas orgânicas 
criadoras de um buraco umbilical, bem exibido na impressão serigráfica 
disposta na parede do espaço. Essa distorção espacial se estabelece a partir da 
absorção da força de impacto e que se vê convertida, transformada através dessa 
mesma força em uma membrana que impede o rompimento da parede. 
Ulteriormente, essa experiência não consegue evitar a formação da concavidade 
do buraco como marca física de acontecimento realizado em um instante no 
tempo, nem a quebra da parede e a perfuração física. A presença dessa imagem 
que diagrama no campo conceitual um bombardeamento ocular e antes de mais 
nada, mental, pensumbrado, já é eficaz como força sedutora da imagem, ou seja, 
que possibilita o engajamento do desejo.  

69 MAROSO, Elias. Diagrama com Três Cismas, 2018, destaque do autor. Disponível em: <https://www. 
eliasmaroso.art.br/p/trescismas.html >. Acessado em: 22 fev. 2021. 
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Nossa atenção se volta intensivamente para duas projeções do rosto do 
artista na parede que miram penetrantemente o espaço, nossa presença, nosso 
olhar. É como se seu olhar varresse com raios X não apenas os ditames físicos 
do próprio espaço, mas principalmente as forças imateriais que gerenciam sua 
organização, suas políticas e seus posicionamentos. Intermediando nosso olhar 
perante as projeções e o olhar penetrante do artista em relação ao espaço que 
rege nossos comportamentos, luminárias cônicas parecem concomitantemente 
pontuar o olhar de Maroso, como se o furassem ou se estabelecem como uma 
espécie de dispositivo oferecido a quem frui a instalação o acesso ao estado de 
seu olhar, permitindo com que fosse penetrado no espaço interno em que o 
mesmo se forma. São através dessas luminárias cônicas que é possibilitada a 
projeção do rosto e que se inicia a partir do olho projetado.  

Duas luminárias projetam imagens sobre a parede por meio da luz, 
da sombra e de figuras em anamorfose cônica. Os cones de acetato 
transparente contêm em sua superfície figuras impressas e 
deformadas para causar a projeção da imagem sobre a parede pela 
luz e pela sombra. Como uma representação esquemática da 
projeção luminosa, que parte de um ponto para se propagar em um 
campo de abrangência, as pontas dos cones são alinhadas aos olhos 
das figuras projetadas. Parte do desenho em cobre que alimenta a 
energia das luminárias baseia-se no diagrama do olho de René 
Descartes, uma gravura em metal publicada no Tractatus de 
Homine, de 1664.70  

Essas luminárias projetam na parede o rosto do artista através do 
processo de anamorfose cônica, em que são instaladas películas com seu retrato 
em preto e branco dentro do dispositivo cônico dentro do qual uma fonte 
luminosa se vê canalizada para fora atingindo a parede, reformando nesta 
projeção bidimensional a imagem deformada conicamente. Maroso exibe em 
uma impressão bidimensional a imagem cônica de seu rosto em deformação, já 
que é apenas pela corrosão do estado normal da forma, ou seja, apenas pela 
recodificação da imagem nos parâmetros específicos de um meio, que a recepção 
precisa de uma imagem é bem empreendida. O artista ao abrir o dispositivo 
luminoso que projeta por formas tortas as imagens corretas, quebra qualquer 
ilusionismo ou mistério ilustrativo do experimento. Apresenta-o nas mais 
diferentes maneiras – projeção, dispositivo luminoso, esquemas e diagrama – 
um recurso possível sobre maneiras do pensamento que, disruptivo em sua 
forma ativa, promove a emissão correta da frequência das ondas 
eletromagnéticas que facilmente penetram e destroem todo e qualquer 

70 MAROSO, Elias. Furo do Olho, 2019. Disponível em: <https://www.eliasmaroso.art.br/p/furo-do-
olho.html>. Acessado em: 24 fev. 2021. 
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obstáculo contra o corpo e o pensamento crítico. Isso começa pelo próprio 
espaço expositivo e suas instituições dentro das quais sobrevivem, subjugando 
práticas, conceitos, desejos de arte cativos no poder que se perenizam. Bate com 
o olhar na parede, como se a estivesse matando a parede a gritos de olhares,
como um gesto de confronto cuja contrarresposta protetiva da parede 
metaforiza a autopreservação dos espaços institucionalizados a qualquer 
ameaça que ponha em risco o fim da perpetuação de seu domínio. 

Afiemos de forma breve nosso olhar e nos aproximemos de uma 
importante peça que alimenta a obra e que cabe ser aqui divisada. Elias Maroso 
retoma o estranho diagrama do olho e seu processo de visão presente no 
Tratado do homem de René Descartes, de 1964. Na ilustração, Descartes 
esquematiza a visão pondo os dois olhos em perspectiva distinta em relação ao 
restante da cabeça – como se esta estivesse deformada ou encurvada – ao traçar 
setas a partir do órgão ocular em direção a objeto da visão. O artista se apropria 
dessa imagem, corroendo através de reações químicas que usam a luz, criando, 
portanto, um desenho surgido daquilo que restou, daquilo que não foi 
carcomido.  

Ligados às mãos – delicadas e dotadas de humor à la art déco – presas 
pelos polegares e indicadores que ora parecem segurar os prendedores, ora 
parecem estar sendo impedidos de executar a abertura “da pinça” pelos 
mesmos, como se estivessem paralisadas pelo poder da carga elétrica, olhos têm 
seu olhar vetorizado rumo ao dispositivo luminoso. Ali ele conduz a corrente 
elétrica para a transformação em energia luminar que irá projetar a imagem 
informada. Esse elemento que pode passar despercebido como apenas um 
recurso estilístico, na verdade, concentra em um delicado suporte a força que 
anima todo o organismo poética da obra. Ele aponta para os processos da 
imagem que surge a partir do resto, de um processo em que a luz escava, 
roendo, carcomendo essas localidades desnudas, e que oferecidas ao sacrifício 
da luminosidade, esvaziam-se ao fim do processo. É a concentração através de 
um comentário heurístico daquilo que é bem premente em sua poética: a inter-
relação entre pensar e obrar, em que pensumbrar é também fazer pesar71, ou seja, 
obter a depuração do que se precipita como o importante da permanência da 
imagem como sombra, como linha, como desenho. 

Pulsação: por uma comunicação tímica 

71 A subunidade semântica pensar presente em pensumbrar, significando acionar a mente, criando ideias, 
pensamentos, compartilha a mesma origem etimológica da palavra pesar, significando determinar o peso 
de algo ou alguém, verificar através de medição seu peso. 
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Rearticulando imagens de seu rosto, tendo seu olhar penetrante 
projetado na parede ao mesmo tempo que é penetrado pelas luminárias que 
alimentam a criação da imagem, Elias Maroso leva sua imagem ao perfilamento 
extremo ao permitir com que esta permaneça acomodada em uma pequena 
linha que compõe o objeto espiralado. Formando um encadeamento concêntrico 
de finas linhas de metal que foram poupadas da corrosão e do remordimento, a 
imagem se equilibra sobre essa superfície devastada pelo processo químico. Na 
poética do artista, os elementos semânticos estão sempre em trânsito de um 
dispositivo a outro, como se fluíssem como corrente eletrificada pelo 
pensamento por diferentes materialidades, encontrando nelas sua habitação, 
seu dar a entender provisório.  Dispositivos pensumbrados de Maroso também 
se deslocam constantemente, compondo outros trabalhos e principalmente 
animando-os através do reestabelecimento de um novo organismo acionado 
pelo pensamento rearticulado. 

Articuladas inicialmente na instalação Você Não Está em Um Lugar Só, 
de 2019, suas peças encontram-se agora independentes dos demais elementos 
para compor uma nova situação pensumbrada, intitulada Pulso espiral (fig. 21, 
p. 86). As imagens são articuladas de maneira espelhada, tendo cada disco
corroído tratado de uma maneira diferente, um com cor preta e outro somente 
em cobre. Como seres de um habitat em transição, comunicam-se por meio de 
pequenos fios de cobre que articulam o estabelecimento de uma tensão elétrica, 
em que dessa cópula elétrica, empreende a ignição de um sistema de ímãs que 
promove a vibração das espirais em metal. 

O impulso nervoso para acionar o processo de piscar um olho dialetiza 
a exposição da retina a estados de iluminação e escuridão. Neste trabalho, Elias 
Maroso reprograma o impulso para que o olho passe não mais a piscar, mas que 
vibre a partir de um olhar em que não há pálpebras nem córneas que antepare 
as profundezas da retina, seu lugar de descanso e de aderência. Os impulsos 
reprogramados fazem a retina bombardeada se desprender do subsolo do olhar, 
desalojando-se para o exterior da cavidade ocular, penetrando o interior do real 
e rediagramando sua anatomia a partir da influência dos impulsos elétricos. 
Toma forma espiralada, sem nenhum anteparo de proteção exceto a 
materialidade suscetível à corrosão, que não apenas fixa a imagem, mas também 
a perfila, a sulca, a faz se tornar finamente membranosa, onde fundo e frente, 
dentro e fora são metabolizados em linhas espirais cheias e vazias, permitindo 
a coabitação, o trânsito e a vivência nos dois regimes antagônicos de existência 
e de inexistência. Ao utilizar inventivamente aspectos da física contemporânea, 
Elias Maroso se vale de alterações quânticas no regime do tempo-espaço e a 
corrosão paramétrica do binômio dentro e fora para temporalizar questões sobre 
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o estado da arte, especialmente inquietações acerca dos modos, meios e
contextos de apresentação artística: 

A proposição se baseia justamente em conceber trabalhos que 
possam coexistir em contextos diferentes de apresentação e 
exposição artística. Como ponto de partida, imagens [...] que 
marcam e conectam espaços distantes, encurtam distâncias como 
buracos quânticos de minhoca. Tanto o movimento de ir para rua 
quanto o problema de condicionar uma experiência aberta em um 
ambiente expositivo da arte são considerados. O fato é que esses 
trabalhos realmente não estão em um lugar só, mas mudam de 
aspecto e apresentação de acordo com o contexto. A frase que dá 
título a esse conjunto de trabalhos se repete como um mantra 
pensativo e luminoso. O mantra forma uns círculos que saem de 
minha cabeça. Abrem caminhos para ver buracos e furos que levam 
para fora da clausura. O contrário da clausura não é a pura 
exterioridade, mas a livre circulação entre o dentro e o fora.72  

Essas peças espiraladas por corrosão que apresentam a imagem 
perfilada, detêm-nos na presentificação de um dispositivo que escancara o 
estabelecimento do processo de formação da imagem, acionada por impulsos 
elétricos, em um sistema ocular atingido por luz mordente cujo globo ocular 
extravasa para fora, trazendo consigo a retina deformada. O que vemos, 
portanto, a partir da superfície dos discos espiralados é a parte de trás do olho, 
ejetada, protuberante e sensível à luz que a corrói, gravando a última imagem 
vista pelo olho: o próprio rosto do artista, sua imagem especular. Elias Maroso 
reprograma as funções orgânicas do sistema ocular e seus processos de visão, 
transformando-o em outro sistema também capaz de prover imagem, mas de 
uma outra forma. Transforma o sistema ocular, em uma só dobra, em hibridação 
entre sistemas que excreta impulsos elétricos e linfáticos que depuram a 
imagem em uma materialização sempre com pouca espessura, mas com densa 
concentração heurística. 

Elias Maroso age como um artista transformador das funções e usos das 
coisas do mundo, recupera seus usos cotidianos e as engaja numa corrente de 
novas situações que dilatam as noções de função e uso em prol de uma detenção 
na experiência artística que seja pensante, que suscite a quem frui uma 
transformação dos modos de compreender o mundo e de estar atento aos 
pensamentos que são constantemente transformados.  Com esse trabalho, o 
artista subverte o núcleo da imagem de uma situação de visão para a 
sistematização de um dispositivo emissor de sinais vibratórios. De um processo 
que se dá de dentro para fora, traz a externalização do movimento interno, 

72MAROSO, Elias. Você Não Está em Um Lugar Só. Disponível em: <https://www.eliasmaroso.art.br/p/ 
voce-nao-esta.html>. Acessado em: 27 fev. 2021. 
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avessando essa interioridade em uma exterioridade radical: quando avessamos 
uma bolsa de pano, seu avesso se apresenta, à princípio, sempre deformado, 
desajeitado, aparentemente disfuncional, mas também literalmente aberto a 
novas relações com o mundo, com novas tatilidades aos sentidos, como um 
novo objeto renovado topograficamente que nos encara por sua topologia 
desejante. 

Estimulado pela transformação, pela metamorfose, pela reprogramação, 
pelo desvio, ou seja, pela avessalidade – essa capacidade poética de comunicar, 
apresentar, tornar físico com o avesso algo para que quem frua reflita uma vez 
mais, que experimente aquilo de uma outra forma –, penso novamente Pulso 
espiral de uma outra maneira, como um indício dessa articulação que 
constantemente parte em fuga, que se desloca, que busca tanto abrigos 
temporários, quanto se reanima no risco, no possível. Pulso espiral conserva 
essa capacidade de emissão de vibrações, impulsos lançados em nossa direção 
para que nos atinjam, para que os experimentemos de uma outra maneira. 
Penso essa obra como um órgão silencioso e solitário que surge a partir de uma 
dobra em sua gênese, exatamente de uma espiral. Esse órgão expele, excreta 
igual a um timo – que hospeda o amadurecimento de células imunológicas de 
proteção e que em uma parte de seu desenvolvimento também excreta 
hormônios – cargas particuladas e silentes para o ambiente. 

Os trabalhos de Elias Maroso que disponibilizam ao mundo não o objeto 
em si, mas também a transmissão de um conteúdo silente, vibratório, luminoso, 
elétrico ou magnético, semântico, no fio dessa crítica fazer-lo-á de maneira 
paradoxalmente desmaterializada e imperceptível por muita das vezes. Seus 
objetos estarão pareados com a pessoa visitante em uma instância de 
transmissor-receptor, contudo, humanamente é impossível conseguir capturar 
fisiologicamente o conteúdo de seu estímulo. Cabe-nos pensar essa 
comunicação também dentro de uma ficcionalidade fértil: não que Maroso 
simule uma transmissão ou um ensejo por comunicação. Não, não há 
ilusionismos em seu trabalho, o artista o faz verdadeiramente. Na instalação 
Grifos de saída, 2019, o conto Um relatório para uma academia de Franz Kafka, 
escrito em 1919 – e que completava naquela data o centenário de existência 
ainda tão influente para nosso próprio tempo – compõe uma serigrafia sobre 
papel instalada sobre a parede. Em um rápido olhar, o texto se encontra perdido 
dentro de um grafismo tipográfico, contudo, com um olhar mais distendido, o 
que se vê enclausurado é o texto escrito na fonte Recombinante. Elias Maroso 
não ilusiona quem frui a obra com o uso dessa fonte no texto, mas oblitera não 
somente o próprio texto, mas principalmente o olhar da pessoa para que esta 
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se aproxime, crie relação, passe a refletir sobre a comunicação lançada pelo 
artista.  

E essa aproximação pode ser estabelecida de uma outra forma se 
reimaginarmos nosso órgão de recepção dessas experiências desmaterializadas. 
É preciso articular um novo pensamento incansavelmente para a compreensão 
de sua obra. Sugiro, portanto, que experienciemos seu trabalho não apenas com 
o olhar, com a visão, como também com os nossos timos, com esse órgão 
esquecido e sobrevivente do desaparecimento em nosso corpo, em sua presença 
indelével na frente do nosso coração. Será através do timo o ponto de recepção 
das cargas infraleves que Elias Maroso nos envia, quando tomarmos 
emprestado a partir de sua própria poética a inventividade de pensar essa e 
tantas outras para que a experiência seja aprofundada, para que os 
conhecimentos sejam refundados sempre uma vez mais. Sua obra solicita, pois, 
um pensamento tímico que ritma nossa existência ao nos alimentarmos do 
inaparente, do não divisado pelo olhar, sendo o timo esse lugar de 
funcionamento por um sexto sentido, o da experiência sonar. 

Em sua poética, é muito contundente a presença de novas delegações de 
uso, função e de sentido intrínseco aos objetos, compreensões da física 
experimental são abrigadas fora de seu campo de irradiação, instrumentos que 
operam em prol da transmissão comunicativa de conteúdo informativo são 
reapropriados in situ para problematizar o espaço físico da galeria, um conto 
centenário é rearticulado para retomar as inconsistências críticas do mundo 
atual. E impregnado dessa consciência transformadora de objetos cuja imagem 
inicia-se com o sistema ocular em riste e termina com sua reprogramação 
orgânica em sistema de excreção impulsiva, repenso o timo como órgão sonar 
que possa captar os ecos desses objetos que tanto transmitem. O timo é uma 
glândula linfática que vai diminuindo de tamanho à medida que o ser humano 
cresce. Mesmo quase desaparecida, marca o sistema linfático e endócrino com 
sua antiga presença e se forma a nível embrionário em posição muito próxima 
aos sistemas ocular, olfativo e gustativo. E aqui o metamorfoseamos em órgão 
ecolocalizador que capta aquilo que normalmente não vemos.  

Seu trabalho me faz pensar na refundação dos modos de se apoiar 
também nos sentidos já existentes, acrescentando a essa experiência outros 
novos e com isso, ficcionalizá-la, confabulando sobre sua própria corporeidade. 
Apesar de não estabelecer narrativas ou ficções, seu trabalho indubitavelmente 
articula elementos semânticos díspares, em rearranjos que decantam a imagem 
esparsa. Acaso seja tensionado seu trabalho para a extração de alguma 
narrativa, o resultado será aquela polivalente, residente nas incertezas, 
coabitatante de sentido e do nonsense, passageira do pensamento que encadeira, 
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reflexiva de sensações reverberantes. E essa narrativa desvia as funções 
orgânicas dos nossos sentidos e inscreve o ser humano em uma situação que 
metamorfoseia seu timo nesta narrativa ensaística.  

Adentrando em uma condução que refunda o ser humano, nem que seja 
no momento desta experiência crítica, aproximo de seu trabalho a obra 
instalativa Seres Abissais Sobrevivem, produzida por Hugo Curti, em 2014. 
Montando uma ficção, Hugo Curti regressa a tempos imemoriais para tratar do 
Celacanto, “um peixe que há 400 milhões de anos existe sem nenhuma alteração 
evolutiva significante, apenas adaptações às mudanças climáticas do planeta 
Terra” 73. Apresenta no espaço expositivo um objeto em formato de base de 
madeira e de seu orifício na parte superior, um fio de couro de 40 metros contém 
em sua ponta, uma chapa com 1 milímetro de ouro para ser introduzido ou 
retirado de dentro do orifício pelo público: “Essa é a proporção entre o tempo 
de existência das duas espécies 74 ” e rodeando-o, figuram-se diversos 

73 CURTI, Hugo. Seres abissais sobrevivem, 2014. Disponível em: < http://www.hugocurti.com.br/seres-
abissais-sobrevivem/>. Acessado em: 20 fev. 2021. 

74 CURTI, Hugo. Op. cit. 

Hugo Curti, Seres Abissais Sobrevivem – A 
Mandíbula. Fotografia em papel salgado, gravura
(ponta seca). Dimensões de 40 cm x 30 cm. Ano de 
2014. Fonte: CURTI, 2014. 
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documentos e imagens, compondo seu arquivo de pesquisa fictício do 
Celacanto, em que narra: 

A 400 milhões de anos, antes de qualquer organismo vivo pisar na 
terra, existia o Celacanto. Acreditava-se que ele fosse um 
antepassado extinto dos animais terrestres. Antepassado, parece 
que sim, mas não extinto. Em 25 de dezembro de 1938, foi pescado 
na costa oriental da África em espécie vivo.Esse peixe que vive em 
águas profundas e que praticamente não mudou durante todos 
esses anos é o começo de uma pesquisa sobre evolução, 
necessidades e a relação de tempo entre os organismos vivos, já que 
os seres humanos existem a aproximadamente 100 mil anos.75 

Em uma de suas gravuras, entre a profusão de material imagético, Hugo 
Curti alia fotografia e gravura em prol da captura da imagem do que é a 
mandíbula do famoso monstro. Não nos parece a captura imagética de suas 
mandíbulas através da reprogramação conjunta da fotografia que produz 
imagem do oceano e que capta somente o eco de sua anatomia? E esse eco é 
recebido pelo dispositivo impressor que o condensa sobre a placa da gravura, 
sulcando fantasmagoricamente a superfície, corroendo-a, portanto, em prol de 
uma imagem tímica, que transcende a ideia de mandíbula e revela 
projetivamente a caixa craniana animal que carrega seus órgãos receptores de 
sons e ruído.  

Deslocando no tempo e no espaço, trago outro relato na forma de um 
boato dessas criaturas longevas e monstruosas – o Leviatã. Presente na 
instalação de minha autoria intitulada Leviatã (vértebras de uma baleia 
tripartida em azul e vermelho) Modular/Tripartir, de 2017, uma coluna vertebral 
é disposta, retomando as inquietações de Johann Wolfgang von Goethe ao 
tratar sobre a última vértebra da coluna humana que se metamorfoseia em 
crânio. O escritor demonstraria que a partir de um pequeno osso no queixo76 
que, saliente, guardaria ali a transformação silente como técnica de atração, de 
sobrevivência ao alterar as funções de seus órgãos, tecidos e glândulas em 
estruturas receptivas de som, ecos e ruídos desapercebidos: 

Caçado por anos, finalmente indícios do famoso monstro Leviatã 
foram encontrados na manhã na praia. Infelizmente não o 
encontraram em bom estado. Na verdade, só os restos ou o que 
sobrou deles. Restaram apenas da carcaça os ossos. Já não existia 

75 CURTI, Hugo. Seres abissais sobrevivem. In: VILLA, Danillo [org.]. Arte Londrina 3. Londrina: DaP, 2015.
Disponível em: <https://issuu.com/daplondrina/docs/cat__logo_-_arte_londrina_3>. Acessado em: 19 fev. 2021. 

76 Entrevista de Giuseppe Penone à Marina Câmara e João Guilherme Dayrell. In: CAMARA, Marina; 
DAYRELL, João Guilherme. Entrevista com Giuseppe Penone. Revista Arts, São Paulo, n. 15, v. 29. p. 40. 
Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ars/article/view/123858/127928>. Acessado em: 18 fev. 2021. 
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nem pele, nem carne que pudesse conter o famoso óleo da baleia 
Leviatã, que, pelo que se sabe e é de tão boa conhecida fama, 
ingrediente para o famoso elixir que cura todas as dores. Os 
arqueólogos também nada puderam o que fazer. Não havia nem o 
cheiro nauseabundo de morte. Não havia nem espectadores 
espantados. Só lhes restaram modular uma a uma as vértebras da 
legendária baleia e triparti-las na boleia de dois caminhões.77 

O óleo tão visado de Leviatã, alojado em uma região de sua caixa 
craniana, lhe confere não apenas equilíbrio mas permite que o monstro capte o 
mínimo ser, a mais suave mudança térmica, a pressão mais sutil: seus tecidos 
em algum momento se transformaram, calcificando em uma cavidade a 
metamorfose sonar. Sua obra Pulso espiral é a materialização dessas estratégias 
metamórficas de empreender uma nova forma de comunicação, nem que suas 
partes sejam antagonizadas em prol da nova realidade precisa. De uma origem 
de uso e funções cotidianos, Elias Maroso os reintroduz, então, em uma 
dinâmica cuja potência que isso pode suscitar não obsolesce tão facilmente, 
porque é inventivamente engendrada nas corrosões formativas e não 
aniquiladoras, no extravasamento material não esgotante mas em ejeção 
tonificadora e antes de mais nada, na armação de um dispositivo que nos propõe 
a busca curiosa, a elaboração de um novo pensar, de uma nova compreensão 
não apenas do que está a nossa frente, mas do que sucede em nosso interior. 
Quer-nos investigando o nosso timo em busca da ativação de seu sentido 
infraleve e infrafino, localizador dos ecos do que é inapreensível, 
particularizado, impregnado de dúvidas que ecoam, penetrando eletrizados 
quaisquer obstáculos a frente.  

Dispersão: por uma profileração tópica 

Relanço outro voo através de sua obra, introduzindo o pensamento 
crítico através do caráter de interioridade trabalhada por Elias Maroso nos 
espaços do pensamento conceitual, da prática poética, da apresentação da obra. 
Ele, por sua vez, nos promete pensar sobre o que há de interior na realidade 
externa, o que nisto guarda de envaginado, quais os movimentos que à nós se 
relançam e o que carreiam consigo. Essa inquietação condensada em suas obras 
se faz visível quando são dispostas, por exemplo e não apenas, pelo espaço 
expositivo cuja disposição ali de suas obras, promove um conjunto de 
rearticulações não apenas a nível visual, já que instaladas solicitam um olhar 

77 MARQUÉZ-ELUL, Fercho. Leviatã: O boato como elemento intersticial entre objeto e sujeito. Revista 
PHILIA | Filosofia, Literatura & Arte, Porto Alegre, vol. 1, n. 2, p. 213-214, out. 2019. Disponível em: 
<https://seer.ufrgs.br/philia/article/view/93065/54558>. Acessado em: 18 fev. 2021. 
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que se faz generosamente reinventado nessa experiência. Quebra, também a 
nível espacial, a superfície homogênea da parede, força por seus sentidos 
poéticos criticamente bem posicionados que o espaço de alguma forma se abra, 
se advém ferida, que exponha não apenas sua estrutura, seu esqueleto, mas seu 
próprio flanco institucional. 

Ao inserir seu trabalho nos espaços, sub-repticiamente, Maroso não 
promove uma simples e domesticada entrada de seu trabalho no espaço – do 
qual querem com que vejamos tudo artisticamente, como um deleite 
mesmerizado, como uma obra que acontece, que se aventa no seu valor maior 
de entretenimento –, mas promove uma ocupação, no sentido de restituir para 
si novos usos críticos e anti-hegemônicos do próprio espaço. Promove a 
proliferação, como seres microscópicos semelhantes a fungos, bactérias ou 
vírus, trazendo consigo formas não só experienciáveis aos sentidos, mas 
também cargas conceituais que são transmitidas para o restante do lugar, 
diagramadas, expostas, sugeridas.  

Suas obras são, a meu ver, como esses objetos nem sempre facilmente 
capturáveis ao olhar. Como o pó que tanto querem remover do espaço limpo da 
arte, livres de sua presença denunciativa, como o mofo que tanto querem 
ocultar através de sucessivas camadas monótonas de tinta branca, como as 
traças que silenciosamente carcomem o interior das paredes expositivas e que 
ocas sustentam o vazio político escondido em todas essas encenações 
institucionais. Sua obra se faz no espaço, aderindo às superfícies como elemento 
de poagem, se estabelece em colônias de elementos que se socializam, 
rearticulando-se, duplicando-se, aprofundando sua ocupação mesma e se 
alimenta nos interstícios dos ditames arbitrários e das inconsistências 
institucionais. Faz-se no trânsito do que há de mineral, de quase-vegetal e de 
animal; no interior de uma prática ética, de uma estética social e de uma teoria 
política próprias. 

No detalhe da Coisa Curva e Vai (p. 80), de 2017, trabalhada especifi-
camente a partir do Porão do Paço Municipal de Porto Alegre para a exposição 
coletiva Notas de subsolo, seus elementos constituintes adentram o espaço, 
fixam-se com suas bases na superfície da parede do porão, lançam sinais 
comunicativos uns com os outros, retransmitem para seu fora um pensamento 
próprio. Proliferam-se em uma dialética de entrada e saída, aproximação e 
distanciamento, impulsos e expulsos de seus elementos. Nutrem-se não 
necessariamente dos espaços em si, mas de suas forças estruturais e de poder. 
Devoram-nas, capturando para si, para sua estrutura interna obreira essas 
estratégias de um espaço que quer ocultos seus mecanismos de 
autopreservação, tornando tudo isso visível através da deglutição e 
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metabolização a que suas obras se propõem quando captam essas mensagens 
subterrâneas e regressivas que depõem contra qualquer pensamento 
supostamente progressista e libertador assoberbado pela testa de ferro da 
superfície institucional – aqui os políticos que se assentam sobre o poder no 
piso superior do Porão, lá os curadores que se emparedam atrás dos módulos, 
dos biombos expositivos.  

Agindo dentro de suas delicadas existências materiais, provindas de sua 
criação pela corrosão, pela junção, pela fundição, pela eletrificação, suas obras 
se dispõem de maneira dispersiva no espaço expositivo, como se para ocupá-lo, 
ter lidas suas informações ocultas contidas, precisem penetrá-lo a toda 
velocidade e como um meteorito penetrar essa camada brevemente subfacial 
(antípoda de tudo que é mais superficial). É na quase-superfície que se 
dinamizam esse espaço metabolizado, em que se capturam, gerenciando estética 
e formalmente fragmentos do espaço ocupado que são absorvidos pelas peças 
de forma materialmente abstrata. Ao verificar as idiossincrasias do espaço a ser 
exposto, Maroso lança a partir de um sentido tímico uma pergunta sonar que 
vai para o espaço, que se curva por seus cheios, que abre caminho pelos seus 
vazios, e que, finalmente, está apto a recepcionar de volta a causa mesma dessa 
resposta. Essa obra se materializa de uma escuta atenta ao detalhe mínimo, 
tratando  

de um diagrama aberto que toma o pensamento em sua formação 
como principal assunto. Um fio de cobre eletrifica quatro objetos 
feitos de acordo com elementos visuais do próprio espaço de 
exposição. Para dar visibilidade à corrente elétrica que passa por 
essa instalação, acrescentei espirais que vibram através de 
pulsações eletromagnéticas.78 

Essa obra que nasce de um exercício inventivo de materialização a partir 
de uma resposta dada pelo espaço à mente inquieta do artista é uma instância 
que nasce com a internalização de uma elaboração crítica. E se estabelece neste 
porão, esse lugar intermediário entre superfície e subterrâneo, recinto 
intermediário em que sua obra se espacializa tão bem, em que se mo[n][s]t[r]a 
[monta, mostra] tão verdadeiramente. Sua obra monta sobre o próprio espaço, 
se fixa, dando ouvido aos ecos de seu interior cavernoso ao mesmo tempo que 
se dá à mostra numa resposta como lugar outro, re-estabelecido. Não só 
proliferando a partir do que o espaço físico ali lhe proporciona, mas se 
desenvolvendo como uma nova localidade crítica dialogante. Aproximo a sua 
obra que monstrua – ou seja, gesta o ser de um pensamento prático no 

78 MAROSO, Elias. Coisa Curva e Vai, 2017. Disponível em: <https://www.eliasmaroso.art.br/p/ 
coisacurva.html>. Acessado em: 27 fev. 2021. 
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desenvolvimento poético contíguo entre duas fases metamórficas distintas – 
uma dialética entre ambientar-se especulativamente dentro de um recinto e 
deiscer-se79 propositivamente para o tempo de uma experiência à obra Encostos, 
de 2017, produzida especificamente para a exposição curada pelo por Ricardo 
Ayres intitulada Abaixo, no Porão da Bibliotheca Pública Pelotense, em 
Pelotas/RS. 

Guardadas as devidas diferenças em espaços semelhantes – aquilo que fica 
sob o assento do poder – retomo Encostos por também ser uma aposta objetual que 
advém de uma escuta dialética no momento de sua instauração e que 
concomitantemente estabelece seus paradigmas de meia-vida na relação mesma 
com esse espaço. Ao ser convidado para participar desta exposição, e ter 
conhecimento sobre o título da mostra e as especificidades do espaço, articulei 
algumas questões formais que vinha desenvolvendo durante o Mestrado em Artes 
Visuais com a própria realidade contextual daquele local. O porão, ficando sob a 
biblioteca pública, guarda uma coleção arqueológica de artefatos indígenas que 
antes viviam na região, ao mesmo tempo que, seu piso, impermeabilizado, é 

79 Deiscer-se aqui ensaiando o significado de “abrir-se para fora, armar uma abertura para fora”, tem sua 
forma pronominal recuperada propositalmente do verbo latino d h sc , d h scere, significando “abrir-se, 
fender-se”, como também “bocejar, abrir a boca”. Este verbo é formado pelo prefixo de com o verbo h scere 
que por sua vez guarda o significado de “abrir muito a boca, a porta” e também “vomitar, regurgitar”. Para 
nossa língua corrente, sobreviveu a palavra hi tus “hiato, abertura” provinda da forma hio “eu abro”- 
primeira pessoa do singular do presente do indicativo e que por sua vez, dá nome ao verbo em questão e 
o sufixo -sc , -scere transforma verbos de estado em verbos incoativos, passando a dar sentido de processo
de início de uma ação, de “começar a”. Conservam-se ainda hoje os vocábulos deiscência, descrevendo, na 
medicina, o processo de abertura ou rompimento de uma sutura, inflamação, ferida, etc. e na biologia, o 
processo de abertura de diversos órgãos vegetais, quando atingem a maturação, expondo suas sementes, 
por exemplo, e, finalmente, deiscente: aquilo que sofre este mesmo processo.  

Fercho Marquéz-Elul, Encostos. Glicerina. Dimensões de
6 cm x 6 cm x 135 cm (cada). Ano e 2017. Fotografia de
Eliza Nunes. Acervo pessoal. 
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resguardado de inundações e alagamentos por bombas hidráulicas – já que Pelotas 
está fundada sobre áreas alagadiças e pantanosas, conhecidas como banhados – 
que extraem do subsolo água que incansavelmente dali brota. Essa situação destaca 
a dependência entre um espaço necessitado e bombas que alimentam a 
manutenção de seu asseio, pois que “se não fossem as bombas que trabalham [ali] 
sem parar dia e noite, este corredor e as salas que o cercam estariam inundadas”80. 

Essa situação desafiadora de manter as fundações de uma biblioteca 
secas da inundação que espreita através de uma máquina que trabalha sem 
descanso me instigou por seu caráter de absurdismo, por apostarem mais na 
suposta infalibilidade da máquina, do que em seu provável mau funcionamento. 
Absurdismo presente na própria característica subterrânea dos porões que 
encapsula o vazio domiciliar, e, ali naquele espaço expositivo, re-enterra a arte 
e seus artefatos arqueológicos, reinstituindo uma experiência que se origina nos 
mortos, em que “nos intervalos dessas relações, habitando as superfícies de 
variadas texturas, é possível esquecer que estamos abaixo de uma biblioteca, 
com nossos olhos na altura dos pés dos transeuntes que passam na rua, com os 
corpos dentro da terra”81. 

Moldei então em resposta duas barras maciças de glicerina, uma 
horizontal, disposta diretamente sobre o solo e sua análoga vertical apoiada em 
uma das colunas que sustentam a estrutura do conhecimento municipal. 
Ambas, feitas de um material extremamente transitório a cada espaço e a suas 
condições físicas, silentemente passaram a verter sua água interior para a 
superfície. Sua transpiração era a resposta visivelmente física de uma conversa 
inadvertida com o espaço, ao mesmo tempo que a deformação sofrida pela barra 
vertical causada pela gravidade e pela umidade, comentava sobre a falibilidade 
inesperada de estruturas pensadas como eternas. A água que verte sem cessar 
do banhado subterrâneo vai silenciosamente carcomendo a estrutura da 
biblioteca e meus Encostos ali dispostos veiculavam uma materialização desse 
mesmo processo em andamento: 

Dispostas no cimento frio [...] as obras ensaiam modos de 
existir: [...] encostam-se à estrutura, como um comentário 
irônico desse esqueleto descoberto. Deitam e repousam sobre 
o cinza [...] como se aquele lugar lhe fosse nato. Apresentam
seus volumes em forma geométricas e disformes, ensaiam a 
repetição ou alguma outra ordem.

80 AYRES, Ricardo. Abaixo. Pelotas: Museu da Bibliotheca Pública Pelotense, 2017. Folheto de exposição. 

81 AYRES, Ricardo, op. cit., 2017. 
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Ambas as obras, portanto, habitam os espaços que as geraram e daí 
produzem uma presença crítica e inventiva sobre o processo mesmo. Em meus 
Encostos, o projeto formal geométrico é deformado na transmissão da matéria do 
seu interior para a superfície, em Coisa Curva e Vai, os elementos permanecem 
pertinazes no espaço, sendo o resultado guardado de um fazer meticulosamente 
artesanal e perspicaz e silenciosamente mental. No meu trabalho, sua presença 
comenta e veicula os processos invisuais em andamento do espaço e na obra de 
Maroso, seu trabalho articula um trabalhar a partir da organização das forças 
arquitetônicas e porque não ideológicas do espaço. Meu trabalho se espreguiça 
sobre o espaço, desbastando-se no tempo sua forma, suas funções, a alta 
performance como projeto incutido nas máquinas, no dele, sem arreto, 
persistentemente pulsante, em um vai e vem signatários de presença e de ausência 
de impulso. Lá, em minha obra, sua temporalidade é a duração, o alongamento de 
um processo de obra em situação de meia-vida, aqui é a lacuna, o sulco que cava o 
recuo e avanço de um movimento intervalar em constante interrupção e 
engendramento.  

Pensumbro seu corpo poético como scattered objects, objetos cujos 
elementos esparsos, espargidos, espalhados se articulam de inúmeras maneiras, tão 
possível de visualizar, por exemplo, na segunda montagem da instalação Diagrama 
88.8 (fig. 77, p. 227), de 2019. Esta obra nos contempla com essa dispersão de 
elementos que se posicionam no espaço, e empreende um tempo engendrado em 
síncope, lacunar e fragmentado por uma imagem que se dá por descontinuidade 
construtiva. Armam sua morada e abrem-se para estabelecimento de uma relação 
de proximidade com quem frui e de aderência nutritiva com as potências críticas 
que, invisíveis, preenchem vãos e rachaduras e que nem sempre se deixam permitir 
qualquer intrusão. Suas instalações fundam conglomerados de elementos artísticos 
que povoam o espaço, fazendo de seu uso um tempo para a experiência artística. 
Dispersos não querem dizer desarticulados. Como peças dispostas, irmanam-se 
umas com as outras, cultivam entre si uma atração mútua já que provêm de uma 
mesma força criadora cujo movimento poético provoca seu deslocamento espacial 
e sua aceleração temporal.  

Seus elementos semeados no tempo e disseminados no espaço promovem 
uma inter-relação entre conceitos opostos. Em suas espécies de povoados, suas 
ilhas de uma urbanidade microscópica não estão subordinadas entre si, mas se 
coordenam, dissolvendo qualquer hierarquia entre centro e margem, metrópole e 
subúrbio. Cavilhadas por fios que carreiam o fluxo informacional, cooperam em 
prol da transmissão, da pulsação. Mesmo constituídos por objetos polidamente 
finalizados, finamente executados, muitos elementos constituintes provêm da 
interpolação estabelecida entre o processo em progresso e o informal-orgânico e o 
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processo finalizado e o formal-geométrico. Rearticula a escala do grande e do 
pequeno: um volume tridimensional proveniente de projeção computacional, 
avistado em sua Intervenção Nº 4 (fig. 99, p. 289), de 2013, é ampliado em tamanho 
real e de uma maneira parasitária, acopla-se ao friso geométrico tão característico 
do estilo arte déco diluída de uma residência abandonada em Santa Maria – RS, 
acompanhando o processo efêmero e de ruína tanto de si, como da casa.  

Elias Maroso parece dispor sob o olhar a experiência com a arquitetura 
hostil da vida urbana contemporânea ao esmiuçar tridimensionalmente em 
pequenos dispositivos espécies de arquiteturas engaioladas, elementos gradeados. 
Quando então diagrama, assemelhadamente em suas cismas, a irradiação das vias 
que conectam as diferentes partes de uma grande metrópole, dá espaço para 
suscitar um comentário sobre um centro iluminado, vigilante com sua luz e que 
irradia seu controle sobre a periferia. Embaralha as referências entre frente e fundo 
ao trazer para o espaço uma obra pensada materialmente cujos estágios de 
visualidade e invisualidade se alternam sem fim. Objetos gradeados que anunciam 
seu interior materialmente penetrável, objetos gravados pela luz que tem suas 
partes carcomidas cujo vazio se apresenta ao olhar, materiais afinados em seu 
perfilamento delicado. Materiais que nos propõe uma visão tecnologicamente 
diáfana de sua constituição, quando o artista engaja no objeto a resina e água, o 
acrílico cristalino, o vidro das pequenas lâmpadas, o branco que se acende nas 
placas iluminadas. 

Finalmente, destaco o caráter incansavelmente rearticulado das unidades 
que compõem suas instalações. São unidades que transitam entre diferentes obras 
do artista e que, possuindo sentido intrínseco próprio, pelo processo de produção 
artística singular, doam para essas obras em que se hospedam não apenas sua 
contribuição material, mas seu saber próprio que rearticula o discurso imagético, 
não por um totalismo estanque da obra, mas por um texto interpenetrado sempre 
por fazer.  Essa constante remontagem de elementos de geografia e temporalidade 
díspares em alguma de suas obras, não só produz um processo de trânsito trans-
imagético, mas também opera através do desvio. Neste processo, penetram o acaso, 
a ocasião, o caso, o azar no objeto que se forma em uma situação, parcializando-se 
numa colaboração provisória e profícua um pensamento que participa ativamente 
tanto do espaço estético e físico quanto se vê nutrido por um espaço como 
fenômeno de leitura crítica, em que deverá ser sublinhado seus percursos de 
trânsito, seus impulsos incidentes ou transcendentes, sua comunicação tímica, 
como também suas interdições ao corpo, suas potências represadas ao 
pensamento, suas verdadeiras ideologias de poder que tanto querem parecer 
tímidas e ocultas. 

Fercho Marquéz-Elul 
Verão pandêmico de 2021 
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