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Imagens do corte: desdobramentos operatórios em imagens impressas e projetadas é uma pesquisa em 

Poéticas Visuais que traz uma resposta prática e teórica a uma indagação sobre a idéia de corte circunscrita ao campo 

das Artes Visuais. Tem como objeto um conjunto de trabalhos, que chamei de Imagens do corte. Eles se originam de 

fotografias de árvores que foram encontradas cortadas na cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais.  São 

imagens dos topos de troncos cortados, numerizadas, ampliadas, fragmentadas e apresentadas em espaços 

arquitetônicos. A idéia de corte, tomada como conceito operatório, funda, desdobra-se e se reflete nas várias etapas da 

produção deste conjunto de trabalhos.  

Durante o período da pesquisa, ou seja, de 2001 a 2004 foram concebidas e apresentadas cinco mostras 

em espaços institucionais e abertos ao público. Elas se dividiram em duas etapas de produção e apresentação, cada qual 

introduzindo problematizações específicas. A primeira etapa reúne as mostras com imagens impressas; a segunda etapa, 

imagens projetadas. Trabalhos anteriores e desenvolvidos no período da pesquisa são também considerados dentro do 

conjunto de imagens do corte na medida em que se conectam com as exposições. 

Esta produção visual é acompanhada de uma produção textual que traz o relato das indagações ocorridas 

no interior do processo; o tratamento teórico das questões que fundam os trabalhos e dos desdobramentos do conceito 

operatório; as análises dos trabalhos; as aproximações com obras consolidadas de outros artistas e as conexões com a 

História da Arte. 
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Images of the cut: operational unfoldings in projected and printed images is a research in Poetical 

Appearances, which brings a practical and theoretical reply to an investigation about the idea of cut circumscribed at the 

field of the Visual Arts. A set of works is called Images of the cut. They originate from tree photographs that had been found 

cut in the city of Uberlândia, in the state of Minas Gerais. They are images of the cut trunks top, numbered, extended, 

fragmented and presented in architectural spaces. The cut idea, being as an operational concept, establishes and reflects 

itself in several stages of this set of works’ production. 

During the period of the research, that is, from 2001 to 2004 five samples in institutional spaces had been 

conceived, presented and opened to the public. They divided in two production and presentation stages, each one 

introducing specific problems. The first stage congregates the samples with printed images; the second one congregates 

projected images. Previous and developed works in the period of the research are also considered inside the images of the 

cut’s set as long as they connect the expositions.  

This visual production is followed by a literal production, which brings the story of the occurred investigations 

in the interior of the process; the questions’ theoretical treatment, which establish the works and the unfoldings of the 

operational concept; the analyses of the works; the approach to the consolidated workmanships from other artists and the 

connections with the History of Art. 
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A obra pertence enquanto obra ao campo que é aberto por ela própria. 

 

MARTIN HEIDEGGER 

 

 

O objeto desta investigação é a imagem do corte; o conceito que ela trabalha é a idéia de 

corte. Da pesquisa em arte, sabe-se, resulta um objeto, aqui no sentido de tudo que é manipulável 

ou manufaturado e, paradoxalmente, é dele que parte toda a investigação. Assim, este exame se 

constitui em ver se o conceito corresponde ao objeto e ao mesmo tempo se o objeto corresponde 

ao seu conceito. Nessa equação dialética entre termos permutáveis entre si, reside a investigação 

do fenômeno do corte e seus desdobramentos que este estudo pretende problematizar. 

A questão que esta pesquisa coloca e que o trabalho plástico procura responder é, como 

a potência operatória do corte, ou seja, o fato prático do cortar, produz um conjunto de trabalhos 

que podem ser reunidos sob a denominação de Imagens do corte. 

A idéia de corte está ligada à ação física do corte sofrido pelas árvores das quais se 

originam as imagens. Esse corte primeiro terá implicações na percepção do contexto urbano 

enquanto um campo de ações, observações e reflexões simultâneas. O deslocamento dessa ação, 

do ambiente urbano, social e cultural, para a esfera das operações da arte, promove a mudança de 
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sentido do caráter destrutivo em relação á natureza que significa, para um caráter produtor que põe 

a trabalhar, no campo da arte.  

O corte e seus desdobramentos, ou seja, a fragmentação e o estilhaçamento produzem 

as imagens através dos recursos técnicos da fotografia, da numerização, do tratamento da imagem 

no computador, sua rematerialização em diferentes suportes e da sua apresentação em relação ao 

espaço.  

O ato fotográfico, na captação da imagem, é o primeiro corte produtivo nas operações 

instauradoras do trabalho. Ele produz através do corte espaço-temporal a imagem indicial do corte 

de árvore. O estilhaçamento é a mais radical ação do corte que se dá sobre as imagens aqui em 

estudo. É o ponto extremo onde este trabalho chega e também sua síntese. Opera-se de dois 

modos na produção do trabalho. O primeiro enquanto numerização da imagem, estilhaçamento 

radical e irreversível que transforma a fotografia da ordem do indicial para a ordem numérica, 

imagem virtual, portanto, um vir-a-ser. O segundo é estilhaçamento que incide fisicamente sobre as 

imagens em seus modos de apresentação no espaço, seja sobre as imagens impressas que são 

materialmente fragmentadas, seja nas imagens projetadas que são visualmente estilhaçadas. 

Os cortes sucessivos produzem imagens de determinadas qualidades plásticas e visuais 

que chamei aqui Imagens do corte. Mas o que se pretende com a reincidência de ações de corte é 

antes trabalhar esses sentidos no interior das imagens.  Busca-se, através do trabalho, intensificar 

a percepção do corte dentro do contexto urbano do qual se origina e além dele. Pretende-se ainda 

subjetivar esses mesmos sentidos para que eles possam se refletir sobre a cidade, a urbanidade e 

a natureza a fim de amplificar seus significados.  
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A imagem do corte pode dizer da árvore e do contexto urbano especificamente, assim 

como da natureza de um modo geral, do tempo, da existência e da interrupção deste fluxo. São 

imagens que buscam todo o sentido que o corte pode ter. Elas podem dizer de um golpe letal. 

A idéia de fragmentação surge ainda mais uma vez determinada pelo potencial de uma 

mesma imagem em apresentar-se em espaços e tempos diferentes, como uma célula que a partir 

da unidade se divide e se multiplica, gerando uma forma nova. Conforme o contexto especifico no 

qual elas se encontram, será colocado o diálogo sobre os seus limites, seus sentidos e seus 

efeitos, pois a significação do trabalho sofrerá inflexões de acordo com o lugar que o acolherá. 

 A idéia de corte está, então, tangenciada pelas questões do espaço, especificamente no 

ato de estender as imagens em ambientes e espaços arquitetônicos.  Assim, neste trabalho o 

espaço também é produtor. É ele que determina as ações a que as imagens serão submetidas, 

visando a sua adequação àquele local. É ainda a interação das imagens com o espaço que as 

problematizará e resignificará.  

A ação de estender as imagens no espaço tem como objetivo promover modalidades 

originais de encontro entre obra e público. O espaço ativado pela imagem interpela o observador de 

modo efetivo e determina aspectos da experiência que o trabalho irá suscitar. 

Considera-se que este trabalho se inscreve em um contexto de pós-modernidade onde 

estão presentes as questões da heterogeneidade dos materiais e procedimentos.  O recorte teórico 

que se buscou enfoca os estudos da imagem (fotográfica e numérica), da espacialidade e da 

natureza na arte contemporânea. Assim, na escritura do texto, buscou-se uma certa organização 

que espelhasse essas escolhas teóricas, práticas e metodológicas que se deram na medida em 

que o próprio fazer as exigia.  
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Em primeiro lugar se verificou a inscrição do trabalho em sua própria história. Nesse 

sentido, os trabalhos antecedentes – Xilogravuras secas, Quase fotografias e Imagens para pisar - 

foram parâmetros de análise em um primeiro momento. O contexto que o fundou está explicitado 

através da discussão sobre urbanidade e cultura, em Cidades táteis e Há uma outra cidade no 

cerrado e na apresentação de um diário visual, Diário das calçadas, que se desenrola em paralelo 

às Imagens do corte.   

A abordagem do problema do corte se dá através de um desdobramento conceitual da 

idéia que resultará de sua análise como conceito operatório dos trabalhos. Buscou-se, ainda, uma 

série de aproximações entre aspectos determinantes do conjunto das Imagens do corte e esses 

mesmos aspectos observados nas obras de artistas contemporâneos. Construído em três partes, 

reúne na primeira, artistas que cortam, na segunda artistas que estendem o plano no espaço e, na 

terceira parte, artistas que fazem obras de árvores. A importância desta reflexão foi a verificação de 

um diálogo possível entre os meus trabalhos nesse contexto de pesquisa e obras consolidadas.  

Os relatos de instauração e descrição do processo de criação de cada mostra são o 

núcleo central do texto. Trata-se de dois memoriais descritivos: o primeiro reúne as exposições da 

primeira etapa nos anos de 2001, 2002 e 2003, com imagens impressas, e o segundo, reunido em 

outro bloco, traz as exposições de 2004, com imagens projetadas e ainda uma proposta para a 

exposição de conclusão da tese.  Nos dois blocos de textos estão indicados as intenções de cada 

trabalho, os problemas que cada um deles colocou, os erros, os acasos, as descobertas, as buscas 

de soluções e algumas possíveis leituras dos resultados.  

Por fim, esta pesquisa se propõe, como a abertura de um campo, talvez um corte, para 

que as próprias imagens do corte possam a ele pertencer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
&$3Ë78/2�,�

2%-(726�,1&203/(726�
 



 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

����80�527(,52�48(�6(�,19(17$�
 

 

Leonard Shelby 
1
 é um investigador de seguros que procura o assassino 

de sua mulher. O trauma causa-lhe uma espécie de amnésia que faz com 

que se esqueça das coisas tão logo elas aconteçam. Isso atrapalha as 

investigações e o leva ao desespero, perante as dificuldades de vingar a 

morte brutal de sua esposa. Quem são seus amigos? Qual é a verdade? 

No mundo de Leonard, as respostas para essas perguntas mudam 

segundo a segundo. E quanto mais procura pela verdade, mais ele 

mergulha num abismo de surpresas.   

 

 

Essa é a sinopse do filme Amnésia de Chisthopher Nolan, cujo título original, Memento, é uma 

palavra originária do latim e quer dizer lembra-te. Em português tem vários significados: cada uma das duas 

preces do cânon da missa em memória dos mortos; uma marca que serve para lembrar qualquer coisa; um 

papel ou caderneta onde se anotam coisas que devem ser lembradas; memorial, memorando, memória; ou, 

ainda, um livrinho onde se acham resumidas as partes essências de uma questão. Amnésia, por sua vez, 

significa perda total ou parcial da memória. Memento e amnésia se sucedem o tempo todo no filme: momentos 

de esquecimentos e de lembranças.  

Essa original história da investigação de um crime é evocada aqui para tratar a metodologia da 

pesquisa em arte de um modo geral, e especificamente da metodologia utilizada neste trabalho que agora se 
                                                      
1
 Leonard Shelby é o personagem de Guy Pearce no filme Memento escrito e dirigido por Chisthopher Nolan, EUA, 2000. 
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introduz. A história do filme, contada de trás para frente, começa pela última cena e, ao final da projeção, 

sabemos que talvez não acabasse ali. A própria maneira como a história é contada contribui para que haja uma 

forte analogia com o que se passa no processo de pesquisa do artista e na investigação do protagonista de 

Memento. Também os modos de registro das informações colhidas pelo personagem - em mapas, fotografias, 

anotações em papéis, relatórios e escrita na pele - metaforizam os métodos do artista. Pode-se, então, observar 

que suas estratégias se assemelham muito com as de que se valem os artistas: um método criado durante e a 

partir das necessidades da própria investigação.  

Tal paralelo permite também associar os momentos de lembranças do protagonista aos momentos 

de ação do artista, segundo o pensamento estruturado da consciência; e seus esquecimentos à interferência 

dos acasos na criação em arte ou, ainda, às ações dirigidas através do afrouxamento das estruturas 

inconscientes. 2  

Você tem que ser organizado, diz o protagonista do filme, expondo seu método de investigação e 

mostrando-nos como fazer isso sem contar com a memória. Mesmo considerando que o esquecimento supõe 

um conhecimento anterior, o que não corresponde ao processo do artista, este faz algo bem parecido: investiga 

um objeto que simultaneamente instaura, um objeto que não se dá a conhecer nunca por completo. O mesmo 

se dará com Leonard que, quando finalmente atingir seu objetivo, terá que registrar em um lugar bem visível de 

seu corpo que completou a missão. Ele diz: como não sinto o tempo, não cicatrizo. Para o artista, a obra será 

também uma ferida aberta, ou conforme Passeron: a arte é uma prática de enfermeiro do vazio, mas este vazio 

jamais cicatriza. 3 

                                                      
2
 REY, S. Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais. In:  BRITES, B e TESSLER, E. (Orgs.) O meio como ponto 

zero. Metodologia da pesquisa em artes plásticas, Porto Alegre: Ed. Universidade / UFRGS, p.127. 
3
 PASSERON, R. Por uma Poïanálise. In: SOUSA, E.L.A. ; SLAVUTZKY, A. ; TESSLER (org.) A invenção da vida: arte e psicanálise, 

Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2001, p.11. 
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Neste estudo coloquei questões e busquei respostas dentro do processo de criação e do resultado 

apresentado nos trabalhos, mas, talvez, ao final, alguns enigmas ainda permaneçam. Nada nos garante 

também, ao final da história que se desenrola em Memento, que o protagonista dará por atingido o seu objetivo. 

Para o artista, é certo, algo sempre restará aberto, seu objeto sempre estará incompleto.  

Para apresentar a metodologia utilizada neste estudo, é importante observar que na investigação 

em arte jamais haverá um roteiro de trabalho verdadeiramente estabelecido a priori. Foi o próprio caminhar da 

pesquisa que definiu o caminho a percorrer. Assim, minha pesquisa resultou em uma dinâmica de trabalho onde 

as atividades práticas se deram simultaneamente às teóricas, uma solicitando a outra de modo que a prática 

indicava os passos para o recorte teórico e a teoria, por sua vez, orientava e aparava as arestas da produção 

prática. Então, investigação e criação se confundem, introduzindo a imprevisibilidade e a descoberta em um 

caminho que, conforme expôs Paul Valéry, contém a promessa, mas depende mais do inesperado do que do 

esperado.4 

Outro aspecto desta modalidade específica de investigação que, chamamos de Poéticas Visuais, é 

que o levantamento das hipóteses, também leva em conta que o objeto da pesquisa não se constitui a priori , 

mas irá constituir-se paralelamente ao desenvolvimento do projeto de pesquisa.5 Assim sendo, as principais 

indagações postas em obra, surgem, neste texto, nos relatos das ações e reflexões desencadeadas no 

processo de instauração dos trabalhos (concepção e apresentação em relação ao espaço). Desse modo, as 

hipóteses levantadas no decorrer desse processo, podem ser sintetizadas em duas principais indagações. A 

primeira que questiona de que modo, a idéia de corte migra do referente das imagens para as operações que as 

                                                      
4
 VALÉRY, P. Primeira aula do curso de Poética. In: Variedades. São Paulo: Iluminuras,1991, p.192. 

5
 CATTANI, I. B. Universidade e pesquisa: a produção de conhecimento em Artes Visuais. In: WARNNER, M. C. A. (org.). Artes 

Visuais; pesquisa hoje. Anais do II Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Visuais. Mestrado em 
Artes – UFBA,  Salvador: 2001. p.104  
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produz, e a segunda, como, a idéia do corte, posta em obra, sofre inflexões significantes. Entendemos que o 

trabalho plástico é em si, o portador das respostas. Do ato do corte como pergunta, esta pesquisa busca chegar 

às Imagens do corte como resposta.  

 

 

  A PRODUÇÃO DAS IMAGENS 

 

(a) Coleção de fotografias: 

Na produção prática busquei a constituição de um repertório de fotografias de restos de árvores 

cortadas. A grande maioria das imagens, todas em cor, fiz em nos locais onde os restos de árvores foram 

encontrados, ou seja, nas calçadas e durante o dia. As fotografias foram reveladas, analisadas, selecionadas, 

escaneadas e armazenadas no computador para serem retomadas posteriormente. 

 

(b) Estudos gráficos: 

Em paralelo à tomada das fotos foi feito um grande número de estudos para adequação dessas 

imagens em espaços arquitetônicos. Os recursos mais utilizados foram cadernos de desenho, fotografias, 

cópias xerográficas, mas também usei, para este fim, os programas gráficos para computador. 

 

(c) Estratégias de trabalho: 
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Entre as principais estratégias de produção dos objetos de estudo que constituiriam o corpo do 

trabalho, foram utilizados o ensaio, o exercício e a exposição.  

(c.1) Exercícios: entre os exercícios realizados, muitos foram descartados, outros apresentaram 

apenas algumas soluções. Cabe destacar, porém, um importante exercício que se deu através de uma proposta 

de sala-de-aula, junto à cadeira Articulação plástico-reflexiva do Programa que acolheu esta pesquisa. Tratou-se 

de um trabalho realizado no elevador do edifício do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, em Porto Alegre, RS, onde se consolidam algumas das intenções postas em projeto, principalmente da 

busca pelo o caráter espacial do trabalho como possibilidade do espectador participar da sua trama 

intersubjetiva. 

(c.2) Ensaios: os ensaios foram necessários para estudar a adequação das imagens em espaço 

real. Foram utilizados, para tal, dois espaços expositivos: Pinacoteca Barão de Santo Ângelo do Instituto de 

Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, RS e, por duas vezes, o Museu 

Universitário de Arte (MUnA) da Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia, MG.  

(c.3) Exposições: o compromisso com a apresentação pública dos trabalhos, através da solicitação 

de espaços expositivos em Instituições voltadas para a produção contemporânea, permitiu que estes trabalhos 

fossem pensados segundo os termos imagem / espaço / espectador. Foram realizadas cinco exposições 

durante o período da pesquisa. Todas foram propostas às Instituições e submetidas às suas comissões 

curadoras e de seleção. Os espaços que as acolheram foram: Museu da Gravura do Centro Cultural Solar do 

Barão ligado à Secretaria da Cultura da cidade de Curitiba, no Paraná; a Pinacoteca da Feevale, ligada ao 

Centro Universitário Feevale, na cidade de Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul; o Centro Cultural Banco do 

Brasil-Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e o Museu Universitário de Arte da Universidade Federal de 

Uberlândia em Uberlândia no estado de Minas Gerais. 



 12 

 

(d) Momento ateliê: 

Um aspecto metodológico singular desta pesquisa é tratar do processo de instauração de um 

trabalho em que imagens são apresentadas em relação ao espaço, ou seja, operando na relação imagem / 

espaço / observador.  Um trabalho que se caracteriza por esses três termos exige que também o espectador 

seja considerado no momento de criação da obra, porque ele compartilha o espaço com a obra, fazendo com 

eles parte de uma mesma trama. 

Diferente de uma tela de pintura ou de cinema em que basta o observador se colocar diante, o 

trabalho que considera o contexto de sua apresentação introduz na obra a dinâmica do observador, que não é 

mais de fato um espectador passivo, mas sim um elemento ativo constituinte da obra e que a coloca a funcionar.  

Em meu processo, pude observar que um trabalho que abarca o espaço requer que se conceba 

uma ou mais possibilidades de percursos, pois se trata de um caminhar no espaço da obra. Esse visitante em 

movimento multiplica suas possibilidades de leitura. Criar caminhos, criar obstáculos e orientar os modos de 

apreensão são questões que só surgem se se considera o contato do público com o trabalho.  

Muitas vezes o artista deseja mudar de lugar com o observador, olhar sua obra como se não fosse 

ele que a tivesse feito. Será tal distanciamento possível? Valéry dirá que o esforço do criador resulta de uma 

preocupação mais ou menos consciente do efeito que será produzido pela obra.6 É fundamental ao criador essa 

resposta: a relação da obra com aquele que é modificado por ela, uma vez pronta. Os efeitos dela originados 

como diz Valéry, podem aqui resultar do aspecto relacional entre os diferentes objetos ou imagens, ou até da 

determinação dos limites da obra.  

                                                      
6
 VALÉRY, 1991, p.183. 
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Nos trabalhos deste estudo, uma das etapas da criação avança para o momento da exposição, a 

qual não é apenas a apresentação da obra concluída, porque, para o trabalho estendido no espaço, coincidem 

em um mesmo momento, ateliê, laboratório e mostra.  

Simultaneidade entre invenção, execução e apresentação são aspectos que contribuem para que 

o artista se surpreenda com seu próprio trabalho, abrindo mão de um controle absoluto de suas proposições em 

favor de experiências mais variadas, abordagens mais inventivas e de discussões mais abertas.  

 

(e) Documentação fotográfica: 

A documentação dividiu-se em três grupos. Em cada um deles a fotografia adquiriu diferentes 

características e funções: 

(e.1) Fotografias das montagens das exposições: considerando que o trabalho só se realiza com a 

adesão das imagens aos espaços de exibição, e entendendo constituir esta mais que uma etapa de montagem, 

mas como um momento de aparição do trabalho, a intenção destas fotografias era obter o registro do momento 

efêmero das ações de concretização do trabalho. São pequenas imagens destinadas ao arquivo da pesquisa. 

Seu caráter é essencialmente informativo. 

(e.2) Fotografias das exposições: estas fotografias foram feitas com a intenção de obter registros 

das imagens estendidas nos espaços para os quais foram concebidas. Não apenas pelo caráter efêmero dos 

trabalhos, mas também para posteriores reflexões. Reveladas e ampliadas, são destinadas ao arquivo da 

pesquisa. Assim sendo, desempenharam a função de recurso de apoio da produção textual no estudo e análise 

comparativa das cinco mostras. 
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(e.3) Fotografias das calçadas: além da coleção das fotografias dos topos dos caules que estão no 

corpo principal das Imagens do corte, desenvolveu-se paralelamente, e durante toda a pesquisa, uma série de 

imagens de documentação das calçadas onde se encontravam os troncos. Tal conjunto de fotografias, algumas 

em cor, outras em preto e branco, deu origem ao Diário das calçadas, que se revelou um importante instrumento 

deste estudo. Fundamental para a reflexão de vários aspectos postos pela pesquisa, esse documentário, 

materialmente precário e parcial, adquire existência concreta hospedado na rede mundial de computadores. Sua 

apresentação está inscrita na proposta de exposição do trabalho conclusivo da tese na Pinacoteca Barão de 

Santo Ângelo do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. 

(f) Recursos: 

Os recursos técnicos utilizados na produção prática como um todo foram: 

(f.1) O aparelho fotográfico – de inicio analógico ( Nikon N70) e, no decorrer dos trabalhos, digital (Nikon Coolpix 

5000) - como recurso de captação de imagens dos objetos observados; 

(f.2) Programas de computador (Adobe Photoshop e Corel Draw), através de seus recursos de numerização e 

transformação das imagens, a fim de maximizar seus potenciais plásticos e dimensionais; 

(f.3) A impressão digital (impressora HP Ligne Design Jet modelo 3800) em superfícies vinílicas adesivas (tipo 

fotográfica com laminação texturizada floor-door) como recurso de finalização das imagens; 

(f.4) A fotografia em diapositivos também como recurso de finalização das imagens. 

A produção prática teve ainda como apoio: 

(f.5) Uma lista (quase um caderno) de perguntas, de colocação de problemas, de possíveis respostas, tentativas 

de respostas, tentativas de sistematizações; 

(f.6) Cadernos de anotações de idéias e esboços. 
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Foi através de tais recursos e de questões que brotam em meio à rotina de um cotidiano urbano na 

observação das árvores cortadas que surgem os trabalhos considerados como o corpo deste estudo. Porém, 

inegavelmente elas foram fomentadas por um intenso trabalho teórico. 

  

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Para o investigador em arte são fundamentais as conexões entre prática e teoria. O entrecruzar 

uma produção plástica com uma produção textual só se completa quando consegue ligá-las.7  A dedicação a 

uma produção textual é a maneira de contrapor as idéias e conceitos estabelecidos às descobertas da pesquisa 

e, ao mesmo tempo, o texto é o registro do processo de trabalho. A produção textual se deu, grosso modo, em 

simultâneo à produção visual, porém, em intervalos regulares, intercaladas por ações da produção plástica e 

pelo estudo e discussão do suporte teórico.  

 

(a) Suporte teórico: 

 O corte percebido no tecido da cidade está na origem da principal questão desta pesquisa, mas foi 

preciso o desencadeamento da produção visual para que essa idéia se mostrasse como um conceito operatório. 

A construção de uma reflexão sobre corte como conceito operatório demandou o estudo de autores que 

trabalharam com as idéias de corte, detalhe e fragmento como Daniel Arasse, Anne Cauquelin, Omar 

Calabrese, Phillippe Dubois, Bernard Gueldon,  Jean-Marc Lachaud, Alain Renaud-Alain  e outros. O estudo do 

suporte teórico se concentrou também nas várias questões que tangenciaram o fazer: 

                                                      
7
 LANCRI, J. Colóquio sobre Metodologia da Pesquisa em Artes Visuais. In: BRITES, B.; TESSLER, E., 2002, p.20. 
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(a.1) A imagem fotográfica considerada como meio de registro e captação de um fragmento do 

real; 

Para esta reflexão busquei textos de autores que trabalham a legitimação teórica da fotografia. 

Entre os textos que alimentaram meu estudo estão os fundamentais A pequena história da fotografia de Walter 

Benjamim e também do mesmo autor, A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. A importância 

destes deles para este estudo, é que tratam não só da objetividade do meio, mas também de questões como 

serialidade, reprodução e do célebre conceito de declínio da aura. 

A abordagem semiológica da fotografia por Roland Bathes se concentra na análise dos diversos 

níveis de sentidos das imagens, inscrevendo no seu tratamento teórico idéias como mensagem sem código, 

analogon do referente, punctum e studium. Entre elas, a sentença isso foi é de especial interesse a este 

trabalho enquanto reflexão sobre idéias de existência e morte, presença e ausência no seio da imagem 

fotográfica.  

Rosalind Krauss e Phillippe Dubois se apóiam na semiótica peirciana para a teorização do meio 

fotográfico. São importantes nesta reflexão por permitirem a compreensão da imagem fotográfica segundo a 

lógica da indicialidade. Dubois, em especial, é um autor referencial em minha pesquisa. Ele trata a fotografia 

não somente como imagem, mas como um objeto paradigmático. Suas reflexões sobre imagem-ato, impressão 

luminosa e corte espaço-temporal foram ferramentas fundamentais neste trabalho. 

Na busca de aproximações da fotografia moderna e contemporânea com minha produção recorri, 

além do próprio Dubois, a Dominique Baqué e Michael Poivert. Baqué adere às teorias do hibridismo e da 

mestiçagem, rejeitando a especificidade da fotografia. Para essa autora, a fotografia praticada pelos artistas 

permitiu que o que era, a principio, ferramenta se elevasse à categoria de arte. Para Poivert, são as questões 

estéticas reveladas pela fotografia que interessam à arte. A seu ver, a fotografia contemporânea carrega a 
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herança crítica da arte. Tanto Michael Poivert quanto Dominique Baqué contribuem com minha abordagem dos 

diferentes aspectos que a imagem fotográfica adquire no conjunto deste trabalho.  

(a.2) A passagem da imagem pelo numérico como possibilidade quase inesgotável de renovação 

da forma através de seu potencial de estilhaçamento; 

As mais importantes referências para este estudo nas questões da imagem numérica estão nas 

idéias de Edmond Couchot, Pillippe Queau, Arlindo Machado, Julio Plaza & Mônica Tavares e Sandra Rey. Para 

Edmond Couchot a co-autoria nas relações que se estabelecem entre o artista e a máquina é fundamental a um 

modo de produção singular que chama de nova figura da subjetividade. Seu conceito de hibridação reside na 

fusão entre o pensamento técnico científico, formalizável, automatizável, e o pensamento figurativo criador.8 

Entre as abordagens predominantes da imagem numérica, neste estudo, estão as idéias de que a imagem não 

é mais o lugar da metáfora e sim da metamorfose; o conceito de desvinculação operada no real através da 

numerização das imagens fotográficas; e ainda da inesgotável possibilidade de atualização das imagens, que 

pode levar ao seu estilhaçamento. Esse último será considerado como um desdobramento da idéia de corte e 

tomado emprestado como título do último trabalho. 

(a.3) A imagem estendida no espaço como estratégia de envolvimento na apreensão da obra e 

dispositivo que regula as relações estabelecidas entre o observador e o trabalho; 

Foram essenciais para esta abordagem as questões do espaço nos enfoques da percepção 

espacial, da imagem relacionada ao espaço, da espacialidade das obras. Pensando um modo de 

instrumentalizar a análise dos trabalhos estendidos no espaço, recorreu-se à Fenomenologia - um campo pelo 

                                                      
8
 COUCHOT, E. Da representação à simulação. In: PARENTE, A. (Org.). Imagem-máquina: a era das tecnologias do virtual. Rio de 

Janeiro: Ed.34, 1993. p.47 
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qual este trabalho atravessa -  por se definir como uma visão que se volta ao ato de ver, de experimentar.9 A 

Fenomenologia interessou aqui por considerar a intuição, a contradição, o dado e o fenômeno como ele se dá a 

conhecer. Entre as diversas compreensões que o pensamento fenomenológico engloba, mostraram-se mais 

acessíveis e adequadas ao caráter de experiência dos trabalhos os pensamentos de Maurice Merleau-Ponty e 

Martin Heidegger. Ainda recorri a autores que abordam a constituição da espacialidade na arte contemporânea 

como Alberto Tassinari, Brian O’Doherty e Bernard Guelton.  

Para promover a aproximação entre a espacialidade das imagens deste estudo e de obras de arte 

contemporânea busquei autores que analisam o caráter espacial destas obras como Nelson Brissac, François 

Barré, Norbert Hillaire, Thierry de Duve, Daniel Bougnoux, Petry, Oxley & Oliveira e outros. 

(a.4) A imagem projetada, seu caráter imaterial e potencial de fusão com as diversas superfícies; 

O entendimento da imagem segundo um dispositivo que rege sua relação com o espectador é uma 

das questões abordadas por Jacques Aumont, em A imagem, que instrumentaliza este estudo. Phillipe Dubois, 

e Dominique Baqué abordam o tema das instalações fotográficas, onde a projeção é um recurso recorrente. 

Fundamentais porém, neste sentido, são os estudos de Jean-Michel Ribettes sobre o diapositivo na arte 

contemporânea em Le diaphane & l’obscur e Javier Chavarría com Artistas de lo inmatérial onde aborda 

trabalhos que têm a luz como principal matéria. 

(a.5) A natureza e temas afins ; 

É inegável a contribuição dos escritos de artistas para a reflexão sobre arte. Nesse sentido são 

exemplares os diários de Marcel Duchamp, Leonardo Da Vinci, Cézanne, Paul Klee. No caso desta pesquisa em 

vários momentos se recorreu a relatos de Louise Bourgeois, Guiseppe Penone, Regina Silveira, Jonas Mekas, 

Alain Fleischer e outros artistas que descrevem suas reflexões e processos. Sobre as relações entre natureza e 

                                                      
9
 CAPALBO, C. Fenomenologia e Ciências Humanas. Londrina PR : Editora UEL, 1996, p.43. 
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arte contemporânea foram fundamentais os textos de Colette Garraud, L’idée de nature dans l’art contemporain; 

Simon Schama, Paisagem e memória, e Gilles Tiberghien, Nature, Art, Paysage. 

(b) Construção do texto: 

Essas questões, assim como as interconexões entre elas, ocuparam, envolveram e foram objeto 

das minhas reflexões e buscas, nas atividades práticas e reflexivas. Para descobrir como a obra funciona, 

precisamos de ferramentas teóricas.10
 Assim busquei no trabalho dos teóricos um apoio na estruturação e 

objetivação das motivações que se encontram no cerne do trabalho, mas que por vezes se encontraram vagas e 

nebulosas. Na medida em que se tornam mais claras no trabalho prático, aparecem também em exercícios 

teóricos. As primeiras abordagens dos temas se deram em pequenos ensaios, artigos e trabalhos de disciplina. 

Desse modo se construiu um corpo de textos que, muitas vezes retrabalhado, daria origem ao texto final da 

pesquisa.  

Na elaboração final do trabalho, entendeu-se que a descrição e o relato das etapas do processo 

de instauração, concepção e execução das mostras se constituiria no núcleo central do texto. Tal estrutura se 

dividiria em duas etapas do trabalho: a primeira, da produção das imagens impressas; a segunda, da produção 

das imagens projetadas. Antes do núcleo central, o trabalho seria contextualizado, justificado e também seus 

antecedentes seriam apontados. Ao corpo reflexivo principal, coluna dorsal do trabalho teórico, onde foi 

desenvolvida a idéia de corte como conceito operatório, seguiriam-se as aproximações entre os meus trabalhos 

plásticos e a produção contemporânea segundo as questões do corte, do espaço, da imagem e da natureza.  

(c) A interlocução: 

O artista-pesquisador tem necessidade de interlocução. Muitas vezes ele precisa falar sobre seu 

trabalho. Como explica Rey, verbalizar é importante para trazer algo que está latente, porém ainda subterrâneo 

                                                      
10

 REY, 2002, p.136. 
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(...) é narrando suas descobertas que o artista as rememora, toma posse delas, checa suas hipóteses.11 Esta 

pesquisa teve como apoio importantes interlocutores que permitiram introduzir no corpo do texto uma reflexão 

menos solitária. Desse modo, o trabalho do orientador se apresenta como essa possibilidade. Assim, Sandra 

Rey e Philippe Dubois foram influências constantes durante o processo. Pude ainda me apoiar em interlocutores 

que experimentam meu trabalho, escreveram a respeito dele e me trouxeram um feedback do êxito de minhas 

intenções, como Heliana Nardin, Jean Lancri, Claudia França e Lu de Laurentiz.  

É também recurso de grande importância para a produção textual a interlocução com o visitante da 

mostra. Com o diálogo estabelecido é possível avalizar o êxito da proposta colocada pela obra. A experiência 

dos momentos de encontro entre obra e público, no decorrer da pesquisa, permitiu-me articular conceitos com 

os procedimentos adotados, assim como fazer considerações relativas ao modo que se deu a relação imagem-

espaço em sua constituição e a apreensão pelo observador. 

(d) A descrição dos processos e leitura da obra: 

Verbalizar sobre seu processo de criação é para o artista-pesquisador ao mesmo tempo 

necessário e problemático.  Como o método que o artista cria é pessoal, adquire em sua escritura um caráter de 

diário. Pude perceber a importância de criar esse diário pessoal que propiciou distanciamentos, mergulhos, 

interlocuções, estudos e registros para resultar na compreensão do que se buscou e que o texto vem expor.  

A razão de ser desse texto é o conjunto de trabalhos que ele acompanha e ao qual contribuiu para 

que chegasse aos resultados que apresenta. A despeito da importância dos entrecruzamentos entre textos e 

produção visual como recurso metodológico do artista, estes nunca irão substituir aquela.12 Assim, Ange Leccia 

em relatos de suas obras diz: desconfiem do que eu os contei, porque eu também sou espectadora do meu 

                                                      
11

 REY, 2002, p.135. 
12

 VALÉRY, 1991, p.187. 
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trabalho. Para a artista as explicações só vêm em um segundo tempo, após a criação. Elas não explicitam o que 

eu pensei antes ou durante a produção da obra, nem necessariamente os sentimentos pelos quais eu as criei.13 

Ao fazer a leitura dos trabalhos, nesse texto, após a descrição de seus processos, afasto-me das motivações 

iniciais para deixar levar-me pelo seu potencial utópico.14 Busco, assim, experimentá-los e percebê-los, através 

do seu potencial produtivo, rememorar impressões tomadas em contato com eles, rever a documentação 

fotográfica. Mas, também essas, são leituras incompletas, parciais e fragmentadas. Optei então por abrir cada 

um dos memoriais descritivos das exposições pelas suas reproduções fotográficas. Assim, elas são 

apresentadas no corpo do texto através de suas documentações fotográficas, mesmo que estas também se 

mostrem apenas como objetos incompletos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
13

 LECCIA, A. Variation sur la reencontre et la dualité: film et readymades. In: BALLÉ, C. et al L’art contemporain et son exposition (1), 
p.33. 
14

 No sentido (psicanalítico) que lhe dá Roger Dadoun, ou seja, considerando que a sua vocação não é dirigir-se ao real no sentido de 
sua realização, mas ao contrário afirmar-se como sua mais ardente adversária, no sentido de levantar-se contra o real. DADOUN, R. 
Utopie: I’émouvante rationalité de I’inconscient. In: Barbantini, Roberto. L’art au XX siècle et l’utopie, p.224-25. 
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OBJETOS PERDIDOS. O que torna tão incomparável e tão irrecuperável 

a primeiríssima visão de uma aldeia, de uma cidade na paisagem, é que 

nela a distância vibra na mais rigorosa ligação com a proximidade. O 

hábito ainda não fez sua obra. Uma vez que começamos a nos orientar, a 

paisagem de um só golpe desapareceu, como a fachada de uma casa 

quando entramos. Ainda não adquiriu uma preponderância através da 

investigação constante, transformada em hábito. Uma vez que 

começamos a nos orientar no local, aquela imagem primeira não pode 

nunca restabelecer-se.
1
 

WALTER BENJAMIN 

 

 
Vejo a cidade através da janela do meu carro, passo depressa, o que vejo nas calçadas não me 

inspira o passeio a pé. A cidade realiza seu desígnio de ser uma cidade de automóveis. Em meus trajetos 

cotidianos nessa cidade extremamente luminosa, a sombra é rara. Penso que as árvores que sombreavam os 

passeios a pé pelo centro e nos bairros mais antigos não são mais necessárias. A configuração do espaço 

urbano de hoje não é mais aquela dos tempos em que essas árvores foram plantadas. Elas são 

contemporâneas de uma cidade que não existe mais. 

                                                      
1
 Guichê de achados e perdidos. BENJAMIN, W. Rua de mão única.  São Paulo: Brasiliense, 1995. p.43. 
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Penso que, talvez, ela, tenha sido no passado, igual a uma daquelas pequenas cidades  nas quais 

vivi. Elas podiam ser dominadas a pé. Todos os trajetos, de casa para a escola, para casa dos amigos, para a 

igreja, para o mercado, para o jardim, tudo podia ser feito caminhando. O carro, a que apenas algumas famílias 

tinham acesso, servia para passear, e com isso mudar a experiência espacial, mudar a percepção da cidade. 

Introduzia a apreensão dela numa outra temporalidade, introduzia a velocidade na visualidade urbana, mas 

definitivamente esta não era uma experiência cotidiana.  

As minhas cidades tinham ruas de pedra e de terra; eu podia ver e alcançar a pé seus limites. As 

árvores estavam por toda parte: ciprestes no cemitério, jabuticabeiras e mangueiras nos quintais, figueiras no 

jardim, sibipirunas nas calçadas. No chão, sementes e folhas de todos os tipos, no alto passarinhos. Andando 

pelas calçadas sentia os cheiros de fumaça do fogão de lenha, do almoço sendo preparado nas casas, da terra 

molhada, o cheiro da figueira. Os cheiros e os sabores das frutas dos quintais. Os sons: das conversas na 

esquina, latidos, sino da igreja, as rodas da carroça sobre o paralelepípedo, galos, um ou outro carro, bicicletas. 

Cidades agradavelmente sonoras e táteis. 

Recordo-me da primeira visão da grande cidade – que não era tão grande assim – da janela do 

carro, à noite, véspera de Natal. Todas as árvores da cidade e dos jardins das casas estavam iluminadas com 

lâmpadas coloridas, o chão de asfalto molhado pela chuva duplicava em imagem as luzes. Eu nunca tinha visto 

nada igual. A partir daí um outro conceito de cidade se estabelece; as cidades maiores se tornaram mais 

freqüentes em minha experiência, e os momentos de observadora móvel dos lugares intercalam-se entre 

momentos de ser caminhante e de ser volante.  

Das pequenas cidades, que me permitiam um domínio sensorial do espaço, joguei-me, sem escalas, 

na metrópole e encontrei-me em uma situação comum às grandes cidades de hoje. Essas não permitem que as 

pessoas tenham, em sua imaginação, uma localização correta e contínua em relação ao resto do tecido urbano. 
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A experiência fenomenológica do sujeito individual não coincide mais com o lugar onde ela se dá.2 Depois dessa 

cisão entre o corpo e o ambiente urbano, aquela experiência de uma cidade tátil não pôde mais ser recuperada. 

Hoje todas nos chegam mediadas: a cidade em que moro, chega-me, principalmente mediada pelo carro, as 

caminhadas são ações programadas que se dão em lugares específicos. Não se trata da megalópole caótica 

mas tem na grande cidade seu modelo paradigmático.  

          A cidade em que vivo está intimamente ligada ao histórico do problema colocado por esta 

pesquisa.3 Vejo-a como um reflexo do mundo contemporâneo globalizado e que dá as costas ao seu ambiente 

natural local. Aos seus habitantes de hoje, nada restou da paisagem original do Cerrado, devido ao acelerado 

desmatamento das últimas décadas. Uma cidade que se auto-intitula ‘portal do cerrado’ está distante das matas. 

As paisagens naturais chegam mediatizadas, por imaginação ou memória: é o portal de um cerrado que na 

verdade não se vê. 

As árvores são fáceis de achar /Ficam plantadas no chão / Mamam do 
céu pelas folhas / E pela terra / Também bebem água / Cantam no vento 
/ E recebem a chuva de galhos abertos / Há as que dão frutas / E as que 
dão frutos / As de copa larga / E as que habitam esquilos / As árvores 
ficam paradas  / Uma a uma enfileiradas / Na alameda / Crescem pra 
cima como as pessoas / Mas nunca se deitam / O céu aceitam / Crescem 
como as pessoas / Mas não são soltas nos passos / São maiores, mas / 
Ocupam menos espaço / Árvore da vida / Árvore querida / Perdão pelo 
coração / Que eu desenhei em você / Com o nome do meu amor

4 
 

                                                      
2
 PEIXOTO, N. B. Paisagens urbanas, São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2004, p.417. 

3
 Trata-se de Uberlândia, MG. Apresento a seguir, sob o título Há uma outra cidade no cerrado um perfil da cidade. Para aprofundar as 

reflexões aqui apresentadas, busco contextualizar a cidade no cenário do país. Para isso, foram considerados os dados oficiais 
tomados junto à prefeitura do município e as minhas observações pessoais subjetivas, procurando as relações entre a identidade 
espacial e a identidade cultural.  
4
 “As árvores” de Arnaldo Antunes e Jorge Benjor. In: ANTUNES, Arnaldo. Um som. São Paulo: BMG, 1998. 1CD, faixa 3, (4:46 min). 
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Observando os freqüentes cortes das árvores na cidade, questiono-me sobre a origem do hábito de 

arborizar as cidades, para talvez entender que tipo de mudança se opera no tecido urbano que os justifique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descopadas (bairro Brasil, bairro 

Martins), fotografia, Uberlândia, 2004 

e 2005. 

  

A cidade arborizada é o espaço primitivo reinterpretado. Conforme o biólogo Ronaldo Fernandes de 

Oliveira, desde o início da civilização sedentária, o homem mantém, para seu bem-estar, um microambiente 

assemelhado àquele em que evoluiu. O quintal guarda vestígios do território alimentar ancestral (...) as áreas 

verdes das ruas, praças e parques das cidades representam a reminiscência dos espaços livres do território 
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grupal.5 A despeito de nossa capacidade de adaptação, nunca perdemos nossos referenciais da natureza, 

mesmo que bastante codificados. Os elementos naturais passaram por transformações simbólicas, 

concretizando-se em diferentes culturas nos jardins suspensos, éden ou paraíso, nirvana, além das 

personificações mitológicas das dríades, hamadríades e outras. 

Mas é justamente nossa natureza cultural, moldada nas suas formas de dominar os componentes 

do ambiente natural, que organiza os espaços e seus lugares de vida. Edificar muitas vezes sobrepõe o desejo 

de participar da temporalidade da paisagem. Assim, a homogeneização de conceitos, cultura e paisagem, 

própria da sociedade globalizada, impede o desenvolvimento de manifestações culturais próprias dos nossos 

ambientes naturais locais.  

A cultura do automóvel influenciou drasticamente a paisagem urbana mesmo que não a justifique. 

Vivemos cada vez mais o paradigma da telecidade, da cidade à distância, a cidade da internet, que tem como 

contrapartida a ausência da percepção imediata da realidade, que engendra um desequilíbrio perigoso entre o 

sensível e o inteligível.6 Isso se observa na negação dessa jovem cidade ao seu passado recente.  O declínio 

da percepção direta dos fenômenos reflete-se no caráter irreconciliável da cidade com seu patrimônio natural 

original. 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 OLIVEIRA, R. F.; De urbis arboreto: O espaço primitivo reinterpretado.Rio de Janeiro: 1

o
. Seminário de Arborização Urbana no Rio de 

Janeiro. Coleção Paisagismo. EBA / UFRJ, 1997 p.38. 
6
 VIRILO, P. O Espaço crítico. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993, P. 23 
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3 - HÁ UMA OUTRA CIDADE NO CERRADO 
 

Na minha rua estão cortando árvores 
Botando trilhos / Construindo casas. 

Minha rua acordou mudada. 
Os vizinhos não se conformam. 

Eles não sabem que a vida 
Tem dessas exigências brutas. 

Só minha filha goza o espetáculo 
E se diverte com os andaimes, 

A luz da solda autógena 
E o cimento escorrendo das formas.

7
 
 
 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 
 

 
 

 

Localizada no Triângulo Mineiro, Uberlândia está em uma região central do Brasil e, mesmo 

pertencendo a Minas Gerais, encontra-se “entre” os Estados São Paulo, Goiás e Minas. Uberlândia está a 550 

                                                      
7
 “A rua diferente” de Carlos Drummond de Andrade. In: ANDRADE, C.D., Carmina Drummondiana ( versão para o latim de Silvia 

Bélkior) Rio de Janeiro: Salamandra; Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1982, p.23 
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km da capital, Belo Horizonte, a 590 km da cidade de São Paulo e a 360 km de Goiânia, capital do Estado de 

Goiás. Guarda com este último não só uma maior proximidade física, mas também cultural. 

Seu grande desenvolvimento está relacionado à construção de Brasília na década de 1950. A 

pavimentação das rodovias do interior do Brasil a partir dessa década, fruto de uma política de integração 

nacional, foi também responsável por tornar Uberlândia um importante pólo regional de comércio. 

Mas são principalmente os moradores que simbolizam essa cidade. Uberlândia tem sido, nas 

últimas décadas, o destino de milhares de pessoas que abandonaram o campo, com a mecanização da 

agricultura nas fazendas de Goiás e da própria região. Muitos ainda mantêm uma relação de afetividade com a 

vida rural, apesar de buscar realizar seus desejos consumistas na grande cidade. Entre tais desejos figuram o 

carro, o shopping e a universidade. São esses os principais atrativos que fazem dela a maior cidade do 

Triângulo Mineiro, figurando entre as maiores do país em arrecadação de impostos e em número de habitantes. 

Dos seus aproximados 500.488 habitantes,8 apenas 12.208 vivem na zona rural. 

É curiosa a leitura simbólica que esses moradores fazem de sua cidade: vivendo em populosos 

bairros afastados do centro,9 alguns ainda em processo de pavimentação, definem Uberlândia como uma ‘roça 

grande’, em uma referência a suas origens no campo. 

A maioria dessas pessoas não chegará a realizar seus desejos de consumo e ainda terá deixado 

para trás a sua cultura de origem. A realidade econômica do País não promete soluções a curto prazo. O 

                                                      
8
 Estimativa do IBGE para do ano 2000. 

9
 O Setor Sul, residencial, com maior concentração de renda, contabiliza  uma população de 80.392 habitantes, acompanhado pelo 

Setor Central, predominantemente comercial,  com  uma população de 96. 949 habitantes. Os Setores Norte (76.245 habitantes), o 
Setor Leste (100.753 habitantes) e o Setor Oeste (99.670 habitantes) reúnem, em mais de quarenta bairros, a população de baixo 
poder aquisitivo, segundo números da Secretaria Municipal de Planejamento. 
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modelo da grande metrópole já mostrou suas deficiências na América Latina através da miséria e da 

insegurança que gera.  

As famílias descendentes dos fundadores e uberlandenses de um século também guardam uma 

identidade com a terra, porém dentro de um ponto de vista muito característico da colonização brasileira, 

segundo o qual a terra é patrimônio adquirido por doação ou herdado pela família. É proprietário de terra quem 

nasce herdeiro e a quem é dado o direito de possuí-la e dela tirar o maior proveito, se possível sem grandes 

investimentos.  A especulação imobiliária é o ramo paralelo de atividade dos políticos e dos dirigentes da 

cidade. Com uma área total de 4.115,09 km2, sendo 3.896,09 km2  relativos à área rural e 219 km2 à área 

urbana, a vocação rural de Uberlândia tem sido, repetidas vezes, negada pelas administrações municipais. 10 

   
 Cidade nua (ruas do centro e bairro Martins), fotografia, Uberlândia, 2001-2004. 

 

A modernização urbana iniciou-se nos anos vinte e está fortemente relacionada à influência da 

construção de Belo Horizonte, cidade planejada e criada para ser a capital do Estado de Minas Gerais. Outra 

                                                      
10

 Como reflexo desse fato, a participação dos setores econômicos no PIB (produto interno bruto) é de apenas 3%, relativo à 
agropecuária, enquanto o setor de serviços responde por 51% e o da indústria por 46%. O setor agropecuário também é o menor em 
número de empregados, com uma participação de apenas 9,3% dos empregos; enquanto os setores secundários (indústria e 
construção civil) representam 16,6% e o Terciário (Comércio e Serviços) 74,0% dos empregos.Esses dados de 1999, fornecidos pela 
Secretaria de Indústria e Comércio de Uberlândia.(Dados econômicos, 1999, p.14, 19). 
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influência é a construção de Goiânia, nova capital do Estado de Goiás, na década de 1930, que iria depender de 

Uberlândia para o fornecimento e o transporte de materiais de construção e gêneros. Assim, firmou-se como 

principal centro comercial da região e, no fim dos anos trinta, expandiu-se sem nenhum planejamento. 

Com a pavimentação das rodovias que ligam a cidade a outros estados, surge o comércio 

atacadista, até hoje uma das principais atividades econômicas de Uberlândia. A construção de Brasília, na 

década de 1950, reflete-se na dinamização do comércio e da indústria, na malha viária e em uma nova imagem 

urbana com projetos arquitetônicos e urbanísticos modernos. Uberlândia passa, nesse período, por uma grande 

transformação no processo de ocupação das periferias. Surgem, de modo desordenado, loteamentos, favelas e 

conjuntos habitacionais. A incorporação de áreas agrícolas gerou forte impacto no arranjo espacial da cidade, 

pois grande número de lotes ficou como estoque de reserva à espera de valorização. Isso contribuiu para que 

houvesse grandes vazios urbanos. Ironicamente, a vontade dos gestores em urbanizar Uberlândia se volta 

contra a própria cidade, cortada por grandes lotes de terrenos baldios que se tornam depósitos de lixo, 

dificultando o acesso ao centro e o contato entre os bairros periféricos. Para tais loteamentos, foi preciso 

desmatar grandes áreas verdes, o que contribuiu para tornar o clima mais árido e ainda inutilizar esses terrenos 

para o lazer. 

Hoje, a terceira cidade mineira em número de habitantes,11 sofre a perda de sua memória cultural.  

A história do patrimônio arquitetônico da cidade é marcada por demolições e reconstruções, sempre em busca 

de edifícios que expressem o desenvolvimento econômico e a modernidade.  

A ânsia de acabar com tudo que representasse a pobreza dos primeiros anos, com tudo que 

pudesse estar relacionado ao atraso e ao isolamento que não tinha mais lugar em um Brasil desenvolvimentista 

                                                      
11

 Dados econômicos, 1999, p.15. 
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e com tudo que se relacionasse ao seu passado rural, produziu uma realidade de negação da história. A maior 

parte das residências e edifícios públicos antigos já foram derrubados. 

 

     
Cidade nua (bairros Martins e Oswaldo) , fotografia, Uberlândia, 2001-2004 

  

 

Uberlândia que teve em Brasília o seu modelo paradigmático, que compartilha do mesmo clima e 

vegetação do campo cerrado onde se instalou a capital federal, é, porém, bem diferente dela.  Em Brasília, 

desejou-se que a arquitetura viesse substituir a paisagem inexistente. Uberlândia não tem paisagem nem 

arquitetura. 

Se Uberlândia segue a trilha das cidades catastróficas, ainda não se sabe. A vocação para 

metrópole pode ser sentida na história de seu desenvolvimento, mas a hora da revisão desses propósitos pode 
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ter chegado. Armando Silva diz que há muitas maneiras de sermos urbanos e que todas são nosso patrimônio.12 

Talvez ações comunitárias, debates e estudos possam instalar a discussão da percepção da cidade pelos 

moradores, seus desejos e pontos de vista urbanos, enquanto algo ainda pode ser feito. Só o uso do espaço 

histórico e simbólico pela população trará a consciência de seu valor humano e fará com que se busque este 

mesmo valor humano na construção dos espaços públicos, espaços de trabalho e moradias. Lugares na cidade 

para caminhar, sentar e conversar, contemplar a natureza e ver o tempo passar. 

 

   
                  Calçadas nuas, fotografia, Uberlândia 2003. 

                                                      
12

 Armando Silva é diretor do Instituto de Estudos em Comunicação da Universidade Nacional da Colômbia e PhD em Filosofia e 
Literatura pela Universidade da Califórnia, estudioso das culturas urbanas na América Latina. SILVA, A. Cidades desencantadas. 
(Entrevista para Juliana Monachesi),  Folha de São Paulo , Mais!, 7 de abr. 2002, p.14–15. 
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  Os problemas urbanos crescem rapidamente. A arborização da cidade é um deles. As 

sibipirunas do começo do século, nos bairros centrais, têm sido gradativamente cortadas e, na melhor das 

hipóteses, substituídas por pequenos arbustos. Uberlândia tem calçadas estreitas e ruas largas, onde se 

valoriza o carro a despeito do pedestre. Nos bairros novos, não há projeto de arborização e são poucas as 

atitudes espontâneas neste sentido.  

As últimas administrações não se preocuparam em preservar o patrimônio vegetal existente. 

Tratou-se de, pelo contrário, estimular que árvores antigas fossem substituídas por novas de menor porte. 

Atendendo a legislações ambientais, foram criados alguns parques próximos ao Distrito Industrial e bairros mais 

populosos, porém ainda carecem de infra-estrutura para receber o público. 

Uberlândia é uma cidade de clima do tipo tropical semi-úmido com duas estações bem definidas: a 

chuvosa no verão (novembro a março) e a seca no outono e inverno (de abril  a outubro). A temperatura média 

é de 23°C. Os rios, os córregos e as cachoeiras de sua zona rural oferecem lazer a uma grande parcela da 

população que vive tão distante do mar. Porém, esse contato com a natureza poderia estar mais próximo do dia-

a-dia desses cidadãos. Falta ainda aqui essa sensibilidade. Acredita-se que programas de educação ambiental 

preparem os moradores da cidade para exigir e participar na construção de um espaço mais humano. Todos 

que vivem nela têm um papel a cumprir. A cidade afeta seus moradores de muitas maneiras, o problema da 

preservação do patrimônio natural é uma delas. 
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1 - Diário das calçadas (Martins,2004), fotografia numérica. 
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2 - Diário das calçadas (Cruzeiro dos Peixotos,2003), fotografia numérica. 
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3 - Diário das calçadas (Patrimônio,2003), fotografia numérica. 
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   4 - Diário das calçadas (Martins,2004), fotografia numérica. 

 

  5 - Diário das calçadas (Martins,2004), fotografia numérica. 
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6 - Diário das calçadas (Copacabana, 2003), fotografia numérica. 

 

 Diário das calçadas (Tubalina,2001), fotografia. 
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Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, perder-se 
numa cidade, com alguém se perde numa floresta, requer instrução.

1
 
 

WALTER BENJAMIN 

 

 Diário das calçadas é um diário visual. Trata-se de um conjunto de fotografias de árvores cortadas 

e sendo cortadas nas calçadas da cidade. Cada grupo de fotografia se caracterizou de uma maneira. Buscar um 

conceito que definisse essa prática fotográfica, como se estabeleceu, seria uma maneira de encontrar uma 

justificativa para tais fotografias no corpo desta pesquisa. Tomadas com relativa freqüência a partir de 1999, as 

fotos de árvores cortadas podem ser reunidas em dois grupos que viriam a constituir o Diário das calçadas. 

(1) Fotos de árvores sendo cortadas: 

Define-se como documentação de eventos cotidianos que são imperceptíveis para a maioria das 

pessoas que moram na cidade. Considerei-as também como registro das ações instauradoras do trabalho. Elas 

documentam a origem das imagens usadas nos trabalhos impressos e projetados. 

                                                      
1
 BENJAMIN, W. Rua de mão única.  São Paulo: Brasiliense, 1995. p. 73. 
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(2) Fotos de troncos deixados nas calçadas: 

Esse grupo de fotografias se inscreve no registro de objetos banais e ao mesmo tempo na 

descrição de uma prática cultural local. Elas contextualizam e agregam sentido às imagens impressas e 

projetadas. Também documentam a origem das imagens usadas nos trabalhos impressos e projetados. 

 

 

A DESCRIÇÃO DO CORTE 

O primeiro grupo de fotos foi motivado por uma espécie de indignação provocada pelo caráter 

freqüente de tais ações. Todas as fotografias poderiam receber uma única legenda: “Hoje vi uma árvore 

cortada”. Se a fotografia não pode lhes dar sentido, funcionam ao menos como atestação. 

Quando começaram a se acumular, percebi que eram muito parecidas entre si e passei a registrar 

em um mapa da cidade os locais das tomadas, ou seja, os lugares dos cortes. Com isso restaria um vestígio da 

existência dessas árvores: uma em relação à outra, algumas em relação a uma rua, várias em relação a um 

bairro, muitas em relação à cidade.  

Sabe-se que todo mapa é esquemático, seletivo e condensado. Suas características permitem 

sistematizar a abordagem das coisas, de pôr luz em fatos que não seríamos capazes de perceber de outra 

maneira.2 Esse mapa que justapus às fotografias reforçava o caráter de documento que queria dar a elas, mas 

se dirigia, principalmente, a minha própria curiosidade, pois os mapas operam, no contexto do trabalho,  a 

intermediação entre o sensível e o inteligível. Porém, foi o desenho dos meus trajetos pela cidade que o mapa 

revelou. Pude ver que as marcas se concentravam principalmente nas áreas centrais e bairros antigos, segundo 

                                                      
2
 A Arte Conceitual e a Land Art usaram muito o mapa como documento de ações efêmeras ou para a localização de obras de difícil 

acesso. TIBERGHIEN, Gilles A . Nature, Art, Paysage. Actes Sud / École Nationale Supérieur du Paysage, 2001, p.53. 
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um traçado próprio de minhas idas e vindas de carro pela cidade. Entendi que essa prática nunca teria a 

precisão de um diagnóstico e que ao mesmo tempo sinalizava alguma coisa que já não podia ser encontrada, o 

registro de uma ausência, um mapa da memória de um lugar, um mapa de um tesouro que não estava mais lá.3  

Essa primeira documentação se caracterizou, por fim, como uma espécie de registro da minha 

própria decepção, ou seja, esse conjunto de fotografias, antes de descrever as ações do corte, dava a ver a 

minha experiência na descrição do corte.  

Sobre as questões do documentário na fotografia contemporânea, Michel Poivert trata, entre 

outros temas, o das relações entre arte e documentário fotográfico a partir da arte conceitual.  Ao discorrer sobre 

a idéia da crise dos usos da fotografia contemporânea, o teórico francês apresenta o documentário do banal 

como uma espécie de modelo anti-heróico do documentário fotográfico. 

Caracteriza-o por uma espécie de principio da indiferença  ou seja, a recusa de um estilo e a 

noção de tempo fraco, onde o evento deixa de ser condição para a imagem.4 

Acredito que as fotografias do Diário das calçadas podem se inscrever nisso que Poivert chamou 

de pos-documentarismo. Se no início tinham o caráter do registro de um evento extraordinário, ao se tornarem 

ações corriqueiras perderam qualquer potencial de denúncia que poderiam ter se banalizado. Continuei a 

fotografar, mas me dedicaria também a uma outra série de fotografias: as dos troncos das calçadas , os 

banquinhos. 

                                                      
3
 Muitas vezes procurei a Secretaria do Meio Ambiente para questionar esses cortes, porém fui informada de que, em se tratando de 

um corte realizado pelo proprietário da residência em cuja calçada se encontra a árvore, não há necessidade de autorização. Depois 
estive fora da cidade em 2001, 2002, 2003 e o Diário foi interrompido. Em minha volta, ao final do ano de 2003, com a mudança da 
gestão municipal, voltei a denunciar os cortes. Apesar de ter sido criado um serviço de reclamações – tanto através da internet, quanto 
pelo telefone - chamado “Fala Cidadão” , a fiscalização é lenta, impossibilitando qualquer impedimento ao corte (muitos ocorrem aos 
domingos) . Fui informada de que, se quem corta essas árvores, planta outras no lugar, (na maior parte das vezes pequenos 
coqueiros, arbustos e árvores de pequeno porte) está livre das multas.  
4
 POIVERT, M. La photographie contemporaine. Paris: Flammarion, 2002, p.62. 
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Mapas parciais das ruas de Uberlândia (bairros centrais). 

Marcas feitas entre 1999 e 2000. 
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O RECORTE NO TECIDO  URBANO 

 
 

 

 

 

 

Diário das calçadas (rua Porto Alegre e 

avenida Rondon Pacheco) , Uberlândia, 

1999-2004. 
  

 
 

Os banquinhos são pedaços de troncos, cortados em uma altura própria para sentar e que ficam 

nas calçadas quando alguma árvore é cortada. Observei que se trata de uma prática cultural da cidade, porque 

eles podem ser vistos em muitos lugares e revelam um hábito cotidiano de encontros nas calçadas à porta das 

casas. Quando uma árvore é cortada, eles são disputados e levados para a frente das casas. Assim tais 

pedaços de árvores criam espaços de encontros. Essas ações mostram o dado cultural na mesma medida do 

problema social. Aqui, os troncos da calçada não simbolizam a inocência de uma determinada época e não são 

também apenas o sintoma do fracasso de modelos urbanos que geraram as cidades de hoje. Mesmo 

considerando que a cidade é desaparelhada para o lazer, que as casas são pequenas e quentes, nessas 

imagens, vemos que identidade espacial e a identidade cultural estão intrinsecamente ligadas.  
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A cultura valoriza o habitual e o afetivo, o vivido e o sensorial.5 É comum que se vejam pessoas 

sentadas nesses tocos, mas raramente se vêem pessoas sentadas em cadeiras tiradas de dentro de casa. 

Como eles são difíceis de serem arrastados, é possivel observar que ficam nas calçadas por anos, estão 

sempre lá. Trata-se de uma prática comum nas pequenas cidades, sentar na calçada para conversar com os 

vizinhos é uma forma de lazer.  

A cultura, diz Terry Eagleton, é o que excede o útil e o necessário.6 Sabe-se também que as 

árvores não são cortadas para servirem de bancos. As motivações, com certeza são outras, mas é por existirem 

os cortes que existem os encontros. A cultura tende a agradar a tradição, não à razão, o que significa que tem o 

hábito de justificar-se por si mesma. 7 

Sentar sobre um tronco de árvore remonta a hábitos rurais. Um pedaço de árvore caída ou cortada 

para lenha, no campo, é um banco improvisado estendido sob uma árvore, no pomar, perto da casa. Esses 

banquinhos urbanos, por sua vez, obedecem a um desenho, mesmo que mínimo. As únicas exigências são a 

dimensão do diâmetro do tronco e a altura do corte. Diferente de um caule espontaneamente tombado, neles é 

explícita a intenção de produzir um objeto de sentar. Este é seu desígnio. São postos nas calçadas na posição 

vertical, senta-se sobre a superfície plana da secção circular do tronco, o topo.   

Pude observar que muitas pessoas os vêem apenas como banquinhos. Eu não posso deixá-los de 

ver como a marca inquestionável do corte das árvores que agora estão ausentes naquelas calçadas. Desse 

                                                      
5
 EAGLETON, T. Balsac encontra Beckham. São Paulo: Folha de São Paulo, Mais!, 5 de dez. 2004, p.10. Terry Eagleton é professor 

de teoria cultural na Universidade de Manchester, neste artigo questiona o superdimensionamento do papel da cultura pelas 
esquerdas. 
6
 EAGLETON,  p.10.  

7
 Ibid, p.10. 
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modo, entendo a afirmação de Eagleton, quando diz que o que é comunitário e aconchegante para alguns, pode 

ser insuportavelmente tribal para os outros.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diário das calçadas (bairro Umuarama, 1999), fotografia. 

 

                                                      
8
 EAGLETON,  p.10. 
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Quando os olho, tento adivinhar que árvore era aquela, quanto tempo viveu e porque foi cortada. 

Tiro uma foto da calçada. Às vezes, quando as pessoas estão sentadas, pergunto se posso fotografar e digo do 

meu interesse pelos tocos das calçadas.  Elas, de vez em quando, falam da árvore. Não há nada que indique a 

época do aparecimento desses banquinhos nas calçadas de Uberlândia, mas são, sem dúvida, o sintoma da 

eliminação sem critérios de uma antiga paisagem urbana, que corre em paralelo à expansão urbana. 

 

  

  

                                        Diário das calçadas ( bairros Patrimônio, Brasil, Patrimônio, Cruzeiro dos Peixotos, 2004) , fotografias numéricas. 
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Esse paradoxo inquietante é o que me move. Mas não é ele, o único olhar que dirijo para os 

fragmentos de árvores: vejo que também posso transformá-los em objetos culturais, ou recriá-los de alguma 

maneira. Formada na tradição da xilogravura, eu olho a madeira, observo sua matéria, como estão as fibras, 

qual a textura, a cor da madeira e tomo uma fotografia em vista superior do corte.  

As fotos em vistas superior se destinam aos trabalhos das imagens estendidas no espaço. 

Revelam a grande diversidade dentro da unidade do círculo que configuram, revelam também a individualidade 

da árvore e da história de sua existência: viva, quando era árvore, e, depois de cortada, quando fizeram dela um 

banquinho. Penso que cada secção circular do tronco registra os vestígios da sua inscrição do tempo. 

As fotos dos troncos das calçadas com ou sem as pessoas sentadas neles, são diferentes das 

fotos das ações de corte. Elas documentam a ambigüidade de uma situação que traz uma forte marca 

vernacular. Tais imagens revelam arranjos espontâneos desses objetos: alguns são pintados da cor do portão, 

outros figuram um cenário que inclui o muro decorado, outros recebem coberturas para se tornarem mais 

confortáveis ou mais bonitos. 

Michel Poivert, ao tratar da Utopia documentária na fotografia, diz que a refundação da 

originalidade da fotografia joga com a promessa de uma nova aliança entre o fotógrafo e seu assunto, entre o 

espectador e a imagem. Caracteriza-a com uma recusa do ponto de vista irônico ou presunçoso sobre a cultura 

popular para reconstruir uma relação entre o homem e suas histórias a partir da idéia de comunidade dos 

valores do humanismo.9 

                                                      
9
 POIVERT. 2002, p.176 
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As fotos das cenas de calçadas diferem de um registro do pitoresco. Não se inscrevem na tradição 

da reportagem social ou dos estudos antropológicos, não buscam uma beleza formal. Enquanto imagem, não 

buscam efeitos,  contrastes,   nem revelam um estilo, são  repetições.  

 Tanto as fotos do primeiro como as do segundo grupo se reúnem no Diário das calçadas. Não 

posso dizer que ele se inscreve no documentarismo que fala Poivert, mas, antes, em um desejo de 

problematizar a cidade. Trata-se de um trabalho que, ao descrever algumas práticas culturais locais, busca uma 

forma de conexão com a realidade cotidiana, talvez a única possível nesta geografia. A fotografia é aqui um 

modo de escrita e registro das minhas experiências desse lugar. Assim, as práticas fotográficas aparecem em 

meu trabalho de várias maneiras. Uma delas, posso considerar como esse tipo de documentário. As fotos das 

calçadas e das pessoas, que se sentam em troncos de árvores nas portas de suas casas, são a documentação 

de um ato cultural paradoxal que reflete a maneira como os habitantes se relacionam com a cidade. Meu 

trabalho tem origem na cidade e assim conecta-se muito mais com a  cultura do que com a natureza em si. O 

imaginário urbano torna-se importante objeto para o entendimento das cidades e, acredito, que o Diário das 

calçadas  possa lançar luzes nesse sentido. 

Armando Silva diz que não apenas os aspectos econômicos, políticos e sociais têm relevância no 

estudo do fenômeno urbano, mas também as percepções subjetivas. Ele diz que (...) as cidades devem atender 

aos desejos e às representações dos cidadãos, a seus afetos e lembranças.10  Diz também que a cidade se 

torna estranha, estrangeira, porque o urbano é o que diariamente vem de fora para nos urbanizar. Explica que 

as disciplinas como Antropologia, Semiótica e Psicanálise devem se encontrar com a vida cotidiana das 

                                                      
10

 SILVA, A.; Cidades Desencantadas. (Entrevista para Juliana Monachesi),  Folha de São Paulo , Mais!, 7 de abr. 2002, p.14. Silva foi 
o representante da América Latina na teorização sobre arte e urbanismo da 11

a 
edição da Documenta de Kassel, na Alemanha. 
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metrópoles e ainda que a literatura urbana ou a arte urbana, para merecerem esse nome, têm de ser fortes. Ou 

seja, desencantadas.11 

 

 

  

 

 

 

Diário da calçadas ( bairros Cruzeiro dos 

Peixotos, Tubalina, Martins, Copacabana) 

Fotografias numéricas, 2003. 

  

 

 O Diário das calçadas encontrou seu lugar de contato com o público, sistematizado na 

rede.12 Hospedado no site fotolog.net, esse documentário se inscreve em um tipo alternativo de mídia cujo 

                                                      
11

 SILVA, 2002, p.15 
12

 Sempre houve a intenção de apresentá-lo em exposições junto com os outros trabalhos. Foram feitos vários projetos nesse sentido, 
um deles será apresentado na mostra de conclusiva da pesquisa.  
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potencial extrapola a comunidade na qual se insere.13 Desde de novembro de 2003, as fotos passaram a ser 

apresentadas na página assim que são tomadas.14 É possível acrescentar dados como local e data, postar 

textos e receber mensagens sobre o tema, enfim, promover questionamentos.  

Outro aspecto do Diário é realizar uma espécie de conciliação entre a arte e documento na medida 

em que se conecta com o trabalho apresentado em exposições. Como são ações paralelas, no interior de um 

projeto mais amplo que co-existem segundo uma mesma inquietação, aparecem justapostas, também, no 

espaço da rede mundial de computadores. Portanto, a documentação das calçadas na internet configura a 

descrição de uma determinada experiência da cidade, enquanto as Imagens do corte, imagens apresentadas 

em espaços da arte, ao se  inscreverem na rede, documentam uma estratégia artística que tem origem na 

cidade, mas se expande ao se construir em outros lugares. Na última exposição da série reunida neste estudo, 

os próprios fragmentos de árvores são deslocados das calçadas para o espaço de apresentação das imagens, 

reafirmando o enfoque das questões colocadas pelo Diário das calçadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Corta-se (avenida Rondon Pacheco), fotografia,  

Uberlândia, 2003.  

                                                      
13

 www.fotolog.net/overland 
14

 Há uma seleção das imagens que vão para a rede. As fotos, incluindo pessoas, mesmo tomadas com a autorização das mesmas, 
são evitadas por questões de direito de imagem. Estão disponibilizadas no site as fotografias de calçadas e árvores inteiras ou 
cortadas. 
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A NINFA CORTADA 

São inúmeros os movimentos que animam uma cidade. Alguns mais, outros menos visíveis. A 

cidade se move e se metamorfoseia. Coisas notáveis surgem a todo momento, outras, resultam de sutis 

movimentos, raramente são notadas. O homem das grandes cidades é quase cego para a profusão ótica,15aos 

apelos em todos os sentidos, misturados a uma infinidade de coisas banais.  

Assim, Georges Didi-Huberman pergunta pelo caráter interior de todas essas coisas triviais. Eleje o 

farrapo das calçadas como objeto privilegiado e recorrente na obra de vários artistas, para refletir sobre a forma 

verdadeira das coisas destinadas à consumação, à disaparição (...) uma arqueologia e uma antropologia da 

memória cultural da cidade.16 É neste sentido que se torna pertinente uma aproximação dos fragmentos de 

troncos aos trapos das calçadas. 

O farrapo das calçadas é uma espécie de trouxa de tecidos grossos, amarrada, que é colocada na 

boca dos bueiros, na cidade de Paris, para dirigir o fluxo da água e impedir que a água dos esgotos suba para 

as calçadas. No texto original, em francês, o autor utiliza várias palavras para se referir a este objeto, entre elas 

haillon, lambeau , guenille, loque e dèfroque. Bem, essas palavras todas têm quase o mesmo significado em 

francês. Com sentido sobretudo, de algo muito velho que esta caindo aos pedaços. Mas o autor usa também e 

serpieliere , paillasson que revelam assim, tanto a incerteza de um termo para defini-lo, quanto seu aspecto 

informe e seu caráter insignificante.  

                                                      
15

 PETRY, W. apud DIDI-HUBERMAN, G. Ninfa moderna. Essai sur le drapé tombé. Paris: Gallimard, 2002, p.70. 
16

 DIDI-HUBERMAN,  2002, p.63. 
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Alain Fleischer, Paysages de sol, 1967-

1968, fotografias 

 

No texto Ninfa Moderna Didi-Huberman partilha com Aby Warburg o 

princípio que a história das imagens não vive somente no ritmo manifesto de 

renascenças e obsolecências, ela vive igualmente de sobrevivências17. A 

sobrevivência da antiguidade surge na figura da ninfa, drapeada, vaporosa e em 

constante movimento. A ninfa reaparece, modernamente, no informe farrapo das 

sarjetas parisienses.  O farrapo amarrado, posto nas calçadas se interpõe entre as 

entranhas e a superfície urbana.  

Didi-Huberman reconhece nele o acessório em movimento, do 

mesmo modo que Warburg se referiu aos véus flutuantes das ninfas de Botticelli – 

o humilde drapeado das calçadas – (...) não mais agitado pelo lascivo Zéfiro, mas 

surdamente remexido pela água suja que passa (...) neste trapo uma memória 

reflue e uma verdade emerge.18 

Mesmo que a visão dessas trouxas, nas calçadas de Paris, muito me 

intrigassem, só vim a conhecer o olhar elaborado sobre elas através das obras, a 

partir da observação de Didi-Hubermam. 

 
                                                      
17

 A abordagem de aspectos sobre a questão foi apresentada também na conferência intitulada À la recherche des sources perdue: 
Warburg et le temps du printemps, proferida por Georges Didi-Huberman no Auditório do Museu do Louvre, a que pude assistir por 
ocasião do Estágio de Doutorado em Paris. 
18

 O autor recorre a vários textos que descrevem os esgotos de Paris, entre eles Les misérables de Victor Hugo de onde resgata a 
idéia antropomórfica da cidade. Os esgotos são os intestinos da cidade, seus mal-estares produzem monstruosas indigestões: mas o 
esgoto é também a consciência da cidade. Tudo a ele converge e confronta. E, assim, descreve o transbordamento dos esgotos: Por 
momentos, este estomago da civilização digere mal, a cloaca refluxa na faringe da cidade, e Paris regurgita sua lama. HUGO, V. apud 
DIDI-HUBERMAN. 2002, p.63. 
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Tais trabalhos me interessam aqui especialmente, assim como a própria obra de Didi-Huberman e 

seu universo de relações e referências. De um modo bem amplo, são vários aspectos que geram pontos de 

contato entre os drapeados das calçadas e o troncos das calçadas e o conjunto de imagens a que dão origem.  

O primeiro aspecto dessa aproximação será relacionado ao próprio objeto: o farrapo e o toco. 

Tanto um como outro se caracterizam como  restos, ruínas e traços. O local onde se encontram, dentro do 

tecido urbano, também os aproxima: nos dois casos, sobre ou junto à calçada. Assim localizados, tais objetos 

revelam aspectos significativos sobre as cidades que os produziu. Ainda por se tratarem de objetos triviais, 

prosaicos e ordinários, misturados ao caos da cidade, nunca são notados, portanto não provocam qualquer 

inquietação na maioria das pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugène Atget, Boulangerie, 48 rue Descartes (detalhe), 1911, 

fotografia 
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O segundo aspecto é processual e se refere às obras realizadas através do encontro entre o 

artista e o objeto. Trata-se da operação que produziu a foto de Moholy-Nagy e a série de fotos Alain Fleischer 

sobre o tema. Essas operações podem ser aproximadas daquelas que geraram as fotos dos cortes de árvores. 

Em primeiro lugar a conjunção dos aspectos mecânicos do aparelho fotográfico e os aspectos orgânicos do 

entorno. Depois, o próprio olhar do fotógrafo sobre a cidade: vista deslocada, olhares enviesados, primazia do 

caminhar na caça das imagens. Sem deixar de considerar do ineditismo das ações operadas por Moholy-Nagy, 

pode-se buscar uma irmandade entre o olhar que gera a imagem do farrapo com a que gera a fotografia do 

toco.  

As imagens que resultam do olhar elaborado sobre os farrapos das calçadas tem início com os 

inventários fotográficos das ruas parisienses do século XIX. Didi-Huberman aponta a fotografia de 1911, de 

Eugène Atget, como o primeiro plano relativamente aproximado do trapo das calçadas e assim a descreve: 

Diante de uma boulangerie da rua Descartes, a sarjeta cospe sua água e, ao lado de duas bocas de esgoto, se 

encontra a “ninfa” com seu drapeado, esta moderna guardiã das fontes.19 É por ter olhado a cidade de uma 

maneira essencialmente tátil, diz Didi-Huberman, que Atget foi capaz de pôr em obra, através de um olhar 

moderno, o mais humilde objeto. 

Assim, como esses informes pedaços de tecidos, os banquinhos das calçadas de Uberlândia nos 

oferecem uma imagem anacrônica. Sem querer comparar a carga histórica da cidade européia ao passado 

recente desta jovem cidade que melhor se caracteriza como lugar de fronteira, é possível para mim, nesse 

especifico contexto, fazer algumas aproximações, justo por ter, neste momento, andado por aqui e por ali.  

Enquanto os trapos amontoados e encharcados sinalizam a realidade visceral de Paris, mais uma 

via por onde a história da cidade passa, os restos de árvores tornados banquinhos indicam tanto sobre as 

                                                      
19

 DIDI-HUBERMAN, 2002, p.64. 
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antigas árvores  abatidas quanto sobre os moradores e a espécie de relacionamento que eles  matêm com a  

cidade e com a própria urbanidade.  

 

 

Lázló Moholy-Nagy, Rinnstein,1925, fotografia. 

Lá o farrapo das calçadas não está nunca longe de um 

buraco: ele é portanto um sinal, uma advertência que neste lugar preciso, 

nesta rua, a superfície viva da cidade se  comunica com o reino quase 

“infernal” do sub-solo.20 Aqui, a calçada, com seu banquinho pesado, que 

dificilmente se arrasta de um lugar para o outro, não só indica a morte de 

uma árvore, mas também que a calçada, além de se ser um lugar de 

passagem, foi transformada em um lugar para estar e para se deixar 

ficar. O lugar para contemplar a movimentação da cidade, na medida em 

que ela ainda se deixa contemplar. 

Os farrapos das calçadas de Paris instigaram muitos 

artistas de Atget a Steve Mc Queen. Entre os diversos trabalhos 

comentados por Didi-Huberman, vale aproximar das imagens reunidas 

no Diário das calçadas, a foto Rinnstein, 1925  de László Moholy-Nagy21 

e o conjunto de fotografias realizadas entre os anos de 1967 e 1968 por 

Alain Fleischer que recebeu o nome Paysages de sol.  

                                                      
20

 DIDI-HUBERMAN. 2002, p.58. 
21

 László Moholy-Nagy (1895 – 1946). 
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São imagens que, antes de qualquer aproximação feita com o Diário, é preciso dizer, são 

admiráveis. Mostram, conforme Didi-Huberman, na extrema pobreza da coisa vista, a extrema complexidade da 

própria visão.22  Sobre Rinnstein, vale aqui reproduzir sua descrição por Didi-Huberman: 

 

A placa de esgoto, o fluxo da calha, o drapeado encharcado, no seu 
mísero assunto, um impressionante fogo de artifício de ritmos e texturas. 
Metal pedra, betume, tecido, água, cada material recebe a luz e a reflete 
diferentemente. Imobilidade das coisas duras, mobilidade da água, estado 
intermediário do pedaço de tecido. A imagem flou diante de nós – 
embaixo, aqui onde nós estamos mais próximos, lá onde nada mexe – ela 
torna nítido sobre a água em movimento e sobre o cinza do trapo que flui 
em direção ao alto.

23
 

 
 

A despeito da riqueza formal das texturas em extrema nitidez obtida por Moholy-Nagy é possível 

inscrevê-la em uma espécie de universo urbano onde o artista olha para o que a maior parte das pessoas 

passa por cima, ou mesmo pisa. Os fotógrafos são arqueólogos do não-notado na confusão crescente das 

cidades. Com seu aparelho de extrair abundância infinita de um pedaço de existência, um fragmento que  

destaca de toda a desordem o que nunca antes se tinha visto.24  

Assim observa Didi-Huberman, entre outros aspectos que analisa nessa imagem, está o teor 

infernal de uma grande cidade se encontra assim entendido de maneira significativa num pequeno detalhe. A 

imagem mostra que uma esquina da realidade pode não ser tanto expressiva quanto simbólica, por indicar as 

                                                      
22

 DIDI-HUBERMAN. 2002, p.67. 
23

 Ibid., p.67-68. 
24

 WINDISH, H, 1928 apud DIDI-HUBERMAN, 2002, p.70. 
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entranhas subterrâneas de uma cidade enorme com todos os produtos da digestão de uma metrópole expulsos 

para fora.25 

Do mesmo modo, na série de fotografias de Fleischer, o drapeado das calçadas não é visto 

apenas como um refugo da paisagem urbana jogado nas calçadas, um objeto indiferente ao tempo, um trapo 

sem memória, mas, diz Didi-Huberman, ao contrário, como um objeto arqueológico cultural dotado de 

qualidades formais e expressivas. 

Contribui para isso o procedimento utilizado por Fleischer. Um investimento no tempo da pesquisa, 

no processo, mais que no resultado. A isso Didi-Huberman classifica como uma abordagem topográfica do 

tecido urbano. O artista levou muitos meses para a tomada de aproximadamente 800 imagens e não as 

considerou, mesmo assim, de todo concluídas. Voltou a fotografar os mesmos fragmentos em diferentes 

ocasiões, passá-los em revista sistematicamente. Nesse procedimento, Didi-Huberman vê o que Benjamin 

chamou “intenso trabalho no seio das coisas” tornada então visível de uma imagem para outra.26 

Tais imagens foram apresentadas como diapositivos e se prolongaram também nos Films-

observations que, conforme a descrição de Didi-Huberman, foram rodados em plano fixo de segmentos de 

calçadas, um entre eles mostrando o famoso farrapo como personagem principal. 

Moholy-Nagy também havia feito roteiros para filmagens na grandes cidades, o que revela, 

conforme Didi-Huberman, uma ligação muito forte entre seu projeto e aqueles filmes de Fleischer. Sua intenção 

era fazer emergir a vida orgânica das cidades modernas como uma experiência visual de intensidades 

montadas ritmicamente.  

                                                      
25

 DIDI-HUBERMAN, 2002, p.72. 
26

 Ibid, p.55. 
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A fotografia de uma trivial boca de esgoto tomada por Moholy-Nagy é vista por Didi-Huberman 

constituinte de um determinado efeito: (...) a conjunção íntima da “vida mecânica” e da “vida orgânica” que se 

opera no nível do ato fotográfico (...) como no nível do objeto fotografado (...).27 

Tal conjunção também se opera nos trabalhos dos cortes de árvores em diversas operações pelas 

quais passam as imagens: seja na operação fotográfica, origem de todo processo, seja na numerização das 

imagens ou na sua apresentação em vinil ou em diapositivos. O caráter orgânico e existencial expresso nas 

imagens da madeira coloca, sempre, a artificialidade material da própria imagem evidência. 

Mas o que especialmente me interessa na análise feita por Didi-Huberman, dos procedimentos 

fotográficos postos em obra tanto por Fleischer quanto por Moholy-Nagy, está no que chamou de situação do 

olhar. Em suas fotografias, o artista húngaro escolhe pontos de vista inabituais optidos por tomadas de vista em 

viés, do alto para baixo, de baixo para o alto. 

Trata-se para Didi-Huberman não somente do deslocamento do ponto de vista , mas da negação 

do olhar regulado pelo horizonte.28 O chão está freqüentemente presente em suas fotos: paralelepípedos 

enviesados, texturas justapostas em vista do alto nos aproximam da morfologia das coisas. 

Para Didi-Huberman, também os fotogramas de Moholy-Nagy, apresentam essa morfologia 

produzida pelas texturas em uma travessia que vai da proximidade ótica até a intimidade tátil. O artista a 

chamou de vida interior que se exprime materialmente nas operações formais postas em jogo pela situação do 

olhar.29 

                                                      
27

 DIDI-HUBERMAN,  2002, p.73. 
28

 Ibid., p.75. 
29

 Ibid., p.82. 
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Não é possível ignorar como esses olhares deslocados foram partilhados, enquanto procedimento, 

pelas vanguardas fotográficas, e como nos chegam tantos anos depois, de certa forma digeridos e codificados. 

Não posso entretanto desqualificar a identificação que percebo entre o olhar posto em obra por Moholy-Nagy e 

aquele que dirijo aos cortes de árvores em busca da forma e da textura de tais objetos. 

Essas fotografias trazem em primeiro plano a textura do corte do topo do caule e, no segundo, a 

textura da calçada onde estão localizados. A pequena profundidade do campo é compensada pela riqueza de 

contrates de texturas. As imagens se dividem em dois grupos: no primeiro, as acima citadas, que foram tomadas 

para que fossem deslocadas do contexto para produção das imagens impressas e dos diapositivos. São as que 

aproximo das fotos de Alain Fleischer. No segundo,  os banquinhos são registrados em perspectiva, em sua 

volumetria, em sua localização em frente das casas, sobre as calçadas. É possível aproximá-las do 

enquadramento feito por Atget em Boulangerie, 48 rue Descartes. São as fotos do Diário. 
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Em 1925, Moholy-Nagy se dedicou a olhar as calçadas de Paris. Através desse olhar, a calçada 

mostra na pele da cidade as marcas de sua existência. Revela a proximidade entre o urbano e o orgânico. Do 

mesmo modo calçadas com árvores cortadas produzem aproximações paradoxais entre o desejo de urbanidade 

e algumas práticas ancestrais, rurais.  

Didi-Huberman buscou na História da Arte a figura da ninfa e traçou sua trajetória decadente até 

as bocas dos esgotos.  Sabemos que as ninfas são divindades da mitologia grega que, embora dotadas de vida 

extremamente longa, não eram imortais. São representadas com a aparência de mulheres jovens e belas 

envoltas em tecidos drapeados e em constante movimento. É sobre essa representação que Didi-Huberman se 

debruça em suas especulações teóricas. Tais seres personificam não só as fontes, mas também as montanhas,  

os rios,  os lagos e - não posso deixar de enfatizar - as árvores. Portanto, o que as ninfas significam, neste 

contexto, poderia produzir mais uma aproximação.  

As Dríades ou Hamadríades são as ninfas nascidas com as árvores, que as protegem, partilhando 

o seu destino, alegrando-se quando a chuva as molhava e entristecendo-se quando suas folhas caem. O corte 

de uma árvore sagrada, protegida por uma ninfa poderia ter conseqüências terríveis. Isso se passa com 

Erisíchton, herói tessálio que, muito violento e impetuoso,  decidiu em certa ocasião abater as árvores de um 

bosque consagrado a Ceres, apesar das advertências divinas.  
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          Diário das calçadas (Morada da Colina),  

         fotografia numérica 2004. 

 

 

Ali erguia-se um venerável carvalho, tão grande que ele sozinho 

dava a impressão de uma floresta inteira. Em seu velho tronco, que dominava as 

outras árvores, freqüentemente eram colocadas guirlandas votivas e entalhadas 

inscrições manifestando gratidão à ninfa da àrvore.
30

 

 

Erisíchton mesmo assim não viu motivos para poupá-lo. 

Sendo assim,ergueu o machado e o carvalho pareceu estremecer e dar 

um gemido. Sangue escorreu pela ferida.  

 

Do meio do carvalho, veio então uma voz: 

Eu que moro nesta árvore sou uma ninfa amada de Ceres e, morrendo por tuas mãos, 

predigo que o castigo te aguarda. Erisíchton não desistiu de seu crime e afinal a 

árvore, atingida por repetidos golpes e puxada por cordas, caiu com um estrondo e 

esmagou sob seu peso grande parte do bosque.
31 

 

O orgulho da floresta tinha assim sido ultrajado. As dríades, muito tristes com a morte de sua 

companheira, pediram à deusa para puni-lo pelo sacrilégio. Ceres  fê-lo sentir, desde então, uma fome 

insaciável que o levou a dissipar todos os seus bens.  

                                                      
30

 BULFINCH, T. O livro de ouro da mitologia. História de deuses e de heróis . Rio de Janeiro: Ediouro, 2004, p.208.  
31

 Ibid., p.208. 
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Diário das calçadas (Bairro Brasil) fotografia 

numérica 2004. 

 

(...) A fome obedeceu às ordens de Ceres e, avançando velozmente pelos ares até à 

morada de Erisíchton, entrou no quarto do criminoso, que encontrou adormecido. Envolveu-o 

com suas asas e penetrou, ela própria pela sua respiração, destilando veneno por suas veias. 

(...) Ao acordar, a fome o devorava.
32

 

Sua filha, chamada Mnestra, dotada por Netuno seu amante, do 

poder de se metamorfosear, querendo obter recursos para saciar a fome do 

pai, passou a se transformar em escrava, e depois de vendida transformava-se 

novamente, e assim sucessivamente. Mais tarde, Erisíchton, já louco, devorou-

se a si mesmo. 

Talvez seja possível fazer dialogar o desejo insaciável de Erisíchton, expresso pelo mito, como o 

desejo de uma urbanidade contemporânea que traga consigo todos os prazeres de consumo, de crescimento, 

de enriquecimento. Mas sabemos, também, o que o crescimento acelerado das cidades tem nos custado. Essa 

terrível história, considerada por Robert Dumas um primeiro mito ecológico,33 talvez possa nos fazer 

compreender uma verdade fundamental. Assim, no contexto específico deste trabalho, o toco de árvore posto 

na calçada, pode ser visto como uma ninfa cortada. Um sinal, um objeto paradoxal. Que cidade se espera 

contemplar, sentando-se nesses banquinhos? Esse objeto anacrônico, que pode ser visto como um objeto 

cultural, resistente ao destino reservado à grande cidade, é também um lugar para se esperar o momento em 

que o futuro vai chegar... Espera-se, no entanto, que, se os deuses existem, sejam piedosos, para que o terrível 

destino de Erisíchton não se repita aqui. 

                                                      
32

 BULFINCH, 2004, p.208. 
33

 DUMAS,R. L’arbre, symbole universel. In: VIAN-MANTOVANI, Thérèse. Oeuvres d’arbres. Pau, França: Musée dês Beaux-Arts de 
Pau, 2001, p.11. 
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As operações não são apenas procedimentos técnicos, são operações do 
espírito, entendido, aqui, num sentido amplo: viabilização de idéias, 
concretizações do pensamento. 

1
 

 

SANDRA REY�
 

 Introduzido o objeto de estudo, apresentada a metodologia utilizada, apontadas as questões 

que justificam e contextualizam este trabalho, entendeu-se a necessidade de apresentar algumas experiências 

que são antecedentes ao delineamento do objeto de pesquisa e que em parte o determinam.  

Os trabalhos, objetos deste estudo, subentendem a derrubada da árvore, porém esta ação não 

pode ser considerada como uma operação própria do processo de criação desta pesquisa. Entendo a ação 

fundadora não como uma operação de criação da obra, mas uma ação exterior contundente, que desencadeia 

no artista a necessidade da obra.  

Podemos, assim, considerar o corte da árvore como a ação fundadora das indagações que este 

trabalho quer colocar. Mas, podemos afirmar que na idéia de corte está a origem do trabalho? Para Heidegger 

a pergunta pela origem converte-se em pergunta pela essência e para isto, ele diz,  procuramos a obra real e 

perguntamos à obra o que é e como é.2  

                                                      
1
 REY, S. Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais. In: BRITES e TESSLER, 2002. p.130. 

2
 HEIDEGGER, M. A origem da obra de arte, Lisboa: Edições 70, 1999. p.12. 
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O que se quer é indagar o corte, mas isto só se fará através da obra, por isto iremos aos poucos 

e, talvez, ao final deste texto, teremos preparado um lugar para que a obra abra um campo. 

Vemos nas Imagens do corte os sinais que indicam se referir a uma matéria orgânica, que 

cresceu lentamente, que registrou o tempo em suas fibras, que ainda sofreu ação do tempo (sol, calor, chuva) 

que determinou sua cor e sua textura. Vemos nessas imagens a imagem que só vemos quando o movimento 

de crescimento e de passagem do tempo que elas revelam é interrompido.  

As ações que produzem este trabalho não se iniciam no corte que derruba a árvore, mas no 

recorte do olhar que detalha a paisagem. É a atenção aos cortes de árvores na cidade e aos seus restos 

colocados nas calçadas que, como foi visto, tornou-se a ação primeira das muitas que se seguirão, na criação 

do trabalho.  

 

Diário das calçadas, (rua Tenente Virmondes),  

                                                                     fotografia numérica, 2004 
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7-  – Semente / Xilogravuras secas, xerografia, 25 X 25 cm , 1992. 
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8 – Sem título / Xilogravuras secas, xerografia, 28 X 32 cm , 1992 
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9 - Sem título / Xilogravuras secas, xerografia colada na parede, 140 X 140 cm e 140 x 80 cm , 1996,  

Instalação para o Projeto Arte no Hospital. H.C. / UFU (detalhe) 
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10 - Coca-cola / Xilogravuras secas, xerografia, 96 x 65 cm , 1992 
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11 - Sem título / Quase fotografia, eletrografia, 55 x 42 cm , 1996 
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12 - Sem título / Quase fotografia, eletrografia, 51 x 55 cm , 1995 
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13 -Sem título / Quase fotografia,  eletrografia, 95 x 64 cm , 1995 
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14 - Sem título / Quase fotografia,  eletrografia, 52 x 54 cm , 1995 
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15 - Sem título / Quase fotografia, eletrografia, 88 x 52 cm , 1996 
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16 - Sem título / Quase fotografia, eletrografia transferida para lona , 27 x 27 cm , 2000 
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 XILOGRAVURAS SECAS 

 
A gravura deve estar aberta a interações, diálogos com as imagens 
técnicas e eletrônicas. A gravura tem mostrado internacionalmente essa 
vocação. Ela vem se transformando dentro do pressuposto que um meio 
não substitui o outro. Todos eles convivem, influenciando-se 
mutuamente.

3
  

 
REGINA SILVEIRA 

 

O processo da xilogravura subentende gravação, impressão e multiplicação, ou seja, gravação de 

uma imagem em uma matriz de madeira, que será impressa e multiplicada. O que nunca nos lembramos é que, 

antes de qualquer uma dessas ações, está a ação do corte, não propriamente o corte da goiva mas o corte da 

árvore. Não é comum se ver artistas gravadores cortando árvores para fazer suas xilogravuras, mas esta ação 

está implícita. Meu trabalho, do modo que o concebo hoje, origina-se dessa consciência considero, portanto, 

importante iniciar o relato do trabalho atual através desses antecedentes. 

Fui iniciada na prática da xilogravura ainda na escola de arte por Regina Silveira.4 Fui aluna de 

Evandro Carlos Jardim e, também, de Nelson Leirner. Eles marcaram minha trajetória e influenciaram meu 

trabalho. Assim, a xilogravura, apesar de muitas vezes encontrar-se apenas nas experiências iniciais dos 

artistas, foi para mim um rico objeto de estudos. Além do interesse pelo processo (herdado de Jardim), do 

interesse pela imagem (admirado em Silveira), interessei-me em desenvolver um trabalho que se dirigisse não 

apenas ao olhar, mas também ao entendimento, questão enfatizada por Nelson Leirner. Foram esses, os 

principais parâmetros que me levaram à prática artística, didática e aos estudos de mestrado.  

                                                      
3
 Regina Silveira em entrevista a Angélica de Moraes: Pedagogia do traço. In: MORAES, A. Regina Silveira. Cartografias da sombra. 

São Paulo: Edusp, 1995.p.91. 
4
 Alguns trabalhos desta artista serão vistos no item 3.2 deste capítulo: Artistas que estendem o plano no espaço. 



 100 

De econômicos recursos técnicos, a xilogravura me interessou pelo seu potencial de significação. 

Orientei minha pesquisa no sentido de maximizar as potencialidades reprodutivas / multiexemplares do meio e 

enfatizar seu caráter expressivo. Assim, nasceram as Xilogravuras Secas, uma série de imagens criadas sobre 

pranchas de madeira e impressas em xerografia em preto e branco.5  Tais imagens, a princípio gravadas em 

pequenas pranchas de mogno com goivas e facas, no decorrer do processo passaram a sofrer uma série de 

modificações. Foram elas:  

(1) uso de madeira encontrada;  

(2) não-gravação;  

(3) interferência da ação do tempo no tratamento das matrizes.  

Os processos de reprodução e multiplicação permaneceram os xerográficos, com suas 

potencialidades de ampliação, redução e fusão de imagens.  

O caráter material da matriz, ou seja, rachaduras, veios, marcas de cortes, de pregos e do tempo 

foram enfatizados nos trabalhos. O material utilizado nessa série era proveniente dos retalhos de madeira de 

construção, pedaços de tapumes, restos descartados de marcenarias, partes de objetos de madeira achados no 

lixo. Seu aspecto fragmentário e de ruína constituía um repertório impregnado de um sentido de existência, a 

princípio próprio da madeira, porém enfatizado pela ação do tempo sobre ela. A partir do distanciamento que o 

tempo me permite, vejo a proximidade dessas matrizes com os trabalhos de Celso Renato de Lima,6 artista que 

                                                      
5
 Esse processo tem início em um lance de acaso, quando, terminada a gravação de uma prancha, com muita curiosidade sobre o 

resultado da gravação, fiz uma impressão da matriz de madeira diretamente sobre a placa de exposição de originais da máquina 
reprográfica. Diante da qualidade obtida, busquei através de uma série de ações, aprimorar a qualidade das cópias, aproximando-as 
bastante do resultado obtido pela impressão xilográfica tradicional. Cf. RAUSCHER, B.B.S. Xilogravuras Secas : o estudo de um meio 
de linguagem. Campinas: UNICAMP, 1993. p. 123-125 (dissertação de mestrado). 
6
 Celso Renato de Lima (Rio de Janeiro, 1919 – Belo Horizonte, 1992). 



 101 

se valia do mesmo tipo de material como suporte da pintura em suas obras,7 mas vejo também, principalmente, 

uma busca por uma expressão própria da linguagem da madeira através da imagem, intenção que irá se 

apurando e se especificando no decorrer desta trajetória. Então, as Xilogravuras Secas têm origem no fazer 

xilográfico, mas o subverte, pois não há o contato da matriz com o papel, nem o uso de tinta líquida ou 

gordurosa comum em todo tipo de gravura.  Ao mesmo tempo, resulta em um elogio à velha técnica, na medida 

em que é a própria madeira multiplicada que as protagoniza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celso Renato , Sem título, pintura s/ madeira, 1985  

 

 

                                                      
7
 Segundo Márcio Sampaio, até a década de 60, a pintura de Celso Renato era abstrata, fortemente expressionista, e conjugava a 

matéria com uma estrutura gráfica. No início dos anos 70, escolheu como suporte a matéria residual das construções: madeiras 
usadas como formas de concretagem, rudemente marcadas pela grafitagem espontânea e pelos resíduos de concreto. Depois desta 
garimpagem, Celso Renato começava a sua intervenção, primeiramente descobrindo os detalhes da peça escolhida - formato, textura, 
as marcas da vida da madeira - para depois estabelecer o sentido de sua intervenção, reafirmando conteúdos desta história gravada, 
agregando as tintas, enfim, transformando esta madeira urbana em sua obra de arte. Celso Renato de Lima é eixo de coletiva na 
Marília Razuk Galeria de Arte Disponível em < http://www.galeriamariliarazuc.com.br > Acesso em 15 de junho de 2004. 
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Esses trabalhos trazem, ainda, a poética da auto-referência: ela resulta de um pensamento 

plástico que enfoca o próprio código, quando este é um sistema de multiplicação, e sua substância material é a 

madeira impressa.  A repetição questiona os conceitos de originalidade e unicidade, mas aqui, o que constitui 

seu interesse é que cada elemento funciona como um fragmento de uma totalidade aberta. A repetição traz a 

possibilidade da extensão da imagem por todo plano da parede e até além (fig.12). Assim as Xilogravuras Secas 

podem ser definidas como auto-referentes não só no domínio das imagens configuradas, mas também, por ter, 

como principal elemento compositivo, a repetição. 

 

 

QUASE FOTOGRAFIAS 

Os trabalhos que vieram depois seguiram os mesmos princípios estabelecidos para as 

Xilogravuras Secas.  A atitude assumida em relação as matrizes permanece a mesma: são usados retalhos, 

restos, partes, fragmentos de madeira encontrada; a repetição permanece, a sintaxe geométrica se apura. A 

novidade está na tecnologia das duplicadoras de imagens em cor. As máquinas são scanners acoplados a 

impressoras digitais, são chamadas de eletrografias (figs. 11,12,13, 14, 15).  

A geometria presente nesses trabalhos decorre da forma dos fragmentos de madeira encontrados; 

muitos deles foram achados em lixo de construções e haviam sido cortados em formas geométricas, que por 

pequenas imprecisões ou depois de usados, eram descartados.  
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Lygia Pape. Tecelares, 

 xilogravura, 1955-1959. 

Suas cópias eletrográficas, multiplicadas resultavam em arranjos 

próximos do repertório concreto e neoconcreto dos anos 50. Lygia Pape8 das 

xilogravuras Tecelares  é uma importante referência deste momento, pois o sentido 

preciso do corte associado à expressividade material da madeira,9 emblemática 

destas obras, está presente em vários dos trabalhos de eletrografia em cor.   

Também fotocopiando diretamente com as matrizes em contato com o scanner da máquina, nos 

meus trabalhos, algumas modificações se operaram. 

A primeira diz respeito à preocupação com um repertório não só formal e textural da madeira, mas 

principalmente seu repertório de cores. As justaposições de diferentes madeiras enfatizaram os contrastes; os 

trabalhos formalmente próximos se diferenciaram pelo colorido. A segunda modificação importante foi uma 

maior aproximação com a linguagem fotográfica e um distanciamento dos resultados que se obtêm nas 

xilogravuras.  

As imagens ganhavam dimensão e sentido na medida em  que se operavam as repetições, pois a 

forma geométrica simples, de uma imagem referida à madeira, descrevia uma serialização original. Exibiam-se 

ao mesmo tempo como paradigma de uma lógica própria de seu método de criação.  

É principalmente nessa segunda série de imagens que as fotocópias das secções circulares dos 

troncos de árvores passam a ser utilizadas com maior freqüência. Isso se dá não apenas por uma intenção 

formal / compositiva a priori, não há uma busca por este material especificamente, mas por se tornarem mais e 
                                                      
8
 Lygia Pape nasceu em Friburgo (RJ), 1929 e morreu no Rio de Janeiro (RJ), 2004. 

9
 Maria Clara Amado Martins diz sobre as Tecelares: A artista faz da madeira parte integrante de seu trabalho e determinante de sua 

formulação (...) A relação íntima entre a porosidade da madeira e a obra denota uma interação obra e matéria. Não que a artista se 
submeta, mas sim que interajam. Como se mistura uma cor na paleta na escolha do melhor tom, da mesma forma Lygia se utiliza das 
texturas. MARTINS, M.C.A., Os “Tecelares” de Lygia Pape. Arte & Ensaio, revista do Mestrado em História da Arte.Rio de Janeiro: 
EBA-UFRJ, 3(1) 07-18, 2º. Semestre,1996. 
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mais perceptíveis as ações de cortes de árvores nas calçadas da cidade. Portanto, a coleta desse tipo de 

fragmento ficou muito mais fácil. É também nessas eletrografias coloridas que surgem por analogia formal e por 

associação de significados as imagens das serras para madeira. 

Trata-se de um momento de pesquisa em que passam a 

se delinear as questões resultantes de um olhar crítico em relação à 

cidade e ao patrimônio natural urbano. A associação, em um mesmo 

trabalho, da imagem da madeira e da imagem da serra, revelam uma 

reorientação da pesquisa, que se distancia cada vez mais das 

questões iniciais relativas aos processos da gravura, para tratar de 

questões decorrentes de uma observação do mundo. 

São os primeiros trabalhos em que fica muito clara esta 

intenção: instrumento e objeto do corte estão justapostos pela primeira 

vez para indagar sobre o cortar.   

O fazer e a obra passam a trabalhar-me de uma maneira 

contundente: chamam a minha atenção não só os cortes de árvores 

das calçadas, no momento que acontecem, mas também os restos de 

caule enraizados no chão, que ficaram de derrubadas antigas. Os 

olhares para a cidade tornam-se mais atentos e assim se revelam 

também os tocos. 

 
                Sem título, quase fotografia, eletrografia,  

                 45 x 84 cm, 1996. 

São eles fragmentos dos troncos das árvores que foram cortadas um dia, e que ficaram na calçada 

para as pessoas sentarem. Esse olhar será determinante para os caminhos que este trabalho me fará trilhar até 

a conclusão desta pesquisa. 
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Quando estou com humor positivo, 
interesso-me por integrar. 

Quando estou com humor negativo, 
 corto coisas.

1
 

 

LOUISE BOURGEOIS  

 

 

 

A idéia de corte nesta investigação não se restringe à ação que funda, nem apenas ao assunto ou 

tema das imagens, ela desencadeia e contamina várias as etapas do processo, configurando-se como um 

conceito operatório que articula teoria e prática no interior do processo de criação. 2 Assim, o corte é a principal 

ação que se estabelece na instauração deste trabalho e que desencadeia todas as outras. Também como 

conceito, a idéia de corte transborda e, em suas diversas inflexões, será considerada como uma espinha dorsal, 

na qual se estruturam várias das etapas do trabalho prático. Trata-se, então, da idéia desdobrada do corte, onde 

                                                      
1
 BOURGEOIS, Louise; BERNADAC, Marie-Laure; OBRIST, Hans-Ulrich. Louise Bourgeois, Destruição do Pai, Reconstrução do Pai. 

(Tradução: Álvaro Machado e Luiz Roberto Mendes Gonçalves)  São Paulo: Cosac & Naify , 2000, p.223. 
2
 No sentido em que expõe Sandra Rey em Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais. In: BRITES e TESSLER, 

2002. p.129 et seq. 
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desdobrar significa abrir ou estender (aquilo que estava dobrado). Desdobrar é ainda fracionar ou dividir em 

grupos; empenhar-se a fundo em algo e, finalmente, pode ser o fato de dividir (uma tora de madeira) em tábuas.   

Os termos corte, recorte ou cortar, recortar, por sua vez, serão usados aqui, e cabe esclarecer 

seus sentidos específicos, pois eles reaparecerão em outros momentos deste estudo.  

Cortar, do latim cutare, em seu sentido amplo é dividir com instrumento de gume, é fazer uma 

incisão, é dar um talho. Cortar é também derrubar (uma árvore); aparar (a grama, o cabelo); talhar segundo 

regras (uma roupa), são cortes que incidem sobre coisas físicas. Cortar pode ser também suprimir (parte de um 

texto); encurtar (um caminho), impedir, interromper, fazer parar (a comunicação), ou seja, cortes metafóricos. O 

corte é o ato ou o efeito de cortar. 

Mais que a reincidência do corte, o sentido do verbo recortar que aqui me interessa, é o de cortar 

formando (quando se diz que se recorta figuras num papel). O termo recorte do olhar está próximo dos sentidos 

de separar cortando (quando se diz que se recorta um anúncio no jornal) e mostrar-se pelo corte (quando se 

trata de uma figura que se destaca em uma paisagem, entre outros elementos). Na maior parte das vezes que 

será utilizada aqui, a ação de recortar incidirá sobre uma imagem ou um plano. Os efeitos do corte e do recorte 

nas obras, que isolam, que intervalam, que fragmentam e que detalham, também serão vistos aqui. 

A palavra corte, como substantivo é parte ou porção (corte de tecido, de carne, de madeira) será 

usada no sentido de fragmento. A idéia de corte e suas inflexões são potências. Podem produzir conflitos, 

sentidos positivos ou negativos; podem operar criações,  destruições, reconstruções. O quadro a seguir indica 

algumas dessas possibilidades de articulações.  
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Inflexões possíveis para o 

conceito corte 

Reflexo do conceito corte nas ações estabelecidas no processo de instauração do 

trabalho 

1 Cortar como derrubar pelo corte. A observação para o corte (derrubada) de árvores desencadeia o trabalho. 

2 Corte como fragmento (porção) O corte do caule de árvore (tronco) é o objeto da imagem. 

3 Cortar como detalhar.  A escolha como recorte do olhar. 

4 Cortar como interromper. A fotografia como corte no tempo. 

5 Cortar como talhar. A fotografia como corte no espaço. 

6 Cortar como estilhaçar. Ação operada através da numerização da imagem. Desdobra-se, por sua vez, na  

possibilidade de manipulação da imagem com as ferramentas de corte e recorte dos 

programas gráficos. 

7 Cortar como intervalar. O corte no espaço e pelo espaço. Ênfase na relação parte / todo. 

 

 

(1) - Cortar como derrubar pelo corte – ação fundadora do trabalho 

através da atenção para o corte de árvores 

 

Usa-se com freqüência a palavra corte em referência à derrubada de árvores e ao 

desmatamento. Sabemos que as árvores, quando estão velhas, com seu tronco e suas raízes frágeis, caem. 

Aqui se usará o termo árvores cortadas, onde a palavra corte carrega o sentido de interrupção do continuun da 

vida. São árvores jovens, encontradas em contexto urbano, que sofrem ações deliberadas de cortes, mesmo 

que não se entre na discussão ou investigação do porquê elas se dão.3 

                                                      
3
 O espaço aberto por este estudo não é necessariamente o espaço desta investigação, que só poderia ser feita, com rigor científico, 

através do instrumental teórico das áreas da biologia, da geografia ou mesmo do urbanismo. Porém, foi relatada a observação desse 
contexto em itens anteriores, sem a pretensão de se fazer um diagnóstico. 
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O corte que incide sobre a árvore é potência é destrutiva. Produz amputações e exterminações. 

São entendidos como cicatrizes no tecido urbano, signos de ferimentos. A despeito do caráter local de onde 

este trabalho emerge, acredita-se no potencial dessas imagens em se referir às árvores cortadas em um 

sentido amplo, seja a extinção de diversas espécies vegetais, assim como a destruição de florestas. 

Sobre tal evidência se constrói este trabalho.  O caule cortado da árvore é o índice da morte da 

natureza; nas imagens que se instauram a partir dessas reflexões, os cortes de madeira são protagonistas.  

 

    

Cortamos, fotografia numérica, 2003-2005. 
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(2) - Corte como fragmento. O corte (porção) do caule de árvore é o 

objeto a que a imagem se refere. 

 

A referência visual deste trabalho é o fragmento de caule de árvore, corte de árvore, ou 

simplesmente toco. A própria palavra toco, de origem pré-romana, refere-se à parte do tronco vegetal que 

permanece ligada à terra depois de cortada a árvore e significa também resto de coisa que se partiu ou se 

consumiu. Aqui o termo corte refere-se, então, à idéia de porção ou fragmento; (diferente da ação de cortar que 

incide sobre algo) ele é o pedaço de madeira no qual parte da árvore se transformou. Guarda o perfil circular e a 

forma cilíndrica, permitindo percebê-lo como parte da árvore que um dia foi. É ambígua, porém, essa relação, e 

nem sempre óbvia. 

 

 

 

 

Diário das calçadas, (fragmentos), fotografia, 1999-2004. 

  

 

A definição de fragmento dada por Omar Calabrese cabe com exatidão na idéia de corte aqui 

desdobrada.  A etimologia de fragmento vem do latim fragere, ou seja, quebrar. Dela derivam ainda dois 

vocábulos que indicam: parte em relação a um todo, fração e fratura.  Mas é interessante observar que o 

fragmento, embora fazendo parte de um inteiro anterior, não contempla, para ser definido, a sua presença. 
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Assim: o inteiro está ‘in absentia’.4 Para Calabrese, o fragmento torna-se ele próprio sistema, caso renunciemos 

a pressuposição de sua pertença a um sistema. Pode-se aqui inferir essa recusa deliberada, pois os tocos nas 

calçadas não são percebidos pela comunidade como partes de árvores, mas apenas como bancos ou tocos.5 

Neles a árvore está totalmente ausente, são meramente troncos, um sistema em si. Assim como as ruínas, 

trata-se de objetos fragmentários, imperfeitos, objetos incompletos.  

 

(3) - Cortar como detalhar. A escolha como recorte do olhar. 

 

A escolha pode ser entendida como uma das faces do corte enquanto conceito, ou seja, capturar e 

selecionar a coisa do mundo que se pretende tomar a imagem. Aqui os atos do corte incidem sobre essa coisa.  

Trata-se do recorte operado através do olhar, um olhar que define e que detalha. No caso deste estudo, um 

olhar para o fragmento do caule, em uma visão a partir do topo deste caule.  

A escolha pela visão da árvore, a partir de seu eixo interior, expressa uma afirmação: a árvore esta 

cortada, o que quer dizer: a imagem circular – detalhe eleito (recortado) do objeto tronco -  é a expressão da 

ação do corte (aqui no sentido de derrubada).  

É possível encontrar uma aproximação da idéia de detalhe, exposta por Daniel Arrase, das 

experiências detalhantes das minhas escolhas visuais. A abordagem de detalhe eleita por Arasse está em 

                                                      
4
 CALABRESE, O. Idade neobarroca.  São Paulo: Martins Fontes, 1987. p.87. 

5
 Isso pôde ser, de certo modo constatado, no contato com os visitantes da exposição Imagens estilhaçadas. Estavam no espaço 76 

troncos, que foram coletados em apenas um dia. As pessoas se admiravam e apesar de reconhecer a prática diziam  nunca terem 
percebido que fossem tantos.  
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função de uma história da arte que visa a um olhar que se aproxima fisicamente de seu objeto.6  Ele apresenta  

pormenor e detalhe como duas modalidades de um conceito mais amplo de detalhe. São estreitamente ligados 

e podem ser considerados como momentos da criação e da percepção da obra. Considerando esse primeiro, ou 

seja, o momento da criação, a intenção aqui é deslocar a ação do corte enquanto ação detalhante para a 

percepção do mundo, a partir de uma determinada parte de um sistema (fragmento – tronco). 

Enquanto particolare é um momento no qual o pintor não deve se deter muito para não 

comprometer a economia equilibrada do conjunto, o detalhe é um momento que faz o evento no quadro, que 

torna irresistível a parada do olhar, a ponto de perturbar a economia de seu percurso.  

 

O detalhe supõe um sujeito que “talha de” um objeto, seja ele o sujeito 

que pinta ou aquele que olha. A configuração do detalhe depende do 

ponto de vista do detalhante, e nessa relação íntima que se instaura com 

a obra, o recorte do detalhe escapa a qualquer controle, a qualquer norma 

(...) escapa, inclusive a toda ordem do discurso. Este detalhe-dettaglio é, 

no quadro, o traço de um programa de ação, ação da mão e ação do olhar 

que se põe sobre a superfície pintada e a percorre. 
7
  

 

                                                      
6
 Daniel Arasse circunscreve sua análise à pintura. O período abordado por ele vai do fim da Idade Média ao último quarto do século 

XIX, correspondendo àquele onde domina o conceito de imitação, ou seja, de mimese. Para o autor, o detalhe desempenha um 
importante papel na pintura de imitação. Apesar de afirmar a impossibilidade de uma história do detalhe, ele busca estabelecer como o 
detalhe constitui uma pedra de toque eficaz para perceber as articulações históricas ou escolhas estéticas muito mais amplas. Trata o 
detalhe como a marca íntima de uma ação dentro do quadro, fazendo um sinal àquele que olha e chamando-o a se aproximar. Assim, 
o modo de abordagem do detalhe por Arrase sofrerá aqui, algumas adaptações pois ele considera como todo o espaço pictórico, 
enquanto estamos tratando de um detalhar, a partir do espaço do mundo. ARASSE, D. Le détail. Pour une histoire rapprochée de la 
peinture. Paris: Flammarion, 1996. p.13. 
7
 ARASSE, 1996, p.223-225. 
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Meu olhar recorta o motivo das tomadas fotográficas. Esse, mera secção circular da árvore, será 

apresentado descontextualizado também. Porém, refere-se ao seu inteiro original ( tronco de árvore ). 8Os 

fragmentos (que, como vimos, podem ser considerados como sistemas) são, nessa etapa do processo, objetos 

da ação detalhante da escolha, que considera sua forma, cor e marcas efetuadas pela ação do tempo.  

 

(4) - Cortar como interromper – o corte fotográfico. 

 

Sabe-se que fotografar é registrar a imagem do objeto físico. Porém, sempre que se olha uma 

fotografia pensa-se: Quando? Onde? Ou seja, a relação do objeto referido com o contexto referente, sua relação 

com o tempo e com o espaço. O ato fotográfico realiza um corte no tempo e espaço. Porém, em que espécie de 

tempo incide o corte nas imagens dos trabalhos aqui estudados? Deve-se observar, antes, o que  Philippe 

Dubois chama de descontinuidade da  temporalidade fotográfica. Considerando, em primeiro lugar, o modo de 

inscrição da imagem, sabe-se que a película fotossensível recebe a imagem de uma só vez sobre toda a 

superfície sem que o operador possa mudar nada durante o processo, enquanto na pintura a imagem se 

constrói lentamente, podendo ser modificada a cada instante. O quadro, teoricamente, nunca está acabado, 

detido, imobilizado, num estado determinado.9 

                                                      
8
 Arrase analisa o célebre A origem do mundo de Gustave Courbet onde o detalhe ganha relevo enquanto assunto e assim assume o 

estatuto de totalidade. A radicalidade do enquadramento apresentado nesta obra, pode ser aproximado recorte fotográfico, dando ao 
detalhe o significado de uma transgressão. 
9
 DUBOIS, P. O ato fotográfico e outros ensaios.  Campinas, SP: Papirus, 1993, p.167.  
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O ato fotográfico, assim, caracteriza-se como o instante detido. Uma fração de segundo, decerto, 

mas eternizada, cortada de uma vez por todas, destinada (também) a durar, mas no próprio estado em que foi 

captada e cortada. 10 

Quando se fotografa objetos estáticos, a idéia de tempo detido parece não ser muito explícita. Uma 

pedra, um pau são objetos que parecem não sofrer a ação do tempo, mas, como se sabe, tudo está em 

movimento e transformação. São objetos de um esforço de continuidade assim como as placas tectônicas não 

param de se mover sob os nossos pés e não se percebe isso. A madeira traz em si as marcas de um 

movimento, o lento crescimento que o tempo a submeteu está registrado em suas fibras. Quando sofre o corte, 

num instante, o movimento se estanca. Mas como matéria sensível, a madeira novamente estará submetida à 

ação do tempo, aquele que leva a matéria à decomposição. São então duas instâncias de tempo a que a 

madeira está submetida: a primeira, enquanto movimento da vida, de crescimento; a segunda, movimento de 

envelhecimento e deterioração.  

A fotografia é o registro do movimento estancado. Quando se fotografa alguém correndo ou 

saltando, isso parece bem claro. Muito se disse que a fotografia é instantâneo, que fixa e imobiliza a duração. 

Assim como na definição de Dubois: a fotografia é como uma fatia, uma fatia única e singular de espaço-

tempo.11  Então, fotografar adquire o sentido de interrupção do movimento de continuidade da vida. A idéia de 

morte se coloca como interrupção do tempo. Barthes disse que a interrupção funda a natureza da fotografia: 

alguma coisa se pôs diante do pequeno orifício e aí permaneceu para sempre.12  Desse mesmo modo, para 

Dubois, ao cortar, o ato fotográfico faz passar para o outro lado (da fatia); de um tempo evolutivo a um tempo 

petrificado, do instante à perpetuação, do movimento à imobilidade, do mundo dos vivos ao reino dos mortos, da 
                                                      
10

 Ibid., p.168. 
11

 Ibid., p.161. 
12

 BARTHES, R. A câmara clara: notas sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p.114.   
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luz às trevas, da carne à pedra.13 A fotografia do caule cortado da árvore duplica a morte a que ela foi 

submetida. O corte fotográfico, aqui, incide sobre um tempo morto, duplamente interrompido. 

 

(5) - Corte como pedaço do real – a fotografia como corte no espaço. 

 

A imagem fotográfica é sempre percebida como cortada. A fotografia corta não só no tempo, mas 

também no espaço, na verdade, corte temporal e corte espacial são indissociáveis ao ato fotográfico. Ele recorta 

e isola uma porção da extensão, nesse caso, um pedaço do real, aquele detalhado pelo olhar.   

O gesto do fotógrafo consiste em subtrair de uma vez toda uma porção do espaço, pois, antes de 

qualquer intenção de composição, arranjo ou manipulação, o fotógrafo, diz Dubois, recorta o visível.  

Aqui novamente o conceito de detalhe de Calabrese deve ser evocado e justaposto ao conceito de 

corte de Dubois: É ele (ato fotográfico) e só ele que determina a imagem , toda a imagem, a imagem como todo. 

No espaço literalmente talhado de uma vez e ao vivo pelo ato fotográfico (...)14 Talhado do espaço da realidade, 

ou seja, o corte incide, aqui, sobre o real. 

Sendo a tomada um fragmento do espaço visível, será sempre algo parcial e implicará em um 

resíduo que Dubois chama de fora de campo ou espaço off. Para ele, o que uma fotografia não mostra é tão 

importante quanto o que ela revela. O fora de campo fotográfico é, então, o que resta do corte espacial. O que 

está fora do campo da fotografia, nas imagens de cortes de árvore, é a própria árvore. Então aqui o corte é 

também metáfora, porque pode-se observar que, a partir do corte físico, ela está irremediavelmente fora do 

espaço da existência. 

                                                      
13

 DUBOIS. 1993, p.168. 
14

 Ibid., p.178. 
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Ao fotografar, organizam-se as figuras do espaço de representação dentro do campo com base 

nos eixos ortogonais de enquadramento: trata-se da composição. O modo como os valores estão posicionados 

no espaço (aqui a forma nova gerada pelo recorte) produzirá efeitos diferentes. Há portanto, uma forma gerada 

pelo corte, esse pedaço de espaço recortado em um padrão ortogonal, constituinte do programa do aparelho 

que proporciona o quadro da representação.  

O dispositivo criado por Rosalind Krauss, para que se entenda esta idéia do quadro da máquina 

fotográfica que corta ou recorta o elemento representado, é o conceito de espaçamento:15 o espaçamento é um 

sinal de quebra na experiência instantânea do real, uma ruptura que produz uma seqüência. O enquadramento 

fotográfico é sempre percebido como um rasgo no tecido contínuo da realidade. 16  

Em meu trabalho, o corte revela uma espécie de vista aérea, de um espaço plano, sem horizonte, 

sem profundidade. Um espaço de filiação mais abstracionista que renascentista, habitado por uma imagem mais 

subjetiva que objetiva. É uma fotografia que revela a questão do lugar do olhar, da pose do fotógrafo que, por 

sua vez, põe em jogo a relação do sujeito observador com o espaço que a fotografia apresenta, mais do que 

representa.17 

Mas, haverá ainda nas Imagens do corte aqui estudadas um outro corte espacial que incidirá sobre 

a própria imagem fotográfica, deslocando o assunto da foto de seu espaço referencial de origem.  

 
                                                      
15

 Assim Krauss exemplifica tal dispositivo teórico: A duplicação fotográfica projeta o original no domínio da diferença(...) É esse 
sentimento do diferente, da abertura da realidade sobre o tempo de um sopro que vamos chamar , após Derrida o “espaçamento”. 
KRAUSS, R. Le photografique. Pour une théorie des écarts. Paris: Éd. Macula, 1990. p.114. 
16

 Ibid. , p.119. 
17

 Qualquer contemplação de uma fotografia situa um sistema de relações entre o espaço fotográfico como tal e o espaço topológico 
de quem olha. DUBOIS. 1993, p.212. 
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(6) - Cortar como dividir, partir em pedaços, estilhaçar – corte numérico. 

 

Os estilhaçamentos, sabe-se, são ações que praticamente destroem os objetos que sofrem seus 

efeitos. Trata-se do corte em muitos pedaços o que torna impossível a reconstituição do todo. São geralmente 

considerados uma ação destrutiva e assim como nas explosões, suas partes são projetadas ao longe com 

violência. Estilhaçar é desfazer-se violentamente em pequenos fragmentos.  

Foi visto anteriormente como o corte define a fotografia. No cinema também a operação do corte 

está presente em diversos momentos de sua produção. Sabe-se que um filme é constituído de blocos temporais 

e que a operação da montagem cinematográfica supõe um espectador capaz de recolocar os pedaços do filme, 

isto é, de reestabelecer mentalmente as relações diegéticas,18 logo, temporais entre blocos sucessivos.19 

Reconstrói-se o conjunto ausente, ou seja, lança-se o fragmento no todo ao qual pertence.  

As imagens técnicas potencializaram o olhar próximo, detalhado e fragmentário, e assim, de modo 

mais amplo, as novas tecnologias e o novo ambiente criado por elas permitem maneiras renovadas de perceber 

o fragmento.20 O uso do zoom no cinema e na fotografia, como o olhar que se aproxima e detalha a imagem; a 

prática do zapping da televisão, que nos faz, diante da grande opção de escolha, ver tudo aos pedaços ; a 

popularização do sample,  recurso de criação em música, produzindo o novo a partir da soma de pedaços ; a 

                                                      
18

 Conforme BRANDÃO, a história e a diegese dizem respeito à parte da narrativa não especificamente fílmica. No filme, a 
contrapartida da diegese é tudo que se refere ao que é próprio do meio: um conjunto de imagens específicas, de palavras, de ruídos, 
de música, ou seja, a materialidade do filme. BRANDÃO, Cristina Do romance ao filme. Disponível em < 
http://www.oclik.com.br/colunas/brandão26.html > Acesso em 24/11/2004. 
19

 AUMONT, J. A imagem.  Campinas/SP: Papirus, 1993. p.169. 
20

 CALABRESE. 1987, p.102-103. 
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escrita fragmentária que se tornou comum a partir de Barthes,21 definem modos de recepção baseados na 

estética do fragmento. Também o numérico pode ser entendido como uma potência de fragmentação que 

prolonga o estilhaçamento áudiovisual tendo na imagem um lugar privilegiado.  

Com as imagens numéricas, parecia se ter encontrado um meio ideal para realizar as destruições 

sucessivas que se iniciaram nas vanguardas. Mas, como expõe Alain Renaud-Alain, o que a numerização 

procede é um outro modo de pensar a forma, não como destruição e despedaçamento iconoclasta, mas de um 

devir, uma figura incidental do tempo.22 Entende-se, assim, o corte numérico também como um corte produtivo, 

mais identificado com o fractal do que com o fragmento. 

Como se dá tal processo? Sabe-se que as operações de sintetização da imagem se dão através 

das operações matemáticas, onde a ela é codificada em valores numéricos que podem ser amplamente, 

modificados, resultando uma possibilidade incalculável de transformações. As imagens aqui em questão foram 

inicialmente tomadas com uma câmera analógica, passaram pela numerização e assim adquiriram um novo 

estatuto. Essa ação pode ser considerada como uma ação de fragmentação numérica, pois ela empurra o dado 

formal a uma multiplicidade e multiplicação ilimitadas. Os dados decompostos são entregues ao múltiplo e só na 

unicidade do suporte que os reúne, lhe será fornecida uma unidade circunstancial. 23 

                                                      
21

 Em Fragmentos de um discurso amoroso, Roland Barthes nos apresenta um texto escrito em 1977 como uma colagem. Na 
apresentação diz sobre esse processo de escrita: No fundo, pouco importa que a dispersão do texto seja rica aqui e pobre acolá; há 
tempos mortos, muitas figuras duram pouco; algumas sendo hipóstases de todo discurso amoroso (...). Mas aquele que sustenta esse 
discurso e dele destaca os episódios não sabe que disso se fará um livro; não sabe ainda que como bom sujeito cultural não deve nem 
se repetir, nem se contradizer, nem tomar o todo pela parte, sabe apenas que o que lhe passa pela cabeça em determinado momento 
fica marcado, como a impressão de um código (...).BARTHES, R. Fragmentos de um discurso amoroso.Rio deJaneiro: Francisco 
Alves, 2001. p. 14 et seq. 
22

 RENAUD-ALAIN, Alain. La multiplicité numérique. De l’éclatement à la dissipation. In: Logiques de la fragmentation. Recherches sur 
la création contemporaine. Saint-Étienne : Publications de l’Université de Saint-Étienne, 1996, p. 245. 
23

 RENAUD-ALAIN, 1996, p. 248. 
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Cada foto tirada de uma árvore encontrada cortada, revela-se, mesmo por seu caráter orgânico, 

uma singularidade. Assim, a mesma relação todo / parte se revela no domínio das imagens, pois, considerada a 

árvore como unidade, cada fragmento de um abacateiro, por exemplo, tem forma e textura diferentes dos outros. 

 

Abacateiro 3 (Patrimônio), 

 fotografia numérica, 

2003. 

Abacateiro 5 (Patrimônio),  

        fotografia numérica, 

2003. 

  

        

Entre um fragmento de sipipiruna e um de plátano essas pequenas diferenças se acentuam 

bastante, porém, com a numerização, as diferenças de formas e cores potencializam-se. Um fragmento de velho 

jacarandá pode ganhar um tom avermelhado que lhe acentua uma certa dramaticidade intrínseca. Um círculo 

quase perfeito de uma secção de palmeira, transformado em elipse e projetado em um ambiente escuro pode 

adquirir a aparência da imagem do nascimento de uma estrela ou planeta. Os programas gráficos oferecem um 

grande número de ferramentas para efetuar tais metamorfoses, entre elas, as ferramentas de corte.  

O corte numérico como potência de estilhaçamento da imagem permite desdobramentos. Eles 

serão operações que destruirão a integridade da imagem enquanto produto do meio fotográfico. Trata-se, em 

primeiro lugar, do recorte que retira o assunto da foto, ou seja,  secção circular do caule, de seu espaço 

fotográfico referencial. Descolando a figura do fundo, o padrão ortogonal do enquadramento fotográfico fica 

destruído. A imagem da madeira, agora apartada do contexto de onde foi tomada (quase invariavelmente, uma 

calçada), é projetada sobre um fundo neutro, do qual se desprenderá para ganhar o espaço.  



 119 

 

 

 

Azul 10 (Patrimônio) fotografia numérica, 2003. 

 

 

Esse corte tem o sentido de restituir o caráter objetual do corte de árvore, como algo que, a partir 

do momento em que foi feito em pedaços, pode ser descolado para qualquer lugar. Em segundo lugar, opera-se 

o corte que fragmenta a imagem.  

São os cortes que incidem sobre a imagem circular, objeto do recorte eletrônico. Tal fragmentação 

divide a imagem em duas ou mais partes. São cortes operados, de modo virtual,  através de programas de 

computador que se concretizam nas imagens já impressas em partes. Nas imagens em diapositivos, o corte se 

processará no espaço. 

Voltando a idéia de corte como fragmentação na imagem numérica, esta se encontra na sua 

própria definição do numérico, pois a imagem, depois de sintetizada pelo computador, abre tal campo de 

possibilidades que nunca poderá ser recuperada como uma totalidade. Nós então, só a alcançaremos enquanto 

parte, pois ela estará irremediavelmente estilhaçada. 
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A radicalidade do corte numérico abre um abismo no processo de instauração dos trabalhos aqui 

estudados. As imagens saltam da ordem do indicial para a ordem do virtual. Mais adiante essa questão será 

retomada. 

 

Pinheiro 2 , fotografia numerizada, 2002. 
  

 

(7) - Cortar como intervalar – o corte no espaço e pelo espaço. 

 

Recaptulando os cortes operatórios sucessivos e aqui isolados para a análise, vimos que o 

trabalho se desencadeia a partir do corte físico da árvore. Assim, árvore, nesse processo, transfigura-se em 

fragmento, ou seja, num objeto de madeira, num toco. Este recebe o recorte do olhar que detalha e escolhe uma 

determinada parte que será transformada em imagem fotográfica. A fotografia, enquanto ato, opera seus cortes 

intrínsecos que incidem sobre o tempo e o espaço real. Sendo numerizada, a imagem fotográfica sofre um 

definitivo estilhaçamento virtual. A numerização ainda se desdobrará em operação de recorte no contorno da 

forma, isolando-a do contexto de origem e nos cortes na forma, resultando em vários pedaços.  

A palavra corte, em seu sentido comum, já se viu, significa separar uma parte de um todo com 

instrumento de corte. Percebe-se em tal definição, que, de modo explícito, está pontuada a interdependência 

dos termos parte e todo.  
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As operações acima descritas resultaram em uma sobreposição de cortes, modificando a imagem, 

originalmente indicial até torná-la um dado icônico, fragmentado e apartado de qualquer contextualização. 

Caberá à inserção no espaço real o trabalho da recuperação do todo em uma entidade nova. Caso se considere 

ainda que a imagem potencializa a incorporação à obra de uma série de elementos materiais próprios de onde 

está inserida, pode-se dizer que ela reconstrói o espaço no qual se insere.24 O entorno torna-se, assim, 

constituinte da obra, e a idéia de totalidade desloca-se para todo o ambiente. 

É importante, porém, observar primeiro a recuperação da totalidade da forma, através da sua 

apresentação estendida no espaço, para observar depois o próprio espaço como totalidade da obra.  No 

processo de reconstrução da imagem, será necessário juntar, colocar em relação, justapor, afastar, sobrepor. 

Mas, mesmo assim, como num quebra-cabeças, as marcas das fraturas nas imagens estarão mais evidentes 

que nunca. As partes das formas são aderidas nas paredes, mas deixarão visíveis as marcas dos cortes: 

contorno e divisão.  

Ao mostrar-se fragmentada, o que a imagem faz no espaço? Deixa perceber o vazio entre as suas 

partes, revelando assim sua integração ao plano da parede.   Ao se apresentar inteira, como no caso dos 

diapositivos, inverte-se essa relação. A arquitetura, através de suas aberturas, volumes, dispositivos dos mais 

diversos tipos, promove cortes na imagem superdimensionada. Assim se pode pensar os cortes processados 

nas imagens pelo espaço no qual se estabelece. Haverá, portanto, uma nova figura do corte: o intervalo. É ele, 

em sua justa medida, que nos permite colocar indagações sobre o todo e a parte. Uma pulsação da forma no 

espaço. 

                                                      
24

 FREIRE, C. Poéticas do processo. Arte conceitual no Museu. São Paulo: Iluminuras, 1999. p.91. 
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Volta-se, porém, às relações parte-todo, quanto se pensa no modo como o trabalho se oferece. 

Nas obras relacionadas ao espaço, há uma exigência maior de participação do espectador. Há a exigência de 

um espectador que se movimenta no espaço no qual o trabalho se define.   

É possível pensar o trabalho plástico, considerando-o como uma multiplicidade de pontos de vista, 

que por definição seriam sempre visões parciais? Para o espectador que se movimenta, os perfis espaciais são 

também temporais, sobre isso se vê em Merleau-Ponty a seguinte observação:  

 

O corpo que percebe não ocupa alternadamente diferentes pontos de 

vista sob o olhar de uma consciência sem lugar que os pensa. É a 

reflexão que objetiva os pontos de vista ou as perspectivas; quando eu 

percebo, através do meu ponto de vista, estou no mundo inteiro e não sei 

nem mesmo os limites do meu campo visual.
25  

 

Penso que mesmo se o observador busca pontos de vista sucessivos, parando, ora ou outra, 

diante desta ou daquela imagem, deste ou daquele ângulo, não seria possível admitir uma descontinuidade. Ao 

entrar no espaço onde as imagens estão aderidas ou se sucedem, ele é o centro de um espaço redondo. Assim, 

o olho do espectador da obra relacionada ao espaço comporta-se mais como a câmera do cineasta que passeia 

por tudo do que como o aparelho do fotógrafo que se fixa em uma determinada posição. Só se suspeita da 

diversidade dos pontos de vista por um deslizamento imperceptível, por um certo “mover-se” da aparência.26 

Existe, portanto, na concepção da obra relacionada ao espaço, a intencionalidade de um modo de 

recepção envolvente, multifacetado, que recoloca a relação parte-todo na apreensão da obra. 

                                                      
25

 MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p.441. 
26

 MERLEAU-PONTY, 1999, p.441. 
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A intenção agora é promover algumas possíveis aproximações entre meus trabalhos e de artistas 

contemporâneos, cruzando corte e imagem; corte e plano; corte e espaço; espaço e plano; espaço e imagem. 

Pretende-se, também, verificar a possibilidade de relações entre meus trabalhos e aqueles de artistas aos quais 

a natureza é campo de interesses plásticos, especialmente aqueles que têm nas árvores a matéria física e 

simbólica de sua arte.  

Serão buscados os pontos de contato, serão indicados os pontos divergentes para, desse modo, 

indagar-se sobre as particularidades e possíveis contribuições deste trabalho em relação ao campo de pesquisa 

em que se insere. 
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(...) Quando corto e dobro / uma chapa de ferro 
ou somente corto / pretendo abrir um espaço   
ao amanhecer da matéria bruta 
luz que vela e revela / a comunhão do opaco 
com o espaço dos astros (...)

1
 

 

AMILCAR DE CASTRO  

 

A operação do corte adquire sentidos diversos, nos diversos e tão heterogêneos artistas aqui 

escolhidos. Eles operam cortes na matéria, nas imagens e no espaço.  Seus trabalhos também diferem 

formalmente e operacionalmente do meu, mas busco aproximações de sentidos e intenções. Amílcar de Castro 

corta para ganhar o espaço; José Bento, para recuperar e valorizar a matéria; Celso Renato de Lima não corta, 

mas se apropria de cortes de madeira e os enfatiza. O corte operado por Artur Barrio é sobre a carne, matéria 

destinada à decomposição. Jonas Mekas e John Coplans cortam através da operação fotográfica. O primeiro 

explora as idéias de corte e fragmentação ao conceituar suas obras e Coplans explora a imagem do corpo 

envelhecido e fragmentado. Em ambos a memória se encontra nos pequenos pedaços, fragmentos que a ação 

do corte revela. Operando radicalmente, Gordon Matta-Clark recorta o real. Seus cortes em espaços 

                                                      
1
 “Corte e dobra” poema de Amilcar de Castro, 1978. In: Amilcar de Castro: depoimento (Coordenadores: Fernando Pedro da Silva, 

Marília Andrés Ribeiro). Belo Horizonte: C/Arte, 1999. p.31 
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arquitetônicos tornam visíveis, ao mesmo tempo em que as estruturas dos edifícios, o poder do ausente, do 

vazio e da eliminação.2 São sobre as experiências desses cortadores que vamos tentar um recorte. 

 

CORTES NA MATÉRIA 

Exemplares nesse sentido são os artistas Amílcar de Castro, Celso Renato de Lima e José Bento.3 

Todos eles escultores que têm na ação do corte sobre a matéria um dos principais atos que definem seus 

trabalhos, e que aqui colocamos em evidência.  

Amílcar de Castro se vale do maçarico para efetuar cortes em 

grandes placas de ferro. São as esculturas de corte e dobra, nas quais, partindo de 

chapas de ferro, de no máximo 5 cm de espessura, o artista alcança uma 

tridimensionalidade tensa, em que plano, volume e espaço não se deixam 

determinar de maneira unívoca, remetendo constantemente uns aos outros.4 

Nessas esculturas, Castro inaugura um espaço, às vezes através de um único 

corte e uma única dobra. São elas as ações fundadoras e decisivas de sua 

escultura. Nas peças menores, a matéria espessa resulta em um volume mais 

pleno. Partindo de um bloco de ferro com  7,5 centímetros  de espessura, o  artista  

insere  um  corte fino que abre uma fenda de luz na matéria escura e densa do 

bloco. O corte é aqui o desenho que define e anima a peça. 

 
    Amilcar de Castro, sem título,  

chapa de ferro, 1978/1979 

                                                      
2
 PEIXOTO,  2004, p.402. 

3
 Amilcar de Castro ( Paraisópolis, MG, 1920 - Belo Horizonte, MG, 2002) ; Celso Renato de Lima (Rio de Janeiro, RJ, 1919  - Belo 

Horizonte MG, 1992) ; José Bento (Salvador, BA, 1962) vive e trabalha em Belo Horizonte MG. 
4
 NAVES, R. Mundo Sustenido. In: Amilcar de Castro. São Paulo: Gabinete de Arte Raquel Arnaud, 1998. p.17 (catálogo de exposição) 
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Há também aquelas nas quais o corte 

quebra o plano em duas ou três partes e uma das 

partes libera um elemento móvel. A mobilidade 

desse elemento permite seu deslocamento como se 

fosse ora parte integrante da escultura ora quisesse 

se desprender dela. Essa articulação proposta por 

Amílcar é produto de uma síntese disjuntiva entre um 

“dado” virtual e uma “coisa” irredutível, algo fechada 

sobre si mesma,5 em um afrontamento do nosso 

juízo perceptivo. O elemento móvel pode avançar e 

recuar sem perder contato e isolar-se. Às vezes o 

corte é fenda, às vezes produz grandes vazios.  O 

corte físico na matéria onde está impressa a imagem 

é, em meu trabalho, a operação que permite à 

imagem, definitivamente, ganhar o espaço, nele se 

estender e desse modo se articular. 

Amilcar repete o mesmo procedimento 

das peças de metal, nas peças de madeira, o que 

especialmente  me  interessa,  por  justapor  a  ação  

 

 

 

 
 Amilcar de Castro, sem título, madeira, (baraúna), 1998. 

                                                      
5
 BRITO, R. Sobre uma escultura de Amilcar de Castro. In: NAVES, Rodrigo. Amílcar de Castro / texto de Rodrigo Naves; ensaio de 

Ronaldo Brito; fotografias de Pedro Franciosi; organizado por  Alberto Tassinari. São Paulo: Cosac & Naify, 1997. p.27 
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predadora do corte à idéia de crescimento e regeneração da matéria (...) Os trabalhos realizados com 

baraúna – uma madeira escura e resistente - parecem tender para uma reconstituição do bloco que 

partiu.  A sua cor, o seu aspecto vegetal – em que os veios guardam uma lembrança de algo que cresceu 

aos poucos – conduzem a percepção ao restabelecimento de uma continuidade que apenas 

momentaneamente foi suspensa por cortes e deslocamentos.6  

 

 

 

 
Amilcar de Castro, sem título, aço corten, 1990. 

 

 
                     Amilcar de Castro, 

sem título, aço corten, s.d. 

 

 

 

                                                      
6
 NAVES, 1998, p.17. 
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José Bento também corta a madeira. O artista 

não se furta ao artesanato, trabalha com a mesma baraúna, 

madeira dura e difícil de cortar. Suas peças se caracterizam 

pela grande economia formal e revelam, pelas marcas do 

formão, que a matéria não se rende facilmente aos golpes 

do artista. José Bento realiza assim o desejo de deixar seu 

rastro sobre a madeira mineralizada.7 Por outro lado, o 

mesmo artista - e aí se vê, de certo modo, a aproximação 

com este trabalho - apropria-se de caules de grandes 

árvores caídas, que retira de um trecho de Mata Atlântica, 

entre Minas Gerais e o Espírito Santo, efetuando apenas 

ações de corte, seja em grandes fatias do tronco ou grandes 

toras, catalisando para si a ação do tempo, e assim os 

apresenta. A diferença está no fato de que minhas 

apropriações se dão no espaço urbano, e os troncos 

deslocados para o espaço de exposição em Imagens 

estilhaçadas são já encontrados cortados. Trazem também, 

em si, as marcas do tempo, mas também do uso, devido à 

função que adquirem em sua anterior apropriação pelos 

moradores da cidade. 

 

 

José Bento, sem título, madeira     (baraúna),1995. 

                                                      
7
 FARIAS, A. Madeira matéria mater. In AMARAL, A. (Org.) José Bento. Contribuições de Amilcar de Castro e Agnaldo Farias. - Belo 

Horizonte: C/Arte, 2000, p.83 
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 As fatias finas de largos troncos também guardam uma analogia com as imagens impressas 

ampliadas. Vê-se no modo com que Bento apresenta essas fatias, no chão, um interessante ponto de contato, 

guardadas, porém, as diferenças da matéria e da intenção.  

Enquanto nos trabalhos de Bento a discussão 

se centra em questões ecológicas num sentido mais amplo 

– mas também num elogio à própria matéria - em meu 

trabalho, a questão da natureza se especifica, focando o 

problema do patrimônio vegetal urbano sob a ótica de um 

dado local, ou seja, o modo como uma comunidade constrói 

e se relaciona com o seu espaço, sua paisagem, seu 

ambiente.  

Celso Renato também olha para o espaço 

urbano. É dele que recolhe a matéria de seus trabalhos. 

Conforme descreve Márcio Sampaio o ato de recolher uma 

prancha constitui um momento de profunda emoção; ele só 

se dá na medida em que o olhar estabelece um diálogo 

silencioso, mas vivo, da sensibilidade e da inteligência do 

artista com aquela matéria.8 

 

 
                    José Bento, sem título, madeira 

                    (jequitibá rosa,bicuína- vermelha, canela- marmelada, 

                     sapucaia e baraúna) 1997. 

 

 
                                                      
8
 SAMPAIO, M. (fevereiro de 1990). In: COSTA, Marcus de Lontra (org) 4 X Minas. Manfredo de Souzanetto , Amílcar de Castro, 

Marcos Coelho Benjamim, Celso Renato. MAM RJ / Palácio das Artes BH / MASP / MAM BA / Projeto Cultural Banco Nacional , 1993. 
(catálogo) obs: sem numeração de páginas. 
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    José Bento, sem título, madeira  

     (jequitibá rosa) , 1996.  
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Os cortes de Celso Renato foram encontrados prontos. São pranchas de concretagem e 

fragmentos de tapumes que carregam consigo toda uma carga expressiva que o artista, ao separá-los de seu 

contexto original, revela.  Os quadrados, retângulos ou recortes irregulares são marcados por resíduos de terras 

e de tintas.  

 
Celso Renato, sem título, pintura sobre madeira  ,1983. 

As partes justapostas – conjuntos de tábuas - contrastam, como 

em Amílcar, as finas fendas com a densidade da matéria. Essa madeira é 

para Renato suporte da pintura. Ele agrega às tábuas encontradas 

poucas cores, algumas linhas, ritmos, geometrias,   sinais,   enfim,  

formas econômicas para evidenciar a madeira. Suas ações querem 

comentar os acidentes, desvelar os tremores ocultos no seio da matéria, 

sublinhar antigas intervenções, crispar superfícies. O rito dessa pintura 

diz Sampaio, aproxima-se àquele dos povos primitivos que transformam 

a matéria em entidade, dando-lhe vida, espírito. (...) a certeza da vida se 

refazendo da própria morte.9 

 A apropriação da madeira por Celso Renato se dá de modo diferente de José Bento, mas do 

mesmo modo enfatiza o corte. Seus trabalhos partem de cortes (aqui no sentido de fragmento) de madeiras 

descartadas, lascadas, fendidas pelo tempo, apostando na força simbólica do material escolhido. Enquanto 

Bento promove cortes, Celso Renato se apropria de madeiras já cortadas.  

                                                      
9
 SAMPAIO, 1993. 
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Celso Renato, sem título, pintura sobre madeira  ,1983. 

Com Renato o diálogo se estabelece através da madeira encontrada (no espaço urbano), cortada, 

marcada pelo tempo, carregada de uma certa história e memória. Com Bento o aspecto formal, seja nas lâminas 

circulares retiradas dos grandes troncos, verdadeiras fatias de madeira - que em meu trabalho são fortemente 

construídas pelo recurso fotográfico, numérico e de impressão; seja na semelhança formal entre os troncos 

(árvores caídas cortadas) apropriados por ele e os troncos (banquinhos), integrados à exposição Imagens 

estilhaçadas. A distância desta pesquisa com a desses três artistas é que este trabalho constitui-se em grande 

parte de imagens, nas quais a madeira é  referencial e a materialidade da obra é constituída de produtos da 

técnica, como o plástico adesivo, suporte plano e bidimensional. São imagens sintéticas, manipuladas, 

fragmentadas, inseridas em um contexto arquitetônico, repletas de artificialidade e, por isso, plenas de 

possibilidades de significações. 
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A matéria em decomposição está fisicamente presente na obra de Arthur Barrio.10 (...) Ele fez do 

lixo, da escória, do refugo, da imundice, da repugnância do perecimento orgânico e da efemeridade do gesto 

(morte reapontada na vida) a matéria e o alvo (...).11 É o Livro de carne (1978/1979) que se quer aproximar das 

imagens de cortes de árvores. Antes de ser a matéria em putrefação é a carne cortada em fatias, quase viva, 

deixando ver nervo e sangue.  

A crueza do gesto do corte desloca-se 

da trivialidade do cotidiano para se estabelecer na 

relação arte/vida proposta por Barrio. A despeito dos 

aspectos políticos e críticos que seu trabalho 

encerra, é o sentido universal da morte contido nessa 

contundente imagem do corte que se aproxima dos 

trabalhos aqui em estudo. O diálogo, se dá, assim, 

entre a ação que produz a obra e o aspecto orgânico 

fortemente análogo às imagens das árvores-recém 

cortadas ( figs.68, 76, 85, 86). A carne exposta do 

vegetal, visível pelo corte, pode ser percebida, assim 

como nas matérias de Barrio, com um reflexo do 

nosso corpo, que evitamos ver. 

 

 

                     Artur Barrio, Livro de carne, 10 x 10 com, 1978/1979 

 

                                                      
10

 Arthur Barrio nasceu no Porto em Portugal em 1945. Transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1955. Vive e trabalha em diversos 
países.  
11

 PONTUAL, R. Arthur Barrio. In: Tridimensionalidade: arte brasileira do século XX ( textos de Anateresa Fabris, Fernando 
Cocchiarale, Celso Favareto, Tadeu Chiarelli e Frederico Morais . São Paulo: Itaú Cultural: Cosac & Naify, 1999. p.116. 
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CORTES NA IMAGEM 

Com Philippe Dubois foi possível ver que a imagem fotográfica não é apenas uma impressão 

luminosa, é igualmente uma impressão trabalhada por um gesto radical que a faz por inteiro, de uma só vez, o 

gesto do corte (...).12 Volta-se aqui ao trabalho do corte fotográfico para observar como esta idéia do corte 

aparece enfatizada na obra de alguns artistas.  

Muito se disse sobre o corte temporal operado pela imagem fotográfica. É ele que detém, fixa, 

imobiliza, destaca, separa a duração, captando dela um único instante. Sabe-se também que o cinema utiliza 

imagens imóveis projetadas em uma tela com uma certa cadência regular. Através do dispositivo de projeção, 

uma série seqüencial de fotogramas descreve um movimento aparente.  

Os filmes de Jonas Mekas13 são concebidos como um tipo de imensa colagem íntima. São diários 

filmados que dizem da existência e dos encontros de seu autor, um tipo de work in progress ao infinito. Mekas 

fez tiragens fotográficas a partir de fotogramas provenientes de seus filmes. Nessas obras intituladas Frozen film 

frames operou subtraindo o tempo congelado das seqüências filmadas.14 

O trabalho que especialmente me interessa aqui se chama Rillettes, (2000). Trata-se de um 

diaporama constituído de 100 diapositivos reproduzidos de fotogramas saídos de pedaços de filmes. Através de 

um longo texto - que convém aqui reproduzirmos em parte - o artista relata o conceito que permeia tal trabalho. 

                                                      
12

 DUBOIS. 1993, p.161. 
13

 Mekas nasceu na Lituânia em 1922 vive e trabalha em Nova York desde 1949. Figura cult do cinema underground, intelectual, 
escritor, poeta e crítico. Sua obra exerceu uma influência considerável sobre várias gerações de artistas. Conheci seus trabalhos no 
estágio de doutorado em Paris em duas exposições: Ce qui arrive com curadoria de Paul Virilio,  na Fondation Cartier pour l’art 
contemporain e alguns dos seus célebres diários na exposição A câmera for Jonas no Musée d’art moderne de la ville de Paris , além 
de diários gráficos e fragmentos sonoros.  
14

 A fotografia Self portrait of Castle of Marquis de Sade, Lacoste, dans notes for Jerome, 1966, com tiragem de 2001, uma das obras 
desta série, pude ver na exposição Fables de l’identité no Centre National de la photographie. 
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Ele descreve o processo de montagem de seus filmes que consiste em juntar numerosos pedaços de películas, 

e revela estar habituado a cortar o início e o fim de cada um desses pedaços que vai juntar. A razão pela qual 

eu faço isso é que os começos e os fins de película contêm traços de durex e outros defeitos. Eu corto, portanto, 

algumas vistas e geralmente as jogo fora. Explica que durante a montagem de um de seus filmes uma 

lembrança da infância lhe voltou.  

 

 

Então eu vi uma imagem de minha mãe 

suspensa diante de mim, na minha sala de montagem, eu me 

lembrei que quando nós matávamos um porco ou um cordeiro 

para fazer reservas de carne antes das grandes férias, minha 

mãe tinha o hábito de não jogar nada fora. Os grandes quartos 

de carne eram preparados e conservados durantes muitos 

meses nos tonéis e constituíam nossas reservas de alimentos. 

Mas tinha todo o tipo de restos provenientes de diversas partes 

do animal. Ela os punha num prato e levava ao forno, a baixa 

temperatura e isso dava finalmente aquilo que os franceses 

chamam rillettes. Portanto eu disse a mim mesmo “Vejamos, 

minha mãe não jogava nunca nada, cada coisa tinha sua função 

e seu sabor. Então, porque eu jogo todos estes começos por 

terra?” 
15 

 

 

                             Jonas Mekas, Rillettes,2000. 

 

                                                      
15

 MEKAS, J. In: RIBETTES, Jean-Michel. Le diaphane & l’obscur. Une histoire de la diapositive dans l’ art contemporain. Paris: Paris 
Audivisuel / Maison Européene de la photographie, 2002. p.51. 
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 Como resultado dessa lembrança, começou a recuperar todos esses pequenos começos de 

película que tinha o hábito de jogar fora. Explica que como sua maneira de filmar se funda em grande parte 

sobre uma tomada única, essas seqüências que estavam cortadas estão, para seu conteúdo, numa relação 

muito estreita com o que está no filme.  

 

              Jonas Mekas, Self portrait of Castle of  

              Marquis de Sade, Lacoste, dans notes 

              for Jerome, 1966 com tiragem de 2001. 

Elas contêm informações suplementares, como no caso das rillettes. Em 

relação a produtos de outras partes do porco, as rillettes diferem pelo gosto, pela 

consistência e pela maneira pela qual a gente come (normalmente agente esparrama 

sobre o pão). Enfim: minhas rilettes estão em uma relação com o filme, mas ao 

mesmo tempo elas têm sua independência, elas vivem uma vida que lhes é própria.
16

 

É interessante perceber, através da descrição do processo de 

criação do trabalho, a imagem evocada pelo artista, do corte como 

disjunção, separação da integridade de um corpo, o sentido de 

esquartejamento que está na origem do corte. Rillettes está em 

oposição aos diários filmados, porque nos diários sua ação é positiva. 

A principal operação é a junção através da colagem. Mekas nos 

apresenta, então, o sentido positivo e produtor do corte, quando alerta 

para a recuperação das partes para se criar um gosto próprio. 

 

 

 

                                                      
16

 MEKAS, 2002, p.51. 
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Se o filme se apresenta como unidade é porque temos a impressão de um movimento contínuo. 

Sabe-se, porém, que entre cada fotograma há uma faixa preta que separa cada imagem, mas que efetivamente 

não percebemos. Segundo Jaques Aumont, trata-se do mascaramento do contorno. Isso é exatamente o que 

explica o fato de não haver acúmulo de imagens persistentes devidas à persistência retiniana: a cada instante, 

só se percebe a posição presente na tela, a precedente estando apagada por mascaramento.17 Além de 

congelar o tempo, o trabalho de Jonas Mekas nos mostra as entranhas da matéria que trabalha, suas partes 

escondidas, aquelas que não podemos ver.   

O mesmo se dá com o corte de árvores. Só podemos ver seus anéis se a cortamos, só assim o 

tempo estará congelado e a história da sua existência se dará a ver. Pode-se estabelecer uma relação entre 

diários e a árvore: ambos portadores de uma memória fluída. O mesmo se dá tanto nas rillettes como nos tocos: 

com o corte, a memória está congelada, petrificada, apartada do fluxo da existência.  

Mas o corte da árvore pode ser produtivo? Assim como em Rillettes, haverá uma qualidade própria 

resultante da sua fragmentação, dos restos que seriam botados fora.  As pessoas que recuperam as partes de 

troncos de árvores para torná-los banquinhos, fazem-no com essa certeza. Há um apego evidente por tais 

objetos, que não é só da ordem do material, que reside no que eles representam no seu cotidiano e para as 

suas relações afetivas.18  

Em meu trabalho, os cortes, tornados imagens fotográficas, fragmentos congelados do tempo, 

também se apresentam, assim como em Meka sem forma de diaporamas. Em Rillettes, a dimensão temporal 

                                                      
17

 AUMONT, 1993, p.51. 
18

 A importância dos banquinhos nas relações cotidianas de seus possuidores pôde ser observada em seus discursos quando eles foram tomados 
emprestados. 
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perdida é recolocada (ou melhor, falseada)19 através do sentido construído pela seqüência das imagens 

projetadas. Nos meus trabalhos, os diaporamas (se os consideramos fora dos contextos nos quais são 

apresentados) não constroem necessariamente uma narrativa, mas falam do tempo, da freqüência do corte, da 

diversidade das árvores. No diaporama cada mudança de slide é um corte, diferente da continuidade fluida do 

filme. Aqui é o corte que move tempo.  

 

 

 

 

 

 

John Coplans, Self-Portrait, three times, 

fotografia pb, 1987. 

 

           John Coplans, Self-Portrait, Upside  

           Down, number 6,  fotografia pb, 1992. 

 

                                                      
19

 Ver A flexa partida ou o pensamento do descontínuo em DUBOIS, 1993, p.165-166. 
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O ato fotográfico é único e global, recortando no mesmo movimento o tempo e o espaço, 

indissociáveis com relação ao gesto do corte. O espaço fotográfico é capturado e se define para Dubois como 

uma subtração operada no contínuo do espaço. A fotografia fraciona, levanta, isola, capta, recorta uma porção 

da extensão.20 

Como se sabe, esse corte tempo-espacial, em formato retangular, faz parte do programa do 

aparelho. Assim, toda fotografia será em primeiro lugar o recorte, antes que a intenção, antes que qualquer 

efeito de composição. Quando se trata, porém, justamente de subtrair, em arrancar tudo de uma vez, em 

amputar algo do mundo, vemos que essas idéias aparecem enfatizadas nas fotografias de John Coplans.21 A 

fotografia foi para Coplans uma paixão tardia que nas últimas duas décadas o levou a cartografar seu corpo nu 

e a assumir, sem pudor, todas as marcas deixadas pelo processo de envelhecimento. O corpo envelhecido é o 

tema que sua fotografia aborda, mas o que principalmente me interessa aqui é o modo como o artista faz esta 

abordagem.  

E ele a faz cortando, usando uma Polaroid, fechando o plano da tomada sobre partes de seu 

corpo, para depois apresentá-las justapostas, em ampliações argênticas de grandes medidas. O corpo que se 

vê nas fotografias de Coplans está carregado das marcas da passagem do tempo. O corpo é o índice de nossa 

existência. Como em Mekas, um diário, porém, aqui, os registros estão todos guardados na pele.  

                                                      
20

 DUBOIS, 1993, p.161 e 178. 
21

 John Coplans nasceu em Londres em 1920.  Viveu nos EUA a partir de 1960 e morreu em Nova York em 2003. Queria ser pintor e 
tornou-se crítico de arte, curador de museu, deu aulas em universidades e foi editor da revista Artforum. Em 1984, volta-se para a fotografia e cria 
uma série de auto-retratos. Conheci suas fotografias em exposição no Centre National de la photographie em Paris, por ocasião do estágio de 
doutorado em 2003. 
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Mas tal corpo não é apenas o corpo envelhecido. É antes de tudo, 

um corpo fragmentado. O corpo mostrado aos pedaços, sem disfarces e sem 

glamour, revela-se forte, agressivo, estranho. Em Self-portrait: Back with arms 

above (1985), de imediato não identificamos a massa retangular que ocupa 

quase todo o plano da foto, como as costas, marcadas por manchas e pelos. 

No alto da imagem, os dois punhos serrados tomam o lugar da cabeça oculta, 

tornando o conjunto mais inusitado ainda. Em Self-portrait: three times, (1987), 

três planos fechados do tronco e parte das pernas, em três diferentes posições 

são apresentados justapostos, juntando o que foi cortado. Mas como em Eterna 

evidência de Magritte, a unidade do corpo está irremediavelmente 

comprometida; em Self-portrait: Upside Down, number 6, (1992) também 

dividida em três partes, a foto nos mostra o corpo de cabeça para baixo, como 

um nos mártires pintados por Caravagio. Aqui também a cabeça está ausente.  

Nessas esculturas de carne, verdadeiros volumes orgânicos, 

troncos rugosos - como fragmentos de troncos de árvores - raramente vemos o 

rosto. Os temas da perda da unidade do corpo, assim como a imagem de um 

homem decapitado, que marcaram a modernidade estética, 22 estão evocados 

aqui. A consciência poética reivindicada pelo surrealismo expõe Eliane Robert 

de Moraes, decorre dessa experiência particular do corpo – origem e 

paradigma da vida sensível – que se confunde com a própria idéia de finitude.23 

 

René Magritte, Eterna evidência, pintura, 

1930. 

                                                      
22

 MORAES, E. R. O corpo impossível. São Paulo: Iluminuras, 2002. p.39. 
23

 Ibid., p.50. 



 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Coplans, considerando o contexto 

contemporâneo de culto ao corpo perfeito, podemos dizer 

que ela toma a forma de uma ironia desabusada. Mas, o 

que o diferencia, ou talvez o que permite que ele leve 

mais longe as poéticas surrealistas, é o impacto que as 

suas imagens provocam por expor explicitamente essa 

idéia da finitude dos corpos. (...) na matéria sensível de 

cada homem, o tempo inscreve inequívocas 

metamorfoses.24 O sentimento que tais imagens nos 

provocam são o resultado de nos colocar diante da 

inelutável decrepitude e, por que não, da visão do fim da 

nossa integridade física.  

 

 

 

John Coplans, Self-Portrait, Back with arms above,  fotografia pb, 1985. 

 

 

 

                                                      
24

 MORAES, E. R., 2002, p.50. 
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CORTES NO PLANO E NO ESPAÇO 

 

 

                     Gordon Matta-Clark, Conical intersect, cibachome, 1975. 

Cortar, cavar, desconstruir são 

operações para uma atividade arquitetônica negativa, 

aquela presente nas casas cortadas de Gordon Matta-

Clark. 25 O artista, de serra na mão, propôs-se com os 

recortes de Bronx Floors (1972) e depois com os 

building-cuts rasgar a arquitetura, para expor seu 

funcionamento secreto. Suas incisões permitiam ir 

além do que normalmente pode ser visto (...) uma 

criação de ruínas que revelam outras camadas de 

significados arquitetônicos e antropológicos, 

socialmente encobertos.26 Com os recortes operados 

mecanicamente no interior de edifícios, Matta-Clark 

queria criar espaços porosos, abrir fendas, buracos, 

demarcar novamente uma cavidade, mais uma vez 

uma caverna27 e, ao mesmo tempo, um abismo.  

                                                      
25

 Gordon Matta-Clark nasceu em 1945, em Nova York e morreu em 1978.  
26

 PEIXOTO. 2004, p.402. 
27

DISERENS, C. O fime arquitetônico de Matta-Clark. Disponível em http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/ . Consulta realizada em 
11/11/2004. 
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Assim é Conical intersect que foi realizada para a Bienal de Paris de 1975 em duas casas do 

século XVII no bairro em demolição dos  Halles,  em  Paris,  onde  se construía o futuro Centro Georges 

Pompidou. 

Como salienta Marianne Brower, o 

trabalho de Matta-Clark sobre a arquitetura se 

inscreve literalmente na construção e é na realização 

desse ato físico que está contida sua transgressão.28 

Porém, nenhumas das intervenções sobreviveram por 

muito tempo. Os cortes nos edifícios foram 

fotografados e filmados.   

As fotografias apresentadas em um 

arranjo irregular – eles mesmos já buscando uma 

outra espacialidade no modo de apresentação - 

combinam três ou mais vistas do mesmo espaço para 

configurar um espaço vertiginoso. Vemos, através de 

suas fotos, que ele desmonta a lógica tradicional dos 

espaços arquitetônicos. Não conseguimos nos situar 

nestas esculturas negativas que o artista 

perigosamente cria.29 

 

                       Gordon Matta-Clark, Office Barroque, 1977. 

                                                      
28

 BROWER, M. apud DISERENS, C. O fime arquitetônico de Matta-Clark. Disponível em http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/ . 
Consulta realizada em 11/11/2004. 
29

 DISERENS. Loc. cit.  
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Aqui também se pode ver a analogia com o corpo fragmentado, rompido em sua unidade. Porém, 

as ações do artista se dão sobre um corpo morto que ele quer evidenciar. São, antes, dissecações que 

desvendam informações socialmente escondidas sob a superfície.30  

Apesar das enormes diferenças entre 

as minhas experiências com imagens e o radical e 

transgressor trabalho desse artista, posso traçar 

algumas aproximações que me fizeram voltar os 

olhos em direção às suas dissecações. Tanto as 

minhas imagens, como as suas fotos, têm como 

referente um corte que se dá no real. Podemos 

observar outros pontos de aproximação no modo 

como tais imagens de cortes se oferecem ao 

espectador: fragmentadas, estendidas e articuladas 

no plano da parede.  

 

            Gordon Matta-Clark, Conical intersect, cibachome, 1975. 

A maior diferença está no fato de que não opero os cortes nos objetos que fotografo, porém, assim 

como Clark, quero colocá-los em evidência, quero que se tornem relevantes no interior de uma determinada 

estrutura urbana. Enquanto suas questões se dirigem ao patrimônio arquitetônico em suas implicações entre 

público e privado, as minhas se dirigem ao patrimônio vegetal, do mesmo modo, urbano, negligenciado pelas 

estruturas do poder. 

Em Office Barroque (1977) se vê também o trabalho da luz, energia vertical transformada na 

espinha dorsal do edifício. As Imagens do corte apresentadas no espaço, nas duas últimas exposições que este 

                                                      
30

 PEIXOTO,  2004, p.402. 
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trabalho enfoca, reivindicam a potência da luz como matéria física e simbólica. Em Matta-Clark as casas 

fendidas ao meio, casas esburacadas, estouradas, são casas luminosas. Matta-Clark corta para dar lugar à luz. 

E é, exatamente a luz que perfura, mais uma vez, a fachada e abre o ventre da arquitetura e neutraliza o sentido 

negativo do corte. Do mesmo modo em Imagens estilhaçadas, a luz se inscreve no espaço como potência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gordon Matta-Clark, Descending Steps for Batan, cibachome, 101 x 75,5cm, 

1977.Recriação da Galeria Yvon Lambert, Paris.  
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Meu trabalho existe para o olho e o lugar...
1
 

 

                                    REGINA SILVEIRA 

 

 

Para pensar o plano estendido no espaço se farão dois recortes. No primeiro, procuro abordar 

artistas que colocam o plano em tensão a fim de ganhar o espaço, valendo-se de diversas matérias; no 

segundo, busco artistas que trabalham com a fotografia, considerando o espaço para ampliar o território de suas 

ações. 

                                                      
1
 Regina Silveira em entrevista a Angélica de Moraes: Pedagogia do traço. In: MORAES, A. ,1995.p.102 
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Para tanto se pretende então observar a existência de um tipo de sensibilidade que se encontra 

entre os domínios da imagem e da arquitetura que gera a arte relacionada a espaços. 

Robert Morris diz que as obras que consideram o espaço solicitam do espectador uma resposta 

comportamental que difere daquela do observador do objeto e é menos passiva do que aquela do espaço 

arquitetônico tradicional. 

Seu texto O tempo presente no espaço trata o problema da percepção dos trabalhos em que o 

espaço é fortemente enfatizado. A argumentação de Morris me interessa por enfocar o sistema obra-espaço-

observador subtendido no tempo. 

O autor chama de presentidade (presentness) a experiência espacial estendida no tempo, que 

explica através de dois modos de percepção, ligados aos dois tipos de “eus” conhecidos pelo ego: o “eu” e o 

“mim”. Trata-se da percepção do espaço temporal e a dos objetos imediatamente presentes, ou seja, o “eu” liga-

se à experiência do tempo presente do ego, enquanto “mim” é o ego reconstituído de vários índices lembrados. 

O “mim” é a imagem reconstruída formada pela linguagem, imagens e julgamentos, que nunca pode coexistir 

com a experiência imediata.  

O que quero agregar ao meu modelo de presentidade, diz Morris, é a íntima inseparabilidade da 

experiência do espaço físico e aquela do presente imediato contínuo. O espaço real não é experienciado a não 

ser no tempo real.2 Morris quer marcar posição em relação a um modo de recepção da arte que se diferencia 

daquele dos quadros e da escultura. Seu foco está nos trabalhos dos anos 60 e 70 que procuram opções além 

do objeto autônomo atemporal. Divide-os em três grupos: 

                                                      
2
 MORRIS, R. O tempo presente no espaço. Art in América. Jan/Fev., 1978. Tradução de Claudia Maria França Silva Gozzer  , p.2. 

Não publicado. 
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1) Início dos anos 60 – trabalhos que utilizavam a extensão lateral do chão. O modelo era um tipo 

de situação de relevo que se movia das paredes para o chão (…) algumas peças espalhadas ocupavam todo o 

chão e as paredes agiam como moldura limitante; 

2) Metade dos anos 60 – objetos que confrontam os assuntos espaciais. Superdimensionais se 

colocam dentro ou fora dos lugares, ou seja, o foco espacial inclina-se entre dois tipos de espaço: os articulados 

dentro de estruturas contidas e aqueles que operam uma situação tipo campo aberto; 

3) Anos 70 – a ênfase na brutalidade dos materiais, escala e peso maiores, fascinação com o 

sistema de construção chegando ao movimento. 3 

 

ESTENDER O PLANO NA HORIZONTAL 

Em 1967, Carl Andre4 põe seu primeiro retângulo no chão, constituído por 100 placas de aço 

quadradas (0,5 x 50 x 50 cm cada).5 Apresentado pela primeira vez em Düseldorf, na inauguração da galeria de 

Konrad Fischer, em uma versão com 5 x 20 placas, cobriu toda a superfície do piso da galeria.  É possível ver 

que o que se passou com 5 x 20 Altstadt rectangle em sua primeira exposição, no âmbito do contato obra e 

público, foram situações assemelhadas com as que viriam acontecer com os trabalhos Sibibiruna6 e Elevador. 

                                                      
3
 MORRIS. 1978. 

4
 Carl Andre é norte-americano. Nasceu em 1935 em Quincy, Massachusetts.  

5
 Estes elementos podiam formar cinco retângulos de dimensões diferentes: 1 X100, 2 X 50, 4 X 25, ou 10 x 10 . A versão que conheci 

é a  4 X 25 Altstad rectangle em visita ao Museu Real de Belas Artes da Bélgica, dentro do programa de estágio no exterior  em 11 de 
maio de 2003. 
6
 Em sua primeira apresentação no MUnA. 
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Carl Andre,  Fall , aço, 1968 

 

          Carl Andre,   Cobre, 1969 

 

 Conforme o relato de Frederik Leen: 

 

O tom é imediatamente dado: é impossível penetrar na galeria sem pisar 

na obra. Isso que não põe em si nenhum problema, porque a espessura 

da obra não ultrapassa meio centímetro. Já o senso das convenções 

sociais é bem mais elevado. Mas uma obra de arte é inviolável. Eis então 

que se convida o espectador a caminhar por cima.
7
 

 

Guardadas as diferenças materiais, o rigoroso repertório formal minimalista e, ainda, a importância 

do ineditismo de tal postura perante a história da escultura,8o que me interessa, ao aproximar este trabalho das 

Imagens para pisar, é seu caráter espacial.  

                                                      
7
 LEEN, F. In: Musée d’Art Moderne. Oeuvres choisies. Bruxelles: MRBAB, 2001. p.240-241. Disponível em http://www.opac-

fabritius.be/fr/f_database.htm . Acesso em 25/10/2004. 
8
 Inscrevendo-a em uma tradição que tem início com o fim do pedestal em Rodin, Andre retira a última marca da superioridade material 

da escultura. 
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Outra obra, do mesmo artista, que se ajusta ao plano do chão, mas também da parede é Fall, de 

1968. Construída com placas de aço, o trabalho se ajusta em ângulo, do chão à parede. Um trabalho que se 

utiliza do corpo arquitetônico como sustentação da obra.  

Inscritas no Minimalismo, tais peças de Andre figuram uma busca própria dos anos 60: o objeto 

autônomo e atemporal. Uma boa parte do que foi feito na época utilizava a extensão do chão. Robert Morris 

assim os descreve: 

O material empregado era geralmente pequeno, algumas vezes fragmentado. 

A elevação, o domínio das coisas era evitado. O modelo era um tipo de 

situação de relevo que se movia das paredes para o chão. Um espaço de 

“baixo”, inferior, levemente superficial, era desenvolvido, o que dava ao 

espectador um tipo de entrada dupla ao permitir que ele ocupasse dois 

domínios simultaneamente: aquele do trabalho como uma cobertura 

superficial do espaço, e aqueles das regiões superiores e livres de arte, mas 

de onde ele comanda um ponto de vista que é externo ao trabalho. Os pés do 

espectador estão no espaço da arte, mas sua visão opera de acordo com a 

percepção dos objetos.
9
  

Embora considerem o espaço, Morris não os acha relevantes ao tipo de experiência que se propõe 

a descrever, pois supõe uma natureza comportamental e temporal expandida, ou seja, as experiências da Land 

art que aqui não se intenciona abordar. Observa, porém, que o Minimalismo está por detrás de todo o trabalho 

que focaliza o espaço. Diz que o princípio minimalista inclui o espaço como parte da obra e as formas 

funcionam, então, como marcadores e delimitadores.10  

                                                      
9
 MORRIS. 1978, p. 7 . 

10
 Ibid., p.7. 
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É a relação do plano com o espaço, analógica à parede e ao chão uma das vias que me interessa 

ao aproximar os trabalhos de Andre ao meu. A outra é a relação que o observador estabelece com o trabalho, 

segundo essa espacialidade. Andre colocou ênfase significativa na relação entre o observador e o lugar: o 

espaço define o trabalho e o espectador está livre para andar sobre a obra. 

 

ESTENDER O PLANO NA VERTICAL 

Sabe-se da conquista de um espaço não-metafórico operado pelo neoconcretismo brasileiro. 

Talvez seja mais correto denominá-lo “campo”, dado o seu caráter ativo,11 diz Ronaldo Brito, ao expor a 

concepção neoconcretista fenomenológica do espaço. Os artistas neoconcretistas se dispunham a vivenciar o 

espaço, a atuar contra o relacionamento tradicional entre a obra e o sujeito observador. Do mesmo modo, o 

tempo neoconcreto é fenomenológico. Os trabalhos giram em torno de idéias como duração e tempo virtual até 

chegar a obras que buscam a recuperação e a repotencialização do vivido. Assim, lançam-se à tarefa de 

mobilização do espaço, ação que tem como ponto de partida o plano. Tadeu Chiarelli observa que grande parte 

das obras dos artistas de tendências construtivas como Hélio Oiticica, Lygia Clark, Amílcar de Castro, Willys de 

Castro põem em questão a discussão do plano e são em si mesmos tentativas de escapar de sua tirania: E 

como tentar escapar? Ou pela transposição dos elementos básicos da pintura – a cor e o plano – para o espaço 

tridimensional, ou pela permanente tensão do plano que, mesmo distanciado da parede, mantém uma relação 

analógica com ela.12 

                                                      
11

 BRITO, R. Neoconcretismo; vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro. Rio de Janeiro: FUNARTE / Instituto Nacional de Artes 
Plásticas, 1985. p.70. 
12

 CHIARELLI, T. Arte internacional brasileira. São Paulo: Lemos,1999. p.95 



 153 

Análogas, porém descoladas e postas em equilíbrio estão as chapas de aço de Amílcar de Castro 

e assim se dá sua descoberta fundamental da relação espaço e tempo na escultura sobre a qual, já em 1965, 

Hélio Oiticica observava: (...) de um plano desdobra a estrutura da obra em cortes e torções sobre este mesmo 

plano, Isto é, não destrói o plano como substrato estrutural, mas o metamorfoseia numa pura representação 

espaço-temporal, nascendo daí toda a coerência e sentido da obra.13
 

É por explorar as potencialidades do plano, que as esculturas de Amílcar de Castro me 

interessam. Guardadas as inúmeras diferenças, me aproximo de Castro para olhar de perto suas operações de 

cortes e dobras. São essas as operações primordiais que, a partir do eixo do plano, desencadeiam as situações 

tridimensionais, ou seja, lançando-o na realidade do espaço.  

O mesmo se opera nas Imagens do corte impressas e projetadas. Minha ferramenta não é o 

maçarico, mas sim a tesoura imaterial numérica; a rude dobra operada na matéria opaca da chapa em Amílcar, 

nas minhas imagens projetadas é ilusória e diáfana. O aço da chapa, aqui, é fina película. Às vezes vinílica, às 

vezes luz, pele do plano dado no qual adere para se encorpar e se incorporar. Na segunda sala em Imaterial e 

frágil, a projeção da forma circular sobre o ângulo reto das paredes é uma explícita comunicação com suas 

esculturas no plano em círculo (figs. 87, 88 e 89). Mais que uma referência, uma reverência que já havia sido 

ensaiada em outras projeções, tanto nos ensaios da Pinacoteca, quanto nas do MUnA.  

Foi observado também, na imagem fragmentada de O corte e o inteiro, que os intervalos 

resultantes dos cortes promoviam a comunicação da imagem com o plano da parede e, conseqüentemente, com 

                                                      
13

 OITICICA, H. Amílcar de Castro In: NAVES, Rodrigo. Amílcar de Castro / texto de Rodrigo Naves; ensaio de Ronaldo Brito; 
fotografias de Pedro Franciosi; organizado por Alberto Tassinari. São Paulo: Cosac & Naify, 1997. p.153. 
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o espaço da sala. Nas pesadas chapas de Amílcar, os cortes e as dobras aliviam as peças de parcela do peso e 

as colocam em comunicação com o espaço.14 

Pode-se observar também como nas imagens fragmentadas a medida do intervalo é significativa 

na apreensão do todo, fato que pode ser aproximado da leitura feita por Ronaldo Brito das esculturas de corte e 

deslocamento de Amilcar: 

O problema básico parece de fácil formulação: conciliar o movimento do 

elemento e a unidade concentrada do todo. (...) como se o elemento ora 

fosse, ora não fosse parte integrante da escultura. Quando, evidentemente, só 

ao radicar o seu movimento na concretude da peça chegamos a compreender 

a sua articulação intrínseca. A síntese disjuntiva entre um “dado” virtual e uma 

“coisa” irredutível, algo fechada sobre si mesma, constitui o desafio para o 

juízo perceptivo.
15

 

 

Mesmo permitindo a mobilidade das partes, o que não ocorre nas Imagens do corte, que são 

adesivadas na parede, há nas peças de Amílcar uma justa medida do intervalo que será encontrada quando nos 

pomos a manipulá-la. Experimentar tentativamente até que ponto, em determinada circunstância, o elemento 

pode avançar sem perder contato e isolar-se, (...) eis a equação de equilíbrio proposta.16 No caso das minhas 

imagens, a medida do deslocamento será determinada na montagem, mas não menos do que em Amílcar, a 

relação com o espaço, ou seja, o valor do intervalo e do vazio será determinante nesta decisão. 

 

 

                                                      
14

 NAVES, 1997, p.16. 
15

 BRITO, R. In: NAVES, 1997. p.27. 
16

 Ibid.,p.27. 
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DEFORMAR O PLANO  

Possuidora de um grande complexo de obras que 

discute a artificialidade dos códigos de representação e a 

natureza da ilusão espacial, os trabalhos de Regina Silveira 

partem da apropriação de imagens de objetos comuns aos quais 

aplica sombras, alterando-os. Trabalhando simultaneamente com 

vários meios, Silveira tem o espaço físico como campo 

privilegiado para suas instaurações gráficas. Esses trabalhos no 

espaço resultam, em grande parte, de solicitações de 

intervenções, onde as soluções encontradas advêm das 

sugestões espaciais do próprio lugar associadas a conceitos 

tomados da realidade.  

 

 
Regina Silveira, Projectio2, látex sobre painéis de madeira, 1984. 

Para Angélica de Moraes o trabalho de Regina Silveira ganha densidade de notação dramática 

quando somado a conteúdos paródicos e a intenções políticas. Sombras como revelação das forças em jogo por 

trás da versão oficial dos fatos (...) 17 

                                                      
17

 MORAES, A . 1995, p.14. 
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Regina Silveira, The Saint’s Paradox, tinta industrial sobre 

parede e piso, 1994 

 

Em que pese reduzir o trabalho de Silveira a tão poucas 

linhas, negligenciando sua dimensão política e simbólica, busco 

enfatizar a dimensão formal e espacial para tentar uma 

aproximação entre suas instalações e o modo como apresento as 

imagens de cortes de árvores no espaço. São instalações em que 

representações de sombras de objetos ausentes percorrem 

paredes e chão, em um jogo de transformação e desmantelamento 

das imagens, desencadeado pelo espectador em movimento 

diante da obra. 

Regina as chama de armadilhas do espaço. Quando o 

espectador entra e se conecta com um desses espaços que 

enxerto no espaço real, a relação é de armadilha e presa.18   

 

Os planos colados, pintados ou adesivados no chão e parede introduzem um estranhamento nos 

espaços receptores, reinventando-os, estabelecendo ilusões de terceira dimensão, provocando situações 

paradoxais entre o natural e suas distorções, enredando o espectador em armadilhas de realidade virtual.19 

Os trabalhos de Silveira são projeções de sombras fortemente construídas. Mesmo tendo sua 

origem em imagens fotográficas retrabalhadas graficamente, caracterizam-se como projeções virtuais. Minhas 

fotografias são verdadeiramente projetadas no espaço através de diapositivos. O ângulo estabelecido entre o 
                                                      
18

 SILVEIRA, R. In: MORAES, A . 1995, p.102. 
19

 ZANINI,W. In: MORAES, A . 1995, p.167. 
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dispositivo de projeção e os planos do chão e das paredes promove – assim como vemos em Silveira - 

anamorfoses, distorções e até reconfigurações normais da forma através do deslocamento do observador. Daí 

que os pontos de contato entre as instalações de Regina Silveira e os trabalhos aqui em estudo se dão 

principalmente nos diaporamas. São eles: 

 

(1) A possibilidade experiencial potencializada pelo plano articulado no espaço; 

(2) O deslocamento da imagem foto(gráfica) do papel para o espaço; 

(3)  A ampliação e deformação envolvente das formas; 

(4) A (idéia de) fonte de luz como desencadeadora da cena; 

(5) A ativação através da imagem, de significações potenciais de um espaço específico; 

(6) O caráter temporário das apresentações e seu potencial de reapresentação; 

(7) A criação de um ambiente que não se define com facilidade. 

Em suas instalações, Regina Silveira também se vale das projeções de luz. O trabalho Transit é 

um deles. Trata-se da projeção de uma imagem de uma mosca azul, de grandes dimensões e em movimento 

pelas ruas de São Paulo. Projetada nas fachadas de grandes edifícios, não sem intenção crítica, é um trabalho 

que se caracteriza como intervenção urbana.  

 

FOTOGRAFIA ESTENDIDA NO ESPAÇO 

Para pensar as relações entre imagem fotográfica e espaço deve-se levar em consideração que o 

espaço fotográfico é resultado da articulação de quatro tipos de espaço: espaço referencial, o mundo; espaço 

representado, imagem do mundo; espaço da representação, a fotografia em sua materialidade e espaço 
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topológico.20 pode-se dizer, espaço da apresentação. Dubois chama de espaço topológico o espaço referencial 

do sujeito que olha no momento em que examina uma foto e na relação que mantém com o espaço da 

mesma.21   

Em seu modo de apresentação, meu trabalho é também tudo ao seu redor. Há um 

transbordamento. Sendo assim, abre questões relativas à consciência que temos da presença do nosso corpo 

no mundo; nossa inscrição no espaço; e as relações entre a imagem, o observador e seu entorno.  Trata-se de 

uma espécie de jogo de relações entre as diferentes partes na construção de uma trama intersubjetiva.22 Nesse 

caso, a imagem fotográfica amplia seu sentido e sua eficácia ao ser integrada em uma outra realidade física, a 

do espaço arquitetônico e tempo determinados.  

Sabe-se que o dispositivo escolhido pelo artista antes visa provocar no espectador raciocínios 

perceptivos e simbólicos. Um grande número de artistas inscreve suas fotografias no espaço em função das 

necessidades de suas propostas. Seja por estarem insatisfeitos com a bidimensionalidade intrínseca da 

fotografia, seja para aumentar o território de sua expressividade, seja para questionar a especificidade do meio, 

seja na tentativa de reinserir a aura na imagem fotográfica.  

Algumas dessas obras, trato de justapor aos trabalhos aqui estudados, mas não antes de observar 

que as ações operadas na imagem fotográfica para estendê-las no espaço se inscrevem dentro do uma tradição 

iniciada pela colagem, tendo na fotomontagem a sua figura mais paradigmática. 

Dominique Baqué compara a mestiçagem das técnicas na arte contemporânea à prática 

vanguardista da colagem. Os papiers collés de Braque e Picasso inauguram a inserção de elementos retirados 

                                                      
20

 DUBOIS, 1993, p.177-179 
21

 DUBOIS,1993, p.212 
22

 Como definida por TASSINARI: Enquanto um espaço óptico ou naturalista possui a estrutura da subjetividade, um espaço em obra 
possui a estrutura da intersubjetividade. TASSINARI, A. O espaço moderno. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001, p.146 
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da realidade na tela da pintura. Essa técnica é rapidamente aplicada à fotografia, ela mesma fragmento tomado 

da realidade. Em um raciocínio análogo ao feito por Rosalind Krauss sobre a fotografia como colagem, como se 

viu, Baqué afirma que globalmente a fotomontagem é pensada como um meio de fazer penetrar o sentido no 

interior de uma simples imagem da realidade.23 De caráter extremamente subversivo, a fotomontagem operou 

uma série de perturbações na fotografia entre as quais estão a desconstrução do mito da transparência do 

significante e da imagem sem espessura, pura superfície.  

Mais que o paralelo com o hibridismo estabelecido por Baqué, o interesse pela fotomontagem, aqui 

reivindicado, reside: 

(1) No caráter operatório da fotomontagem, ou seja, nos gestos de captar, recortar e colar que a 

definem; 

(2) Na potência de desconstrução e reconstrução de significados;  

(3) No tratamento da imagem como uma matéria; 

(4) E nas tensões espaciais operadas no plano.  

 

 

ESTILHAÇAR O ESPAÇO 

O novo espaço construído pela fotomontagem é pluriperspectivo, correspondendo à destruição do 

ponto de vista até então dominante. Assim são as experiências fotográficas estendidas no espaço, tendo como 

matéria e imagem a fotografia Polaroid.  As piscinas de David Hockney24 são um exemplo de mosaico de 

Polaroid. Em tais mosaicos, com pequenas fotografias justapostas em grandes planos, percebe-se que a 

                                                      
23

 BAQUÉ, D. La photographie plasticienne.Un art paradoxal. Paris: regard, 1998, p.225. 
24

 David Hockney nasceu em Bradford, Inglaterra em 1937. 
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relação entre a imagem global e as imagens fragmentárias não é de simples soma, de encaixe unitário e 

homogêneo. Ao contrário, tudo é um problema de desenquadramento, de defasagem, de descontinuidade.25  As 

imagens são feitas a partir de ângulo, posição, distância e tempos diferentes resultando em um estilhaçamento 

espacial.  

Essa variação perpétua de pontos de vista, ao 

introduzirem uma pluralidade de espaços (e até de ações) na 

obra, introduz igualmente simultaneamente o tempo no 

dispositivo.26 É possível pensar o tempo articulado dos 

mosaicos fotográficos como um efeito cinematográfico 

introduzido na imagem fixa. Não de um tempo linear, mas 

repleto de idas e vindas que, ao final nos dá um panorama 

possível para a reconstrução do todo.27 

 
David Hockney, Place Furstenberg, fotocolagem. 

 

Aqui se diz também que as múltiplas perspectivas tencionam virtualmente o plano e possibilitam à 

imagem fixa interrogar o tempo. Em outras obras, como Pearblossom Highway  e Place Furstenberg,  a  partir  

do  mesmo princípio, Hockney utiliza a fotografias (35mm).  

                                                      
25

 DUBOIS. 1993, p.296. 
26

 Ibid., loc. cit. 
27

 Podemos observar essa analogia entre o mosaico fotográfico e o cinema, no filme Femme fatale, onde Nicolas Bardo, o personagem 
de Antonio Bandeiras é um fotógrafo desocupado que toma fotos da rua a partir da varanda de seu apartamento, onde constrói um 
grande panorama em forma de mosaico fotográfico. No desenrolar da ação, o panorama se amplia, assim como as pistas para o 
entendimento da trama na qual ele se envolve. Femme fatale , escrito e dirigido por Brian De Palma , Warner Bros (USA) 2002. 
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A despeito da perda do efeito escultura dado pela tatilidade da foto Polaroid, elas agem do  mesmo  

modo, diretamente na percepção do observador, onde se vê uma articulação dinâmica entre espaço 

representado e espaço da representação. 

 

 

 

 

 

 

 

David Hockney, Pearblossom Highway  , fotocolagem. 

 
         

 

PLANO E VOLUME 

Segundo Dominique Baqué, a fotografia é responsável pela desconstrução do dogma 

greemberguiano da pureza do meio. A crença de uma tal essência das linguagens está, hoje, perdida, ao passo 

que não cessam de proliferar na arte as misturas entre as mais diversas mídias. Para ela, a heteronímia tornou-

se regra e as mídias não cessam de se esfregar, se mestiçar, se hibridar, ao ponto que a própria arte se vê, hoje 

contaminada.28  

                                                      
28

 BAQUÉ. 1998, p.223. 
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A hibridação é a característica da fotografia contemporânea, expõe Baque. Em concordância,  

Dubois mostra que se tornaram indicerníveis os campos da arte e da fotografia, principalmente através do que 

chama de foto-instalação. O caso desta pesquisa comprova esses dois aspectos, pois as relações entre 

fotografia, imagem numérica e espaço aqui apresentadas partem de questionamentos antes da imagem de um 

modo global do que da fotografia especificamente.  Mas, para entendermos como se caracteriza a instalação 

fotográfica, vejamos Dubois: 

 

(...) a instalação fotográfica se define muito globalmente pelo fato de que 

a imagem fotográfica em si mesma só tem sentido encenada num espaço 

e num tempo determinado, ou seja, integrada a um dispositivo que a 

ultrapassa e lhe proporciona sua eficácia. E a obra em seu conjunto é o 

resultado dessa situação, dessa instalação fotográfica.
29

   

 

Do mesmo modo, Baqué nos diz que ela não pode ser uma simples colocação no espaço, onde 

não haja invenção de um espaço ou volume original, e não pode ser também uma mera supervalorização do 

valor de exposição. Tanto Baqué quanto Dubois apontam como artistas essenciais nesse sentido, Christian 

Boltanski, Alain Fleischer e Annette Messager. Ainda podemos acrescentar a este grupo a brasileira Rosângela 

Rennó.30 Em muitos de seus trabalhos há na maneira em que as imagens são apresentadas um modo de 

interpelar o espectador, mesmo que este modo seja um dado agrupamento fotográfico que produz efeitos de 

relacionamento no ato de leitura. 

 

                                                      
29

 DUBOIS, 1993, p.292. 
30

 Rosângela Rennó nasceu em Belo Horizonte, em 1962.  
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Porém, mais que a simples imagem articulada no 

espaço, em Boltanski31 se observam arranjos, envolvendo, 

além de fotografias, uma série de outros objetos que geram um 

jogo de relações significantes entre os diversos elementos. Do 

mesmo modo, nos primeiros trabalhos de Rosângela Rennó, a 

fotografia é incorporada a outros elementos. 

 

 

      Christian Boltanski, Monumento, fotos, quadros, lâmpadas, 1987. 

 

Enquanto Boltansky se ocupa das questões da memória, identidade e da morte, Rennó se 

distancia destes temas e orienta suas pesquisas para uma percepção da realidade sociocultural do Brasil. 32 

Meu interesse no trabalho Boltanski, emblemático enquanto se trata de instalação fotográfica, é 

tentar uma aproximação considerando a relação que em suas obras se estabelece entre imagem e objeto e, que 

em meu trabalho Imagens estilhaçadas, se estabelece entre a imagem do corte de árvore e o próprio objeto 

referente destas imagens. 

Quando Boltanski recorre a caixas e vitrines associadas a imagens fotográficas, traz ao seu 

trabalho um repertório de objetos que amplia o campo expressivo das próprias imagens. Em Reliquaire: 

meurtres (1089 –1990), o artista recorre a fotografias de um jornal sensacionalista espanhol que não se furta a 

expor detalhes sórdidos em suas páginas. A instalação, que pode ser vista no Museu Real da Bélgica, 

apresenta nove ampliações fotográficas de cadáveres torturados, fechados em caixas metálicas. Lâmpadas de 
                                                      
31

 Christian Boltanski, nasceu em Paris, França, em 1944.  
32

 CHIARELLI, 1999, p.239. 
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escritório projetam sobre as imagens uma luz amarelada que, como velas, convidam à oração, mas ao mesmo 

tempo nos cegam, não permitindo que vejamos as faces dos mortos. Caixas metálicas idênticas sobrepostas em 

um arranjo minimalista formam uma espécie de base a este altar consagrado aos assassinados desconhecidos.  

Um trabalho de Alain Fleischer, que também reúne imagens, objetos e luz em um arranjo 

geométrico e serial é a instalação Le regard des morts (1998). Trata-se de uma instalação que reuniu 400 

fotografias de soldados mortos na Primeira Guerra Mundial, em ambiente iluminado apenas com luz vermelha 

de laboratório fotográfico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Fleischer, Le regard des morts , fotografias, cubas, 

lâmpadas  vermelhas, 1998. 
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A originalidade do trabalho de Fleischer está na própria referência ao meio fotográfico: as 

fotografias não fixadas, imersas em água em cubas de revelação estão destinadas a desaparecer pouco a 

pouco. Porém, como em Boltanski, a memória é evocada em sua dimensão traumática, mas ao mesmo tempo é 

questionada através do arranjo espacial em que as fotografias se inserem. 

Em Imagens estilhaçadas, pela primeira vez associei objetos às imagens em um mesmo espaço. 

Tais objetos, os troncos de árvores, além de referentes das imagens, imprimiram no local sua própria carga 

simbólica: ao mesmo tempo objetos culturais e partes de árvores mortas. Por não precisar seu sentido, eles 

potencializaram a leitura do trabalho como um todo. A disposição dos troncos, em última análise, cilindros, 

caoticamente colocados num limite rígido, no centro do espaço de exposição, repete o desenho do próprio 

edifício, criando em torno de si um retângulo bem marcado (figs.103, 104 e 105 ). O pé direito duplo do espaço 

de exposição pode nos levar a imaginar uma floresta recriada, um cemitério vegetal ou bancos no interior de 

uma catedral. 

As imagens fotográficas projetadas promovem uma configuração espacial pautada por áreas 

claras e escuras, luzes e sombras que podemos aproximar, aqui, do sentido que tais elementos têm na obra de 

Boltansky. (...) ele utiliza referências formais do catolicismo: o altar, o tríptico, a imagem isolada, a mise en 

scène teatral e a luz sacral.33 Assim, por maior que seja a distância entre Imagens estilhaçadas e Reliquaire ou 

Le regard des morts, estes pequenos pontos de contato me ajudam a entender um pouco mais da articulação 

híbrida entre imagem e objeto e entre plano e volume. 

 

 

                                                      
33

 VADEPITTE, F. In:  Musée d’Art Moderne. Oeuvres choisies. Bruxelles: MRBAB, 2001. Disponível em http://www.opac-
fabritius.be/fr/f_database.htm . Acesso em 04/11/2004. 
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SITES FOTOGRÁFICOS  

Os trabalhos referidos anteriormente se esforçam para romper os limites tradicionais das 

fotografias, usando para isso recursos de outras mídias. Seria possível penetrar em um espaço essencialmente 

fotográfico? É possível “arquiteturar” a fotografia.34 É assim que René Payant refere-se ao trabalho de Alain 

Paiement.35 O artista cria espaços singulares no qual o espectador, e todo o seu corpo é convidado a circular. 

Dominique Baqué descreve o trabalho Chantier (building sight) (1991) como um monumental cubo penetrável 

cujas quatro faces interiores desdobram um caótico canteiro de obras em curso (...) é uma vertigem perceptiva 

que se desencadeia na obra de Paiement. 36 

 

 

 

 

Alain Paiement, Chantier,  1991. 
 

           Alain Paiement, Chantier, vista externa, 1991. 

                                                      
34

 PAYANT, R. apud BAQUÉ,1998, p.238. 
35

 Alain Paiement nasceu em Montreal, Canadá em 1960. 
36

 BAQUÉ, op. cit., p.239. 
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O artista mais que expandir a imagem no espaço, torna-a penetrável. O mesmo cubo é apresentado 

planificado em uma versão 1992 da obra. O jogo de construir e desconstruir o espaço arquitetônico pela 

fotografia pode ser visto também em obras mais recentes como Living Chaos (2001-2002), na qual o código 

projetivo da arquitetura é subvertido em imagem fotográfica.  

 

               

 

 

 

 

 

   Alain Paiement, Living chaos, 2001-2002, 

fotografia. 

 

 
 

 

É conhecido o potencial da imagem fotográfica projetada na criação de cenários, recurso muito 

explorado pelo teatro e em shows. Com a instalação e os novos dispositivos de projeção de imagem digital e de 

vídeo, as imagens aderem aos espaços criando verdadeiros sites cinematográficos e videográficos.  

Nos espaços de exposição, as salas escuras, cubos negros, tomam o lugar das salas luminosas, 

espaços da escultura e pintura. O mesmo se dá com a fotografia. Esta, porém, é atravessada pela luz, o 

prosaico  diapositivo que,  quase  restrito  às aulas de história da arte, encontra espaço na sala de exposição. 
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A apropriação estética do diapositivo não pode ser atribuída unicamente a uma estranha 

homologia da imagem projetada e as novas mídias. O meu interesse pelo diapositivo, além do seu potencial 

para inventar espaços, está nas qualidades imateriais e intangíveis que invariavelmente estão presentes nas 

imagens luminosas. 

Uma instalação de diapositivos é definida 

por Jean-Michel Ribettes como: 

 

associação de imagens projetadas a  objetos específicos que 

servem como tela de projeção ou trabalham dispositivos retinianos 

próprios a decompor a imagem ou desconstruir as condições 

materiais da projeção em uma visão crítica, conceitual ou de 

ilusão de ótica.
. 37 

 

O trabalho Imagens estilhaçadas caberia 

nessa definição, pois a tela de recepção das projeções 

é o plano inclinado do teto, e, ainda, entre o projetor e 

o plano estão as vigas de madeira que estruturam o 

telhado. São eles os elementos que descontroem, 

decompõe, enfim, estilhaçam as imagens. 

 

               Sarkis, Le son du Garuda sur le plan d’évacuation,  

               diaporama, 1984-2002. 

                                                      
37

 Ribettes concebe uma exposição como uma história do diapositivo na arte contemporânea.  Dedica-se a uma arqueologia da 
fotografia projetada e cria uma tipologia dos modos de projeção, classificando-os em projeção fixa ,  diaporama, ambiente e instalação.  
RIBETTES, Jean-Michel. Le diaphane & l’obscur. Une histoire de la diapositive dans l’ art contemporain. Paris: Paris Audivisuel / 
Maison Européene de la photographie, 2002. 
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Ribettes classifica nessa categoria de projeções os trabalhos de Bertrand Gadenne, Giovani 

Anselmo, Ger Van Elk, Alain Fleischer, Guiseppe Penone e Sarkis. Entre estes, Gadenne , Fleischer e Sarkis 

criam espaços mais ou menos envolventes, engajando o observador numa reflexão sobre a ilusão inerente a 

toda imagem fotográfica. Sobre as projeções de Gadenne, Ribettes expõe: 

 

Bertrand Gadenne, Les Poissons , projeção noturna 

de diapositivo sobre a vitrine da MEP, Paris, 1994 – 2002. 

A beleza dessas imagens é irresistível, porque elas se apresentam 

como imagens de felicidade. O encantamento está no encontro, e isso não 

conta pouco. Mas o essencial não está aí. (...) Esse dispositivo retiniano 

específico implica o observador numa experiência de tempo singularmente 

ligado à difusão da imagem no espaço, aqui e agora.
38

 

 

O trabalho a que se refere é Les Poissons (1994 – 

2002), uma projeção noturna sobre a fachada da Maison 

Européene de la photographie, monumental como a mosca azul 

de Regina Silveira. Nos dois casos, o dispositivo de aparição da 

imagem promove um encontro surpreendente com o espectador. 

Sarkis39 também se interessa pela simbologia da 

aparição. Para tanto projeta imagens de uma iconografia privada, 

de uma mitologia íntima. Sua obra não tem lugar porque ela é 

uma obra utópica.40 

                                                      
38

 RIBETTES, 2002, p.65. 
39

 Sarkis nasceu em Stambul, na Turquia,  em 1938. Vive em Paris desde 1964. Tomei contato com sua obra – fortemente relacionada 
ao espaço - através de sua própria exposição no seminário Interface Arts plástiques-Esthétique na Universidade de Paris 1 Panteon - 
Sorbonne, em 30 de abril de 2003, por ocasião do estágio de doutorado no exterior .  
40

 RIBETTES, op. cit., p.110. 
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Para isso constrói e reconstrói o espaço que sua obra quer habitar. Às vezes a obra se torna o 

próprio lugar: ela se identifica com o ambiente que constrói e abriga. Assim, é a instalação de diapositivos 

comentada por Ribettes. No diaporama projetado sobre o plano de evacuação do edifício, Sarkis se vale da 

figura mítica da Garuda, águia mística que não é apenas o símbolo da sabedoria, mas simboliza, sobretudo a 

energia que destrói a negatividade.41  

A projeção é um instrumento de associação de idéias. Nesse caso, o artista põe a dialogar duas 

imagens de ordens diferentes, inseridas em um espaço do cotidiano, para reativar objetos e significações 

mortas. Uma operação próxima dessa observada em Sarkis é a projeção sobre a janela em meu trabalho 

Imaterial e frágil. As imagens de cortes de árvores se inscrevem no dispositivo arquitetônico para resignificar o 

espaço e trabalhar a idéia de tempo impressa no velho Solar.  

Vários artistas se valem de projeções em grandes dimensões e perspectivadas em espaços 

interiores, como vemos também no trabalho apresentado em Curitiba acima citado. Ribettes classifica tais 

projeções não como instalações, mas como ambientes. São diaporamas que varrem todo o espaço, empregam 

mais de um projetor ou ocupam um grande espaço. São assim as instalações Blue Skies (1992) de Susan 

Tragmar, Cosmococa (1973) de Hélio Oiticica, Definizioni (1970) e Parole (1976) de Maurizio Nannucci.42 Em 

tais ambientes geralmente as imagens são bastante ampliadas e nisso reside boa parte de seu impacto.  

Há também nessas obras uma reflexão sobre o jogo da repetição na passagem do tempo, pois o 

diaporama tem o poder de introduzir movimento numa imagem fixa, pela repetição.  
                                                      
41

 RIBETTES, 2002, p.110. 
42

 Susan Trangmar é inglesa e vive em Londres; Hélio Oiticica, brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro, em 1937 e morreu em 1980; 
Maurizio Nannuci nasceu em Florença, na Itália, em 1939. 
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Susan Tragmar, Blue Skies , instalação de projeções, 1992. 

 

Assim, o ambiente é um espaço que é luz e movimento, mas em tudo é diferente do cinema, que 

pode, também, ser definido por estes dois termos. Aqui, a imagem atravessada pela luz configura espaço, o som 

seco da mudança dos slides ritima o movimento, o observador passa, de um lado para o outro ou se deixa ficar, 

ele mesmo construindo seu percurso diante da obra. Daí a originalidade do conceito Quase cinema criado por 

Oiticica. Em Cosmococa (VI),43 o artista estende a percepção da obra aos outros sentidos além da visão, 

lançando mão do sensível em todas as sua dimensões. 

Para Dubois, as instalações de Oiticica antecipam de maneira forte e surpreendente toda a 

tendência contemporânea do cinema de exposição. Elas abalam a postura clássica do espectador, fazendo de 

seu corpo inteiro um órgão sensorial e reativo em uma experiência movimentada e aberta, na qual as imagens, 

os sons, o próprio lugar movem-se estranhamente em sua materialidade (...)44   

                                                      
43

 Montada pela primeira vez para a exposição Movimentos improváveis, a instalação reúne quatro projetores de diapositivos que 
lançam às paredes de uma peça retangular um jogo de imagens feitas a partir de capas de revistas ou discos dos anos 70, onde o 
rosto de Mick Jagger é interferido com linhas de cocaína pelo artista. As imagens são acompanhadas de uma trilha sonora feita de 
colagens de sons e ruídos, o chão é composto de blocos de espuma. O trabalho faz referência às experiência dos estados alterados 
pela droga nos anos 70 e ao contexto cultural underground vivido por Oiticica em Nova York. 
44

 DUBOIS, P. Movimentos improváveis. O efeito cinema na arte contemporanea. Rio de Janeiro : CCBB / Rio , 2003. p.20. 
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             Hélio Oiticica,Cosmococa , 1973. 

 

Várias dessas experiências com velhos 

projetores de slides foram laboratórios para os trabalhos de 

vídeo-instalação atuais, se considerarmos que os vídeos 

migraram da tela da tv para as paredes, ocupando toda a 

sua extensão.45 Estes sites são o transbordamento da foto. 

Imagens escorregando pelas paredes, flutuando,  deitadas  

no   chão, promovendo espacialidades originais. 

Tanto no ambiente apresentado no Solar do 

Barão ou na instalação montada em Uberlândia – para 

usar a classificação de Ribettes – as Imagens do corte 

estendidas no espaço através da projeção de slides, foram 

soluções encontradas não só para o desejo de promover um modo de recepção envolvente. Significaram 

também a possibilidade de trazer junto às questões próprias do trabalho, os sentidos que o próprio lugar onde 

estão inseridas podem lhe conferir, além de associar a ele as qualidades da luz, da transparência e da 

imaterialidade próprias da imagem projetada.  

 

 

                                                      
45

 As instalações atuais apresentam várias projeções simultâneas, onde os arranjos exploram o paralelismo das paredes, a 
justaposição de duas ou mais projeções que se comunicam, projeções nas quatro faces das salas, em ângulos etc. 
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Ver, sentir, tocar, prender, entalhar a árvore, avaliar os ritmos de seu 
crescimento tocar e se afastar, aplicar e retirar da árvore que conserva os 
traços e identifica as origens familiares, isso é fazer a escultura. A árvore 
como centro do espaço dá um sentido à idéia de construção circular e se 
aproxima da idéia de centro absoluto.

1
  

 

GUISEPPE PENONE 

 

Pode-se ainda evocar a idéia de natureza, que tangencia o objeto deste estudo. Mas, por saber da 

amplitude de tal tema, o que se propõe aqui é tomar, como parâmetro para um recorte da idéia de natureza, os 

aspectos encontrados em meus próprios trabalhos, para, assim, buscá-los nas obras de outros artistas. Então, 

como o proposto nos itens anteriores, a finalidade é, antes que um aprofundamento nos trabalhos desses 

artistas, promover relações e aproximações.  

Serão sublinhadas em tais obras as recorrências de dois motivos privilegiados. O primeiro é o 

acento preservacionista. Não se trata aqui, de reunir um grupo de artistas que tem exclusivamente a natureza 

no centro de suas preocupações, nem tampouco de buscar um conjunto de trabalhos que possa ser rotulado 

                                                      
1
 PENONE, G. Respirer l’ombre. (Collection Écrits d’artistes), Paris: École nationale supérieure des beaux-arts, 2000. p.19. 
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como arte ecológica, mas de olhar para obras que comuniquem um determinado sentimento sobre a natureza e 

que, principalmente, falem de nossas relações com ela. 

Outro motivo que se pretende enfatizar é a referência e/ou representação da árvore como unidade 

de sentido nessas obras. Serão reunidos trabalhos que, independente das matérias e das ações operadas por 

seus autores, transformam a árvore em objeto de suas indagações plásticas.   

A árvore, na obra desses e de outros artistas significa, a natureza na sua espessura, sua 

materialidade irredutível e potência vital. A árvore está de muitas maneiras encarnada nos mitos. Sua visão 

antropomórfica persiste através das civilizações, é exaltada sua verticalidade e seu poder de regeneração e,  

simbolicamente, representa as preocupações em relação ao futuro de um meio ambiente ameaçado.2 Situados 

na produção contemporânea, os trabalhos eleitos abordam esse motivo de modo enviezado. Serão observados 

os desdobramentos de seus aspectos mais gerais, como a idéias de existência e desaparição, de passagem do 

tempo, envelhecimento e morte. São esses os sentidos impressos no centro da idéia da natureza, que aqui a 

árvore significa.  

Elegeram-se, portanto, as obras dos alemães Joseph Beuys e Anselm Kiefer, do italiano Giuseppe 

Penone, do polonês radicado no Brasil Frans Krajcberg e do brasileiro José Bento. Não em sua totalidade, mas 

em razão das questões aqui levantadas: seja como representações gráficas ou pictóricas, esculturas, objetos de 

ações conceituais e, ainda, registros fotográficos como opero em meus trabalhos. 

No decorrer deste texto, busca-se apontar dados biográficos dos artistas que revelem suas 

motivações e definam as ações fundadoras em seus trabalhos. Pretende-se detectar ainda as intenções 

                                                      
2
 GARRAUD, Colette. Quelques oevres d’arbres. In: VIAN-MANTOVANI, Thérèse. Oeuvres d’arbres. Pau, França: Musée des Beaux-

Arts de Pau, 2001. p.17. 
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implícitas ou explícitas, assim como os assuntos correlatos e as ações relativas ao processo em seus aspectos 

operacionais e materiais. 

Eles artistas elegeram a árvore. Sua materialidade está apresentada de diversas maneiras. 

Penone, Bento e Krajcberb optam pela própria madeira da árvore; Beuys, pelo ato de plantar a árvore; Kiefer 

,pela representação da árvore e pela inscrição e impressão através da madeira, a xilogravura. Nas Imagens 

estilhaçadas, essa corporificação se dá através da imagem de um fragmento da árvore. Fotografia numerizada, 

impressa e projetada, associada aos próprios caules cortados. 

Para esses artistas, o mundo em que vivem, sobre o qual pensam e reagem, seria o da natureza 

ameaçada? Será o sentimento a respeito da natureza uma chave para o sentido dessas obras? Através dessas 

indagações se buscarão respostas que permitam pensar o próprio objeto deste estudo.  

 

A ÁRVORE TOMBADA 

Para José Bento, a motivação é material. Em primeiro lugar, o interesse pela madeira; a seguir, a 

prática artística o leva a uma consciência ecológica que está expressa não apenas em sua atitude em relação 

ao material, mas também em suas obras.  

(...) José Bento foi paulatinamente se alimentando da meditação sobre 

esse material [...] o afeto que o artista devota a ele, essa meditação, como 

é comum acontecer, terminou levando-o a ultrapassar sua esfera objetiva, 

juntando-se e contribuindo ao desenvolvimento da esfera de suas 

proposições estéticas. 
3
 

 

                                                      
3
 FARIAS, A. Madeira matéria mater In: AMARAL, A. (Org.) José Bento. Belo Horizonte: C/Arte, 2000, p.81. 
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É possível observar, então, entre as ações que fundam o trabalho de José Bento, em primeiro 

lugar uma motivação que se origina na matéria. Agnaldo Farias diz que a obra de Bento é uma discussão em 

profundidade sobre a madeira. 

Em algumas ocasiões de seu processo de criação, 

parece muito evidente a intenção ecológica. Ela se reflete na ação 

de apropriação de árvores tombadas e seu deslocamento para o 

espaço da arte, provocando um desvio no destino comercial das 

toras. Em algumas ocasiões de seu processo de criação, parece 

muito evidente a intenção ecológica.  

José Bento faz uso das árvores que tombam 

naturalmente em uma porção da Mata Atlântica, entre Minas Gerais 

e Espírito Santo. Revela-se que o princípio de sua ação é ecológico, 

quando o artista diz que (...) sob as suas mãos a árvore voltaria a 

ser árvore.4 Seria, então, esse o campo aberto pela arte de Bento?  

 

              José Bento, sem título, Madeira (bicuíba-vermelha 

              e canela amarelada), 250 x 700 x 250 cm , 1997. 

Esses trabalhos são esculturas onde o artista pouco ou nada interfere.O tronco é considerado em 

seu volume e dimensão originais. Enfatiza-se a qualidade material da madeira, ou seja, o elemento natural, 

orgânico, portador de calor, odor e texturas próprias. O artista trata as árvores com respeito incomum. (...) Tratá-

las com respeito significa que as reconhece como seres vivos, com identidade própria.5 Mas o que se vê nas 

toras tombadas de José Bento é o índice da morte. Talvez seja justamente por essa evidência que seu trabalho 

nos toca tanto.  

                                                      
4
 BENTO, J. apud FARIAS, A. Madeira matéria mater . In: AMARAL.  2000, p.80. 

5
 FARIAS. 2000, loc. cit.  
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José Bento, A mala, Madeira (jacarandá-

cabiúna, peroba do campo,garapa e garaúna, 

1998-2000. 

  

Além do que podem sugerir as árvores tombadas retiradas da natureza, apropriadas quase sem 

interferência da mão do artista, José Bento é escultor da tradição artesanal da arte mineira, como revela o 

conjunto de sua obra. Mesmo em obras esculpidas em madeira, como A mala, a morte da árvore é também 

evidenciada, mas principalmente está em evidência a matéria quente e orgânica que só vive se transmutada em 

objeto pela mão do artista ou do artesão. A mala é uma caixa de madeira que contém pequenas árvores 

esculpidas em bloquinhos de várias madeiras diferentes, que o artista faz questão de especificar, uma a uma, 

na ficha técnica da obra. Um trabalho que se dá à manipulação, uma pequena floresta que diz sobre a natureza 

que lhe deu origem .  

Esses pequenos objetos de madeira se referem à árvore que um dia foram e que hoje está morta, 

e ainda permitem o prazer do contato com a matéria, sua possibilidade de regeneração. Em cada uma delas a 

lembrança do ser que cada uma é, com seu tempo e substância diversa, e que mesmo amputado e modificado 

ainda não cessou de existir.6 

 

 

                                                      
6
 FARIAS. 2000, p.91. 
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A ÁRVORE DISSECADA 

O tempo e a memória da árvore se apresentam de modo diverso na obra de Giuseppe Penone.7 O 

contato com a natureza, perdida para a civilização moderna, não se encontra para ele nos empreendimentos da 

Earth Art nem na contemplação nostálgica ou excessiva, mas na pesquisa de uma relação direta, carnal com a 

árvore e com a terra.8 Os gestos de Penone, ele mesmo sublinha, não são outros que aqueles, ancestrais, do 

cultivador ou do jardineiro que modela a natureza, porém voltado a outros fins. 

De origem camponesa, Giuseppe Penone tem na floresta de Garessio, nos confins da montanha 

liguriana, seu primeiro território. Ali tiveram início os gestos de apropriação, traços e marcas de uma série de 

trabalhos realizados sobre as árvores:  Alpi Marittime. L’albero ricorderà il contato (a árvore se lembrará do 

contato) foi feita na montanha nevada, em 1968. Tais obras, que não fazem parte de nenhuma exposição, estão 

vivas e são vistas através de registros fotográficos feitos pelo próprio artista de tempos em tempos. Foram 

realizadas pressionando-se um fio de malha de ferro de tal modo a marcar o contorno do corpo do artista no 

tronco da árvore. O crescimento da árvore se modifica a partir desse contato. A forma humana desenhada no 

caule acompanha o crescimento da árvore e se confunde com a própria árvore. 

Assim o artista faz dialogar natureza humana e reino vegetal. Conforme Margheritta Leoni-Figini, 

em Penone, a relação com a natureza, com o mundo vegetal, segue uma escala que considera a dimensão do 

homem. A analogia entre mundo animal e vegetal é um dos motores de sua arte, explicitada nas belas 

                                                      
7
 Nascido em Garessio (Piemonte), Itália em 1947, vive e trabalha perto de Turin, Itália. 

8
 GARRAUD, Colette. L’idée de nature dans l’art contemporain. Paris: Flammarion, ( La Création contemporaine),  1994. p.168. 
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metáforas contidas nos títulos onde a árvore lembrará (Ricorderà il contatto), terá vértebras (L’albero delle 

vertebre), a pele será de folhas (Peau de feuilles). 9    

O artista da Arte Povera joga o tempo vegetal contra o tempo 

tecnológico, escrevendo sua própria história nos círculos da natureza. Em uma 

de suas séries de esculturas, a série Alberi, Penone parte da viga de madeira 

em seu estado industrial, em secção quadrada ou retangular, trabalhando 

sempre segundo um mesmo princípio: entalhando a peça vai, pouco a pouco, 

retirando a madeira segundo os anéis de crescimento. O exame de duas 

seções de uma viga de madeira permite situar a base e o cume da árvore da 

qual a viga foi extraída. Uma vez orientada, o artista segue dissecando a tora. 

Busca os anéis que determinarão o diâmetro  que quer  dar ao tronco, e os nós 

que determinarão os galhos da árvore regenerada. 

 
Giuseppe Penone, Arbre hélicoïde, 1988. 

Esta tarefa o artista não a confia a ninguém. 

 

Todos os dias, há vinte anos, com horário que teria um carpinteiro, eu 

trabalho perto de Garessio minha cidade natal (...) é onde eu trabalho a 

madeira, para extrair de uma viga de 11 metros por 22 centímetros de 

largura e 10 centímetros de espessura, a forma da árvore que se encontra 

fossilizada.
10 

 

                                                      
9
 Observações feitas a respeito da mostra do artista no Centre Pompidou em agosto de 2004 por LEONI-FIGINI, Margheritta. Parcours. 

Expositions. Giuseppe Penone Rétrospective. Disponível em http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
penone/penone.html consulta realizada em 10/01/2005. 
10

 PENONE, 2000. p.39.  
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Giuseppe Penone, Arbre de 7 mètres, 1986. 

É necessário atravessar a duração para voltar em 

direção ao passado da árvore, ao inverso do tempo de 

crescimento, como uma seqüência de filme projetado ao contrário 

e fortemente acelerado,11 ele diz. Com Arbre hélicoïde, 1988, faz 

imaginar as colunas torcidas da escultura barroca, ele manifesta 

um gosto pelo objeto belo, quase que a obra de arte no sentido 

artesanal do termo – ao mesmo tempo em que lhe da a ver as 

leis do crescimento vegetal.12 O trabalho se interrompe antes que 

a viga tenha desaparecido totalmente. A parte deixada intacta (ou 

antes, inicialmente manufaturada) é indispensável ao 

entendimento da peça, a leitura da superposição invertida de dois 

tempos de trabalho, um utilitário, outro artístico. A fotografia 

também tem lugar na obra de Penone. Ele considera a 

documentação fotográfica importante para o entendimento de 

suas ações e em especial do processo do descascamento.13 

Tal suspensão do gesto dá, segundo Garraud, uma dinâmica particular à obra, aquela do non 

finito, a ligação entre o movimento de emergência visível da forma e o princípio neoplatônico segundo o qual a 

Idéia preexiste na matéria, o escultor só a põe à vista por escavamento.14 

                                                      
11

 PENONE, 2000, p.39. 
12

 GARRAUD, 1994, p.168. 
13

 PENONE, op cit, loc. cit. 
14

 GARUAD, op cit , p.168. 
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Por um procedimento inédito, Penone renova uma antiga concepção da Renascença e de 

Michelangelo em particular, segundo o qual o escultor encontra e revela a forma que está contida no material.  

Não seria adequado dizer que é a idéia de árvore que ele faz surgir, mas sua memória viva, ou melhor, sua 

infância. 

Há no pensamento de Penone um tipo de inversão da tradição panteísta: Não estamos nós 

imersos numa vasta totalidade natural, é a natureza que se infiltra nas coisas e as penetra. A “memória da 

madeira” impregna o mundo material. Nós evoluímos entre nossos móveis familiares, como numa floresta 

sepultada, esperando a ressurreição, na qual as árvores permanecem fechadas nas portas, nas mesas, nos 

assoalhos, nas vigas, nos barcos, nas carroças...15 

Penone diz: cada coisa de madeira foi uma árvore e eu podia também partir de uma porta, de um 

pé de mesa; porém eu escolhi uma viga porque eu tenho necessidade de um elemento de grande dimensão.16 

O mesmo procedimento Penone aplicou no grande cedro de Versalhes, tombado na tempestade de 1999. Esse 

trabalho monumental trata metaforicamente não só da natureza, mas da história e da cultura contemporânea.  

É preciso ver estas esculturas para compreender a carga que elas carregam 

em si: de início uma descoberta, a tomada de consciência visual do tempo 

que está escondido entre o centro da árvore e seu tamanho crescido. Ora, 

refletindo sobre isso, é como se agente pudesse observar ao mesmo tempo o 

começo e o fim de uma existência. Penone chega assim a pôr em cena o 

processo do tempo, de sua passagem, da evolução das coisas numa só 

imagem de poesia e da emoção se desprendendo.
17

 

                                                      
15

 PENONE. 2000, p.33. 
16

 Ibid.,p.39. 
17

 BELFÉGORE. Giuseppe Penone au Centre Pompidou-Paris. Disponível em <http: sortir.krinein.com/giuseppe-penone-au-centre-
pompidou-paris-1627.html> Consulta em 10/01/2005. 
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Assim, dentro de um tronco antigo, emerge uma árvore jovem. No fato de renovar seu gesto, não 

há repetição, porque para ele cada árvore tem sua própria identidade. As árvores que Penone realiza, seja na 

instalação com folhas de louro em Respirer l’ombre ou as frotagens com seiva e clorofila da série Il verde del 

bosco, podem assim lembrar em um ato de memória que revelam simbolicamente uma floresta desaparecida.  

 

                          Respirer l’ombre, (detalhe). 

 

                            Guiseppe Penone, Respirer l’ombre, 

                             instalação com folhas de louro, Centre Pompidou, Paris. 

 

A ÁRVORE CARBONIZADA 

A arte de Frans Krajcberg18 é reação - ou revolta, como chamou uma de suas exposições – em 

relação à destruição da natureza. Para ele, a natureza não é somente um arquétipo, origem da vida e de toda 

criação, é uma fonte inesgotável de inspiração, mas também um modelo ético e moral. Krajcberg diz que a 

verdade está na natureza e não nos artifícios do homem, nem na guerra, nem na arte. A arte será, no entanto, o 

                                                      
18

 Nascido em Kozienice, Polônia em 1921, Krajcberg emigrou para o Brasil em1947 e adquiriu nacionalidade brasileira, em 1957, vive 
e trabalha em Nova Viçosa na Bahia. 
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único meio capaz de reproduzir de algum modo a experiência integral que se vive no contexto natural.19 Seu 

trabalho tem início com a representação da natureza, chegando na sua obra madura à apresentação de um 

fragmento da natureza, que é a evidência da sua destruição.  

A fundação da obra de Krajcberg, para Sandra Lancman foi motivada pela experiência com a 

morte. (...) O trauma da guerra motivou uma prática artística cada vez mais voltada para princípios éticos ou 

mesmo políticos.20  Para ela, após a guerra, Krajcberg, não podendo mais se identificar com qualquer grupo 

social, adotou a natureza como sua única família e religião. A motivação ecológica surge ao reviver o trauma da 

guerra, já morando no Brasil. Foi no Paraná, onde trabalhava em uma usina de papel, seu primeiro contato com 

a floresta tropical e com a floresta em chamas.  As árvores se pareciam com os homens calcinados pela guerra, 

não suportei.21  

Suas esculturas são feitas de árvores carbonizadas, retiradas de seu contexto original, trabalhadas 

e apresentadas em conjuntos organizados ou isoladas. Além de se configurarem como indiciais da morte da 

própria árvore, as formas retorcidas, o contraste entre o vermelho e o preto, alguns antropomorfismos fazem o 

repertório das referências à morte na obra de Krajcberg.  

Assim como as obras de Penone e de Bento, seu trabalho origina-se na natureza e a ela se refere, 

porém, diferentemente da trajetória daqueles, Krajcberg associa os horrores que viveu na Segunda Guerra ao 

processo de destruição das florestas.  

                                                      
19

 KRAJCBERG, F. apud LANCMAN, S. A ecologia como foco da arte de Beuys e Krajcberg. Porto Arte, Porto Alegre, v.7, n.11, p.69-
85, maio.1996. 
20

 LANCMAN, op. cit., p.70. 
21

 KRAJCBERG apud LANCMAN, op. cit, p.77. 
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Franzs Krajceberg , Flor do mangue, madeira com pigmentos naturais, 1994. 

 

As esculturas do artista são produzidas com as árvores - troncos, galhos, cipós e raízes - 

encontradas carbonizadas ou abatidas. Sua qualidade material é a madeira quase feita em carvão, indicando 

que a árvore foi queimada. O artista agrega elementos, usa pigmentos naturais e barro, torce as formas, junta as 

partes, ele mesmo queima. Assim enfatiza, com o carvão a queima, com barro a terra que deu origem ao 

vegetal e com o pigmento vermelho o fogo que o destruiu. É enorme o repertório formal de suas esculturas e, 

além delas, Krajcberg se dedica à fotografia. As ações de destruição de matas e florestas são os objetos de seu 

interesse fotográfico.   
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Se a destruição das florestas equivale ao genocídio, a dor do artista não cessa. O agente da 

violência é sempre o poder, seja político ou econômico. Portanto, seu engajamento ecológico é integral e 

extrapola os limites da arte, conforme diz Costa a propósito de sua obra: a arte é agente transformador, é o 

resultado de uma verdade interior, de um compromisso em defesa da vida .22  

Nesse compromisso integral com a natureza, Krajcberg decide viver em uma árvore, ou como 

melhor expressa Thérèse Vian-Mantovani, o artista decide habitar uma escultura. A casa construída em 

colaboração o arquiteto José Zanine Caldas, segue o mesmo procedimento de coletas de árvores derrubadas, 

com os quais realiza suas esculturas. 

O ponto de apoio para essa casa suspensa é um enorme pequi de 40 toneladas e 2,60 m de 

diâmetro. Essa árvore pode viver até 4000 anos, se a umidade da qual tira sua energia continuar a lhe alimentar 

ou se a civilização não a abata como aconteceu com essa, recolhida por Krajcberg. O abrigo do artista se abre 

largamente ao exterior, é uma forma de liberdade. Trata-se também de um refúgio, diz Vian-Mantovani, que 

significa escapar da sua própria história passada, da civilização que o feriu, da sua ausência de raízes.23 

Pierre Restany, em seu Manifesto do Rio Negro, (1978) escrito na Amazônia em presença de 

Krajcberg, diz de um retorno à natureza original, de lutar contra a poluição dos sentidos, do naturalismo integral 

como uma disciplina do pensamento e da consciência perceptiva, um programa ambicioso e exigente que, como 

diz, ultrapassa de longe as balbuciantes perspectivas ecológicas de hoje.24 Trata-se de um discurso teórico 

                                                      
22

 COSTA, M. de L. Fragmentos de uma tragédia anunciada. Iin:  A Revolta / Frans Krajcberg.  Curitiba/PR : Fundação Cultural de 
Curitiba, 1995.(Catálogo da exposição). Obs. Sem numeração de páginas. 
23

 VIAN-MANTOVANI, Thérèse. Oeuvres d’arbres. Pau, França: Musée des Beaux-Arts de Pau, 2001,p.114. 
24

 RESTANY, P. Manifesto do Rio Negro ou manifesto do naturalismo integral . In: A Revolta / Frans Krajcberg.  Op cit. 
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associado a Krajcberg, no qual se encontram idéias próximas às de Beuys de que a poluição e o desmatamento 

são sintomas de uma sociedade doente.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa suspensa de Frans Krajcberg e escultura Memória da 

destruição. 

 

 

 
                                                      
25

 LANCMAN,1996,p.77. 
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A ÁRVORE REDENTORA 

A principal matéria com a qual Joseph Beuys26 operava era a palavra, a língua era uma constante. 

A forma plástica ou o objeto artístico servia de intermediário entre ele e o público. Essa realização só tinha 

sentido se colocada em ação, ou melhor, em debate, em discussão.27  

Desde a infância Beuys demonstrou um grande interesse pela natureza. Nas leituras às quais se 

dedicou, em toda fase de estudos até a universidade Beuys, aprofundou consideravelmente seu gosto pelas 

ciências naturais. Em sua predileção estavam os animais, que considerava como sinônimos da própria natureza. 

Em suas obras, o artista se mostra fascinado pelos processos vitais e pela dimensão existencial e simbólica do 

animal.28  

 
Joseph Beuys, 7000 carvalhos, ação, Documenta 7, 

Kassel, 1982. 

 

Em toda sua obra está também presente o traço do acidente 

que o colocou diante da morte na região da Criméria.  Beuys atribuiu a tal 

episódio o valor de uma experiência iniciática.  Assim, o que funda e 

motiva o trabalho do artista para princípios éticos e políticos é como em 

Krajcberg, a experiência traumática da guerra.29 Mas, onde pode ser 

encontrada a árvore na obra de Beuys? Em 1982, o artista realizou para 

a Documenta 7 o projeto Sete mil carvalhos. 

 

                                                      
26

 Beuys nasceu em Krefeld , Alemanha em 1921 e morreu em 1986 em Düsseldorf. 
27

 LANCMAN, 1996,p.70. 
28

 GARUAD, 1994, p.100. 
29

 LANCMAN, op cit, loc. cit. 
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Uma ambiciosa ação coletiva na qual propunha a plantação das árvores ao lado de um 

monumento de basalto em que, com o passar do tempo, cresceriam e, proporcionalmente, as esculturas em 

pedra se pareceriam cada vez menores. O crescimento da árvore opõe-se à estabilidade da pedra. Aqui a 

árvore é índice da regeneração, a pedra de estabilidade.  

 

                  Joseph Beuys, 7000 carvalhos, ação, Documenta 7, Kassel, 1982. 

 

                  Joseph Beuys, 7000 carvalhos,. 

 

Mircea Eliade explica que os lugares sagrados mais arcaicos de que se tem conhecimento 

constituem-se em um microcosmos: paisagem de pedras, de água e de árvores. Na origem do lugar sagrado, 

acha-se a floresta e depois o conjunto árvore-altar-pedra. A antiga associação pedra e árvore está presente em 

várias religiões onde a pedra representava a realidade por excelência: a indestrutibilidade e a duração; a árvore, 

com sua regeneração periódica, manifestava o poder sagrado na ordem da vida.30 Beuys quer colocar em 

evidência o poder mágico contido nos elementos naturais. O carvalho é uma árvore simbólica da  cultura  alemã. 
                                                      
30

 ELIADE, M. Tratado de história das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p.219. 
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Beuys queria, segundo Simon Schama, praticar o que chamou de Verwaldung: o florestamento como 

redenção.31 

 

 
Joseph Beuys, Varrição do Grafenberger Wald, ação, 

Düsseldorf,1971. 

 

 

Outra ação de Beuys, marcada de intencionalidade ecológica e 

comentada por Simon Schama foi uma manifestação contra uma proposta 

de converter uma parte de uma floresta em um clube de campo com 

várias quadras de tênis. Acompanhado de cinqüenta discípulos, Beuys 

varreu a mata com vassouras de bétula numa espécie de exorcismo 

cultural da burguesia e pintou cruzes e círculos nas árvores ameaçadas 

como se afirmasse a antiga religião teutônica dos espíritos silvestres.32 

Se considerarmos a predileção comum pelos materiais 

elementares, a forte vinculação com a natureza e com o corpo talvez se 

possa estabelecer alguma relação entre a obra de Joseph Beuys e 

Giuseppe Penone.  

 

 

                                                      
31

 Alfred Detering mostrou, num trabalho bem documentado, que se pode seguir até a pré-história, entre os indo-europeus, a 
personificação da Àrvore Cósmica  e da Árvore da Vida num carvalho, e que, de qualquer modo, foi nos territórios do norte da Europa 
que as populações protogermânicas elaboraram este mito. A fusão da Árvore Cósmica com a Árvore da Vida encontra-se também 
entre os germanos.ELIADE, 1998. p.224. 
32

 SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p.132. 



 190 

Porém, como nos mostra Sheila Leirner, fica clara a diferença: Penone denota uma vontade 

consciente de distanciamento. Os objetos de Beuys, ele diz, claro que eram impressionantes. No entanto, quero 

que meus trabalhos se sustentem sozinhos, separados de toda história.33  

A obra de Beuys relaciona natureza, política e mitologia germânica, ingredientes também usados 

na experiência histórica do nazismo.34 Assim, Beuys obriga os alemães a encararem os tabus relacionados à 

sua angústia moral.  A resposta de Anselm Kiefer35 ao mundo não é diferente. A memória é assunto por 

excelência em sua obra. Diz Robert Littman que, ao lidar com a iconografia nazista, com a mitologia germânica 

e fatos da história alemã privilegiados pelo nazismo, Kiefer o faz para restaurar e regenerar o que foi usurpado e 

rompido pelo nazismo.36  As árvores, nas obras de Beuys, são objetos de suas ações. Melhorar o ambiente 

urbano não é o único objetivo de tais ações. Para ele,  a arte era a única força capaz de provocar uma mudança 

radical na vida dos homens. Sempre visando a uma reestruturação profunda da sociedade, o artista se 

considerava o portador, assim como o povo alemão, de uma mensagem libertadora para toda humanidade.  

Assim, Joseph Beuys e Anselm Kiefer apresentam em suas obras, a despeito das diferenças 

materiais e de procedimento, objetos que se aproximam em contexto e possibilitam vários pontos em comum. 

Os trabalhos de Kiefer que interessam a este estudo são os referentes às ligações entre a memória mítica da 

floresta e o nacionalismo alemão. 

 

                                                      
33

 PENONE,G. apud LEIRNER, S. A morte ronda a obra de Giuseppe Penone. Disponível em 
http://pro.wanadoo.fr/sheila.leirner/materias%20oestado/penone.pdf Consulta em 10/01/2005. 
34

 Sobre as ligações entre memória mítica da floresta e o nacionalismo alemão, ver Cap. 2 “Der Holzweg: a trilha na floresta” em 
SCHAMA, 1996, p. 85 – 143. 
35

 Anselm Kiefer nasceu em Donaueschingen, Alemanha, em 1945. No Brasil, participou da Bienal de São Paulo de 1987 e realizou 
uma mostra individual dos seus trabalhos no Museu de Arte Moderna de São Paulo de março a maio de 1998. 
36

 LITTMAN, R. Anselm Kiefer. São Paulo: Museu de Arte Moderna  de São Paulo, 1998. (Catálogo da exposição) 
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A ÁRVORE SUTURADA 

Nas obras de Anselm Kiefer, se vê, antes de tudo, a materialidade orgânica da arte alemã. Ele foi 

buscar no expressionismo alemão a textura bruta na pintura e usou a xilogravura como forma de gravura 

associada à identidade germânica.  

Como Beuys, Kiefer pretendia rejeitar o modernismo 

a-histórico e cosmopolita da arte originária de Nova York. O que 

mais os incomodava era o narcisismo da vanguarda, sua 

insistência em afirmar que o único assunto interessante para a 

arte era a arte.37 Seu trabalho é uma espécie de reação ao tema 

modernista da separação entre o processo pictórico e seus 

objetos aparentes.38 

No imaginário de sua pintura predominam as 

paisagens, a floresta é tema recorrente. Sua intenção era explorar 

o destino moderno do mito da paisagem na cultura alemã. 

 

 

Anselm Kiefer, Die Hermanns-Schlacht,, livro, 1977. 

Kiefer estava decidido a se tornar um estorvo cultural, remexendo nas cicatrizes do esquecimento 

até abrir novamente as feridas.39 Dois trabalhos, descritos por Simon Schama, são exemplares no uso da 

xilogravura associada às idéias do idealismo heróico dos alemães. O primeiro, Wege der Weltweishest: Die 

Hermanns-Schlacht, (Os caminhos da sabedoria universal: a batalha de Arminius) em que Kiefer constrói um 

                                                      
37

 SCHAMA, 1996, p.133. 
38

 Cabe, como contraponto às concepções narrativas de Kiefer, lembrar como Mondrian partiu da representação da árvore para chegar 
a sua essência abstrata, transformando-a em uma grade de linhas. 
39

 SCHAMA, op.cit., p.131. 
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panteão com os heróis da história e da cultura da Alemanha, subvertendo a cronologia dos fatos, juntando 

nomes ou retratos de datas as mais distintas. Hermann é primeiro grande herói alemão. 

 

 

 

 

 

Anselm Kiefer, Wege der Weltweishest: Die Hermanns-Schlacht, 

 xilogravura, 1993. 

 

Kiefer produziu uma série de trabalhos cujo subtítulo é Die Hermanns-Schacht (A batalha de 

Arminius). Esses trabalhos fazem referência à floresta de Teutoburgo, lugar onde Arminius derrotou as legiões 

de Varus em 9 d.C. e, com isso, afastou para sempre, muito antes da queda do Império Romano, o domínio de 

Roma a leste do Reno.40 Reunidos nesse espaço enlutado estão os guarda-florestais da cultura alemã, cujas 

cabeças emergem dos veios da madeira e, na parte central do trabalho, o local da batalha recua para o fundo, 

onde a base das árvores se transforma em uma pira funerária. 

No livro com o mesmo tema, Die Hermanns-Schlacht, (1977), o material orgânico, propositalmente 

tosco da obra se reporta à paisagem da qual foi tirado e que agora representa. Kiefer, diz Schama, parece ter 

impresso esse livro com tábuas inteiras, de modo que não só os veios, mas também os nós e os sulcos se 

destacam na superfície nodosa da página. As imagens trazem uma galeria de retratos do destino nacional, 

começando por Arminius, passando por poetas e filósofos. O uso da xilogravura, pela textura material da 

                                                      
40

 TASSINARI, A. O rumor do tempo. In:  LITTMAN, 1998, p.15. 
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madeira, agrega sentido a essas obras.41 A impressão de um fragmento de árvore representa a própria árvore, e 

é ainda o resultado de uma conexão física entre madeira e papel seu caráter indicial.  

Mas, não é só da história e do mito da alemanha que seu trabalho trata.  Arte de Kiefer é a arte da 

regeneração, como é a dos deuses embalsamadores, diz Alberto Tassinari. A questão de todos os seus temas é 

o passado, uma arte de regeneração da memória do mundo.42 Tassinari nota que para onde for que se dirija no 

passado ocidental, aí acabará por encontrar temas de destruição e reparação a serem, eles mesmos, 

esteticamente expostos como destruídos e reparados. A isso Kiefer se dedica, ele reúne e sutura os fragmentos 

esparsos, principalmente aquele que não queremos encontrar. 

Não se pode deixar de observar que o trabalho de Kiefer eclode em um contexto de tradicional 

adesão às causas ambientais. A questão ecológica, porém, mais que engajamento, mostra-se como uma a mais 

entre outras questões relacionadas ao tema da memória e identidade. Quem se interessaria em resgatar a 

memória mítica da floresta tão ligada ao nacionalismo? Como seguir por essa zona da penumbra moral sem se 

desorientar? Na Alemanha do pós-guerra, expõe Simon Schama, não houve ninguém com maior determinação 

que Kiefer para penetrar na floresta da história alemã em busca da lembrança da paisagem e do mito arbóreo.  

 

 

 

                                                      
41

 Simon Shama descreve seu contato com o livro Die Hermanns-Schlac, no Museu de Belas Artes de Boston. Sua descrição revela a 
intensidade da experiência proporcionada pela obra. Tirá-lo do estojo, no Museu de Belas Artes  de Boston, num dia quente de verão, 
foi como libertar da gaiola um animal da floresta, pois o livro é propositalmente tosco, embora montado e impresso em papel de alta 
qualidade. Num dia quente de verão, a tinta escura brilhava, pegajosa como se fosse feita de alcatrão de pinho, e a curadora teve 
dificuldade para manusear as entrefolhas em segurança. Nunca seca, disse ela. (...) Ler o Hermanns-Schlacht de Boston equivale a 
ser conduzido pela mão de ferro de Kiefer Holzweg adentro [...] Virar a página equivale a penetrar no interior , as proporções verticais 
invertidas, troncos pretos, imensos e ameaçadores, separados por frágeis colunas de luz. SCHAMA. 1996, p.138. 
42

 TASSINARI, A. O rumor do tempo. In: LITTMAN, 1998, p.15. 



 194 

A ÁRVORE CORTADA 

E tal investigação plástica nos coloca entre os limites da realidade da arte e 
da realidade do mundo, a arte voltada para a natureza e a arte voltada para 
a realidade social, senão sobretudo para a meta-arte. A vida, a criação, a 
beleza das formas orgânicas nos lembram simultaneamente o corte seco, 
da destruição, e da ambígua radicalidade da morte.

43
 

 

É possível estabelecer algumas relações entre operações experimentadas meus trabalhos e as 

obras consolidadas dos artistas aqui sublinhados. Do mesmo modo, foi possível estabelecer relações entre seus 

trabalhos, em vários aspectos, sem deixar de apontar as diferenças e originalidades de cada um.  

A atenção aos aspectos materiais da madeira fundam o trabalho de José Bento. Krajcberg é 

motivado, e instaura suas principais indagações, pelo contato com um contexto de destruição do patrimônio 

vegetal. Entre as obras comentadas dos cinco artistas, as de três deles são esculturas, ações diretamente sobre 

a madeira, ou melhor, dizendo sobre a própria árvore. As obras de Beuys se encontram em um nível de 

proposições conceituais, ficando a representação da árvore, restrita às pinturas de Kiefer. Nas xilogravuras 

desse último como nas frotagens de Penone, podemos obter uma maior aproximação com as imagens deste 

trabalho, porém, como processos de contato, as impressões se distanciam das fotografias significativamente.  

A abordagem referencial da árvore se diferencia no modo como é apresentada nas obras de cada 

um desses artistas. A verticalidade é enfatizada por Penone, Krajcberg e em algumas obras Bento.  

Minhas imagens de árvores se fragmentam em delgadas lâminas circulares da superfície cortada 

do tronco. Mas, já foi dito, o modo como a árvore é dada a ver nas imagens e nas apresentações no espaço 

resulta de um olhar que só é possível a partir da árvore cortada. Sendo assim, tais imagens podem ser definidas 

como imagens do corte. É possível aproximar ainda minhas ações sobre a imagem fotográfica, sejam elas 

                                                      
43

 NARDIN, H. O., Beatriz Rauscher: Do corte e do inteiro, Novo Hamburgo, RS: Pinacoteca da Feevale, maio de 2002.  
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cortes físicos, numéricos ou projetivos, com as ações daqueles escultores sobre a matéria com seus formões, 

serras e maçaricos.  

A fotografia tem lugar nas obras da maioria deles: seja o registro de ações efêmeras em Penone e 

Beuys ou a pintura sobre a fotografia em Kiefer. Mas há também as documentações fotográficas das queimadas 

de Krajcberg.  

A referência à árvore é uma das invariáveis que caracteriza o conjunto de trabalhos que são 

objetos deste estudo e dá a ele uma unidade não só conceitual, mas também formal muito bem marcada. Busco 

tirar partido do potencial de recriação, a partir de um único elemento que meu trabalho encerra. Cada exposição 

se mostrou como um laboratório para essas experiências.  

O universo das indagações de Giuseppe Penone, José Bento, Frans Krajceberg, Joseph Beuys e 

Anselm Kiefer é a natureza. É amplo o repertório de materiais naturais onde buscam liberar o potencial 

energético da vida. Mas, é possível afirmar, pelos trabalhos anteriormente citados, que a árvore em diálogo com 

o homem se encontra em lugar privilegiado em seus interesses. Aproximando o homem da natureza, dos 

materiais elementares, da idéia de crescimento e transformação, eles nos põem a pensar no efêmero, no 

passageiro, na efemeridade da natureza, da brevidade da nossa existência e na efemeridade do próprio gesto 

artístico. Assim, posso considerar minhas experiências com árvores cortadas buscando inserir-se no vasto 

caminho aberto por esses artistas.  

Diante das diversas salas dedicadas ao trabalho de Penone, em uma retrospectiva apresentada pelo Centre Pompidou 

de Paris em 2003, Sheila Leiner observa o que pode ser estendido às obras de cada um deles: em todas elas, a vida se manifesta, 

mas a morte ronda...
44
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 LEIRNER, S. A morte ronda a obra de Giuseppe Penone. Disponível em 
http://pro.wanadoo.fr/sheila.leirner/materias%20oestado/penone.pdf . Acesso em 10/01/2005. 
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O Espaço (...) é contado a partir de mim como ponto ou grau zero da 
espacialidade. Eu não o vejo segundo o seu invólucro exterior, vivo-o por 
dentro, estou englobado nele. Afinal de contas, o mundo está em torno de 
mim, a não adiante de mim.

1
 

 

MERLEAU-PONTY 

 

Reuni em dois blocos os relatos das exposições que compõem os objetos deste estudo. As duas 

primeiras mostras tiveram como unidade material as imagens impressas, enquanto no segundo bloco as 

imagens são projetadas. Cada bloco partiu de indagações diversas e teve desdobramentos teóricos também de 

diferentes ordens. No primeiro estão alguns trabalhos antecedentes, que chamei de Imagens para pisar além 

das exposições de Curitiba, aqui chamada de Imagens numerizadas  e a de Novo Hamburgo, O corte e o inteiro. 

Através delas se colocou ênfase nas seguintes discussões: 

(1) As mudanças de enfoque operadas sobre as idéias de traço, o vestígio,  presença e  ausência 

enquanto sentidos imanentes da fotografia; na passagem da fotografia da ordem das imagens 

indiciais para a ordem das imagens numéricas, 

(2) O espaço arquitetônico como suporte dessas imagens. 

 

 

                                                      
1
 MERLEAU-PONTY, M. O Olho e o Espírito In: Textos escolhidos, São Paulo: Abril Cultural, 1975. p.290. 
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17 – Sibipiruna,  fotografia numerizada impressa em vinil adesivo, 300 x 300 cm .  

Exposição coletiva: Extra-small / extra-large  Museu Universitário de Arte / UFU mai 2000.  
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18 - Sibipiruna fotografia numerizada impressa em vinil adesivo, 300 x 300 cm 
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19 - Sibipiruna fotografia numerizada impressa em vinil adesivo, 300 x 300 cm 
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20 - Elevador, fotografia numerizada impressa em vinil adesivo, 107 x 80 cm .  

Intervenção em espaço público, Instituto de Artes / UFRGS 



 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 209 

 

 

          21 - Alameda, fotografias numerizadas impressas em vinil 

          adesivo, várias dimensões. Ensaio , MUnA / UFU , 2001 

 

 

22 - Caminho, fotografias numerizadas impressas em vinil 

adesivo, várias dimensões. Ensaio, MUnA / UFU , 2001 
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O CORTE PARADOXAL 

Cortar uma árvore é uma operação que está subentendida na elaboração de uma xilogravura, na 

fatura dos mais variados objetos de madeira produzidos por nossa cultura assim como nos trabalhos aqui em 

discussão. No interior do tronco da árvore, o lenho é matéria em permanente morte. A morte acompanha a 

arvore.2 A madeira do cerne, que sustenta a árvore, é constituída de células mortas. Embora cortar é dar fim ao 

vegetal, por outro lado é impedir que a madeira se decomponha. Assim, a maior parte das árvores são abatidas 

antes de sua morte natural, possibilitando o aproveitamento da madeira. Interrupção da vida da árvore é a 

interrupção da decomposição da madeira. Um ato paradoxal, destrutivo e produtivo a um só tempo, do qual este 

trabalho emerge.  

Operação fundamental e produtora de sentido, a idéia de corte está oculta nas imagens 

produzidas através da xilografia. A presença dos traços do corte, na medida em que podem ser visíveis em uma 

imagem, revelam que a madeira não é apenas matéria física necessária para o surgimento da imagem,  mas,  

principalmente, uma substância simbólica que virá denotar as idéias de tempo, existência, calor,  vida orgânica e 

morte.  

Partindo destas considerações e observando restos de caules de árvores nas calçadas, desenvolvi 

as séries de trabalhos que antecedem essa pesquisa. Eram trabalhos em xerox sobre papel com imagens da 

superfície plana da madeira, tendo invariavelmente uma organização geométrica em sua configuração (figs. 

11,12,13,14 ). Entre eles e os trabalhos atuais, minha pesquisa passou uma curta fase de experimentação de 

mudança de suporte. Hoje posso ver a importância desse laboratório de suportes nas mudanças ocorridas em 

meu processo de criação e as conseqüências teóricas e práticas que dele resultaram. 

                                                      
2
 A morte acompanha a árvore. A madeira do interior e a parte da casca que se chama súber são constituídos de células mortas. In: 

GOURIER, James et al. L’ABCdaire des arbres. Paris: Flammarion, 1999. p.84. 
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O problema colocado na época partia da análise dos trabalhos realizados em eletrografia. Eles 

eram desenvolvidos seguindo as seguintes etapas: 

 

 

(1)Coleta de matrizes (pranchas de madeira velha, partes de objetos de 

madeira, pedaços de troncos ou galhos de árvores em secção circular etc); 

 

(2)A partir da forma da matriz eram feitos estudos em desenhos prevendo as 

composições, tamanho, número de repetições das formas de madeira e 

número das repetições das cópias impressas; 

 

 

 

 

(3) A matriz selecionada era levada até o 

bureau de impressões e as cópias eram 

feitas, com a matriz diretamente sobre o 

scanner da máquina de xerográfica, 

selecionando fundo preto e definindo o 

número de cópias previstas no projeto; 
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(4) As formas eram recortadas e coladas 

conforme o projeto, sobre um novo 

suporte, no tamanho da impressão final; 

 

(5) Agora as colagens eram fotocopiadas 

e justapostas até atingir as dimensões da 

área onde seriam aplicadas. 

 

 

Do pequeno ao grande, a idéia que já se esboçava nestes trabalhos era ganhar o espaço. As 

folhas impressas com uma mesma imagem eram coladas diretamente sobre a parede formando grandes painéis 

organizados geometricamente (fig.9). Formalmente próximos das estratégias composicionais – uma coisa 

depois da outra – dos trabalhos minimalistas, diferenciavam-se deles por provocarem uma indagação e não a 

anulação dos sentidos. A intenção era, através da repetição, enfatizar a idéia incidência do corte no interior das 

imagens. O propósito era que eles provocassem a questão: por que esta imagem se repete? A resposta estaria 

no próprio sentido da imagem: o corte, o corte, o corte... 

 Sendo assim, cada módulo da imagem não excedia a dimensão da maior folha de impressão, ou 

seja, o tamanho de 0,28 x 0,42 centímetros (fig.13). Sempre era usado o mesmo papel de cópia. O de melhor 

resultado era o sulfite fosco de 180 gramas. Trabalhando simultaneamente com projetos em pequenas e 

grandes dimensões, no decorrer do processo esse suporte começou a mostra-se limitador para superfícies 

maiores. 
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Considerando a afirmação de René Passeron que a causa material da obra não é nada passiva, e 

a obra será o produto ambíguo de uma luta entre a subjetividade do artista e as necessidades técnicas do 

material ,3 podemos entender o que se processou a seguir. 

Sem me desviar do caminho que vinha trilhando no trato das questões que ainda me instigavam - 

como da madeira e do corte - encontrei, entre os serviços oferecidos pelo bureau de impressão, a transferência 

a quente de imagens xerografadas para tecido. Sendo assim, experimentei dos tecidos mais leves às lonas mais 

grossas muito semelhantes aos suportes usados para pintura. Curiosamente, ou para atender o apelo da obra,4 

como diz Pareyson, as composições perderam a geometria, desorganizaram-se e ganharam muita mobilidade. 

Foi como uma fusão de átomos que resultou na explosão dos trabalhos subseqüentes. Porém, o tamanho ainda 

era um limite não superado. As indagações eram claras, mas as respostas demoravam a ser encontradas. 

 

 EXTRA SMALL / EXTRA LARGE 

O imenso e o ínfimo, o máximo e o mínimo, recursos que imprimem uma 

variável ao rápido e raso olhar sempre em trânsito, retardando a 

velocidade e induzindo um novo ritmo.
5
   

Assim, Nancy Betts apresenta os trabalhos da exposição coletiva Extra Small / Extra Large que 

aconteceu no MunA / Uberlândia em 2000 na qual participei com dois trabalhos, entre eles Sibipiruna. Sabemos 

que é no próprio operar a obra que se colocam as regras de sua realização e, assim, foi através de um convite 

para participar dessa mostra que justamente colocava as questões da espacialidade, do formato e dimensão na 

                                                      
3
 PASSERON, R. Da estética à poïetica. Porto Arte, Porto Alegre, v.8,n.15, p103-116, nov.1997. p.109. 

4
 PAREYSON, L. Estética , teoria da formatividade. Petrópolis: Vozes, 1991. 

5
 BETTS, N. Extra-small / extra-large . Uberlândia MG: Museu Universitário de Arte, de 08 de junho a 30 de julho de 2000. ( folder da 

exposição ). 
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percepção e apreciação estética, que tem início uma nova série de operações que iriam funcionar como motores 

do trabalho atual.  

A proposta da curadoria se enunciava a partir da seguinte colocação: Os extremos da escala 

abalam o formato familiar, seguro e confortável ao qual estamos acostumados,  o qual nada mais é do que um 

critério de ordem e controle que reforça nosso domínio sobre as coisas e o entorno, dispensando assim uma 

maior atenção ao objeto, uma vez que já conseguimos mensurá-lo, catalogá-lo.6 Era justamente por sua 

pequena dimensão que meu trabalho interessava à proposta curatorial, pois para Nany Betts o pequeno formato 

exige não só um aguçamento do olhar, mas também um movimento do corpo, a aproximação física, a intimidade 

da relação com a obra. Curiosidade que instiga uma pré-disposição a compartilhar segredos, desvendar 

mistérios, ver o Mundo.7 Senti-me, porém desafiada a experimentar o grande.  

Foi a conjunção dessa oportunidade e alguns aspectos pontuais que geraram o trabalho que seria 

apresentado na exposição Extra small / extra large.  

(1) Há algum tempo eu vinha observando os restos enraizados, ou seja, pedaços de troncos, de árvores grandes que 

haviam sido cortadas, que não eram retirados das calçadas, ficando grudados no chão. Representavam um limite, 

pois em minha prática de coletora de restos de árvores, aquele corte revelava-se como uma impossibilidade de 

uma resposta através da obra. 

(2) Na rua em que moro, uma sibipiruna acabava de ser cortada. Seu diâmetro aproximado era de 0,50 cm. Com 

algum esforço, uma fatia poderia ser retirada do tronco, mas os recursos técnicos que eu utilizava até então, não 

me permitiam produzir o sentido de gravidade que me inspirava aquela ação, visível na dimensão e na idade da 

árvore revelada após o corte. 

(3) Uma imagem havia me causado uma forte impressão: uma gravura, reproduzida no livro Paisagem e memória, 

mostrava um baile que havia ocorrido num tronco cortado de uma sequóia gigante . 

                                                      
6
 BETTS, 2000, loc. cit.             

7
 BETTS,  2000. 
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(4) Havia observado também, nos anúncios no supermercado e nos ônibus, o uso de imagens impressas em adesivo 

de grandes dimensões. Eram impressões a partir de imagens digitais, em um processo e resultado muito 

semelhante ao das eletrografias. 

Estavam estabelecidas as condições para que o trabalho se operasse. Pensei em uma imagem de 

grandes dimensões, aderida ao piso do museu onde seria realizada a mostra, como uma grande e delgada fatia 

da sibipiruna que acabara de ser derrubada. Surgiria, assim, a primeira imagem, de uma série de Imagens do 

corte. Fora as seguintes etapas para sua elaboração: 

(1) Uma larga fatia do tronco da sibipirina tombada foi cortada com moto-serra a meu pedido. 

(2) Sua superfície foi aplainada em uma marcenaria para eliminar as marcas da moto-serra e tornar 

mais visíveis os  anéis de crescimento da árvore.  

(3) Foi tomada uma fotografia em cromo da superfície da madeira. 

(4) Esse cromo foi escaneado e passou por um processo de numerização. 

(5) A imagem foi trabalhada no computador; sendo cortada e redimensionada, considerando a largura 

da impressora, ou seja, 130 cm cada uma de suas duas partes. 

(6) A imagem foi impressa em vinil adesivo para piso em duas partes, resultando, pela justaposição 

delas, um diâmetro aproximado de 300 cm  (fig. 17). 

As mudanças operacionais foram decorrentes da dimensão da matriz da imagem e da dimensão 

desejada do resultado, porém o principio de execução se manteve. As mudanças significativas seriam em 

primeiro lugar, decorrentes do tipo de material usado, vinil adesivo, que permitiu que a imagem fosse aderida ao 

piso, possibilitando ao trabalho uma íntima relação com o espaço arquitetônico. Com isso, a relação figura / 

fundo existente nos trabalhos anteriores é desconstruída em favor de uma relação figura / espaço real. O 

segundo aspecto significativo está   no uso do chão (e não da parede, por exemplo) como suporte para a 

imagem, que agora se estendia no espaço, criando relações de outra ordem entre imagem e observador.  
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Sibipiruna vista do mezanino 

 

   A colagem das imagens no piso do museu permitia sua 

vista no mesmo plano, ou seja, o observador poderia pisar na imagem 

ou passar ao lado, e, ainda, ela poderia ser vista a partir do mezanino 

do espaço de exposição. 

Ainda um outro trabalho pequeno foi apresentado na mesma 

mostra: eram oito pequenas imagens de secções circulares de 

diferentes árvores, impressas em tecido e justapostas na parede, junto 

com uma serra circular.  

Ampliar as imagens resultantes de cortes de madeira já era um potencial dos trabalhos anteriores, 

apenas dependente de tecnologias adequadas para sua realização. O contato, porém, com essa imagem 

ampliada desencadeou considerações que colocam em evidência uma trama de sentidos produzidos pelo 

trabalho depois de pronto. O caráter de descoberta intrínseco ao processo de criação revelou-me outras 

imagens a partir dessa experiência que resultaram em duas leituras que proponho para essa mesma imagem. 

Não pretendo, porém, com isso, limitar ou fechar as possibilidades de leitura do trabalho, mas, de certo modo, 

dizer sobre os efeitos da obra produzidos em mim, até para entender como eles orientaram os trabalhos 

subseqüentes.  

 

AMPLIAÇÃO, ESCALA E POUCA ESPESSURA 

A questão da escala é fundamental diz Georges Didi-Huberman, referindo-se às esculturas de 

Tony Smith. Diz que as esculturas aumentadas puxariam toda a obra para o lado do colossal, ou seja, o lado de 

uma fenomenologia da intimidação. Diferentemente, porém, do que ocorre com os objetos mimimalistas, 
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aproximados da escala humana.8 a representação figurativa ampliada de uma imagem do corte do caule de 

árvore me impressionou por me diferenciar dela. A imagem sob os pés configurou um “lugar” se distanciando da 

referência com o objeto de origem. 

Ao mesmo tempo se estabeleceu uma pulsação entre reconhecer e não reconhecer a 

representação da árvore naquela imagem: se por um lado se reconhece sua semelhança com o objeto do qual é 

traço, seu aspecto mimético em essência, de outro jogamos contra este ilusionismo do espelho fotográfico em 

busca da diferença. Estes dois aspectos produzem duas imagens possíveis para um mesmo objeto, a partir 

justamente da relação espacial observador-objeto. 

O primeiro aspecto – de semelhança da imagem com a árvore – pode remeter à nossa ur-história,9 

ou seja, um tempo mítico, em que - poderíamos imaginar - o universo teria sido habitado por árvores colossais. 

Susan Buck-Morss ( em referência às impressões causadas em Walter Benjamin pela fusão do 

velho e do novo) diz da natureza mítica como imagem do desejo, como um desejo de retornar a um tempo em 

que os seres humanos viviam reconciliados com o mundo natural.10  

Sobreponho a essa imagem impressa, aderida ao chão, um tapete que delimita um lugar utópico, a 

imagem de sequóias gigantes, árvores que provocaram grande impacto quando descobertas.11  

                                                      
8
 DIDI-HUBERMAN, G. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34,1998. p. 122 e 123. 

9
 Conceito usado por Susan BUCK-MORSS. Dialectica de la Mirada – Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes. Madri: Visor, 

1995. 
10

 Ibid.,p.135 
11

 A descoberta dessas grandes árvores, em 1852 na Califórnia, significou a possibilidade de se estar diante das criaturas vivas mais 
antigas do planeta. O culto à antiguidade, porém, foi logo substituído pelo comércio da novidade e em seguida os bosques de sequóia 
foram transformados não só em lugares de curiosidade como também de veneração. Conta-nos Simon Schama, em Paisagem e 
Memória, que essas árvores simbolizaram os sentidos do sagrado pela grandiosidade que falavam à alma. Representaram também a 
reconciliação com a floresta inimiga (habitat dos índios ateus) e assim foi considerada o templo natural da América, emblema perfeito 
para a utopia norte-americana. Cf. Simon Schama. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.  
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É possível pensar que o encontro com tais árvores possibilitou imagens coletivas do desejo como 

o ponto de intersecção a que se refere Buck-Morss, entre a ruptura revolucionária com o passado recente 

evocando a memória de mitos e símbolos utópicos de um ur-passado ainda mais distante.12 O embate com essa 

paisagem intimidadora, porém possível de ser dominada, produziu uma série de representações entre as quais 

uma gravura que mostra um tronco de sequóia, cuja superfície fora aplainada para se transformar em uma pista 

de dança. O baile que ali se realizou festejou uma nova natureza em uma terra dominada.  

Os fragmentos enraizados nas calçadas da cidade, talvez possam ser vistos como um sintoma da 

reação coletiva à natureza selvagem desta terra afastada dos grandes centros, que se vê destinada ao 

progresso e a auto-suficiência como negação de seu passado rural. 

O segundo aspecto possível de ser lido nessa imagem impressa ampliada do corte de árvore é  o 

aspecto da diferença que se dá pela recusa ao ilusionismo realista. Ao invés de se apresentar como um espelho 

do real, a imagem é vista como reinterpretação da realidade, o que permite outras associações. Desconstruindo 

o código que permite à imagem referir-se à árvore, o observador se coloca diante de uma visão ampliada de um 

microcosmo orgânico, fluido e disforme, que maximiza o poder  intimidador da imagem. Ela, se aproximada à 

idéia de um ser unicelular, nos levaria a pensar nas novas biologias que introduzem em nossa realidade 

cotidiana uma nova maneira de pensar a matéria viva, os limites e as relações entre os seres humanos e a 

natureza. 

Vejo tanto a primeira como a segunda imagem – que sobreponho ao trabalho apresentado no 

MUnA – como possíveis de serem relacionadas à idéia de domínio da natureza. São leituras do trabalho 

ancoradas na possibilidade de vislumbrar uma utopia em seu sentido afetivo, como define - pelo viés 

psicanalítico - Roger Dadoun, ao recolocar o arcaico e o corpo a partir do modo como um observador se 
                                                      
12

 BUCK-MORS, 1995, p. 135. 
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relaciona com as imagens. Uma imagem de utopia que se volta em direção de uma outra realidade interior, 

como utopia afrontadora da realidade – que a articulação com o inconsciente suscita – em sua possibilidade de 

projeção e reformulação.13   

Vejo neste trabalho uma imagem referida a uma lâmina de pouca espessura de um corte de uma 

árvore gigante e ao mesmo tempo a uma lâmina gigante de uma imagem biológica microscópica, de pouca 

espessura. 

Este trabalho pretendia colocar o observador em pé sobre a imagem. Como um tapete ela poderia 

ser pisada e, ainda, pelo aspecto arquitetônico da galeria do Museu, poderia ser vista do mezanino, ou seja, 

avistada de uma distância maior, de cima. O modo de perceber, a partir desses possíveis pontos de vista, 

produziu experiências diferentes. Caminhar, pisar, dançar sobre essa imagem; perceber pela visão dos anéis a 

inserção do tempo na matéria,  permitiu uma experiência de ilusão de uma posição de dominação da natureza 

visível relativa ao nosso passado mítico. Olhar a imagem do alto é perceber através dos seus anéis concêntricos 

um movimento que nos suga para o interior obscuro e desconhecido de algo que está mais à frente, talvez no 

futuro. Ver essa  Imagem do corte,  como representação de um micro ou um macro organismo, pode colocar em 

um espaço estreito o problema da nossa pouca espessura diante do desconhecido. 

 

O POÇO, A QUEDA E O AVESSO DO VOLUME 

De todas as operações desenvolvidas nesses trabalhos, desde as Xilogravuras Secas, a que se 

apresentou como o maior desafio foi estender a imagem ao espaço. A descoberta dessa possibilidade, através 

da colagem da imagem no chão, exigiu a instrumentalização de um pensamento espacial inédito nas minhas 

                                                      
13

 DADOUN, 2000. p.29.  
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experiências plásticas.14 A oportunidade de buscar soluções para o problema da imagem estendida no espaço 

começa a se esboçar em um trabalho executado no prédio do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, em maio de 2001.15  

São estas as principais indagações que geraram o trabalho: 

 

(1) Como trabalhar uma imagem a fim de transformar o espaço, considerando sua natureza plana 

e muitas vezes confinada a um suporte de dimensões limitadas? 

(2) É possível definir esta ação como uma instalação? 

A ação de instalar, no sentido comum que tem este verbo, significa dispor para funcionar, 

estabelecer é também alojar, abrigar. Considerando esses últimos, podemos afirmar, a princípio, uma relação da 

instalação com a arquitetura, pois o que a define é o fato de que em sua concepção considera e inclui o homem. 

Bruno Zevi diz que a arquitetura é como uma grande escultura escavada, em cujo interior o homem penetra e 

caminha16. Elejo, por isso, o espaço arquitetônico como o espaço privilegiado dessa instalação.  

A arquitetura não é, como gostamos de pensar, o construído, mas antes é a construção de vazios. 

O construído, por sua vez, é corte no espaço, no sentido de interrupção deste mesmo vazio. Eu deveria, então, 

procurar, dentro do edifício do Instituto de Artes, um vazio para alojar imagem e que incluísse o observador da 

imagem; um espaço no qual a obra se instalaria, se estabelecesse e, ao se instalar, dele se apropriasse.  

                                                      
14

 Esse desafio, porém, já se encontra enunciado no projeto de pesquisa. São dois os principais conceitos que se enunciam no projeto: 
imagem instalada e xilogravura digital. Cada um, por sua vez, engloba dois. 
15

 Trata-se de um trabalho prático executado a título de exercício no Seminário de Articulação da Relação Teórico-Prático do Curso de 
Doutorado. 
16

 ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura.  São Paulo: Martins Fontes, 1996 ( coleção a ). p.17. 
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O substrato de impressão da imagem deveria ser o vinil adesivo, por sua capacidade de aderir às 

diversas superfícies e assim se incorporar ao espaço, tornando-se espacial. Tratava-se, também, de um material 

que eu desejava explorar mais. Mas sabe-se que o espaço não é neutro e que, para se obter o controle sobre o 

significado, deve-se ter muita atenção sobre os aspectos do espaço. Tal operação solicita, na constituição da 

obra, dados materiais e espaciais do local em perfeita integração com a imagem. Inevitavelmente haveria, 

então, uma espécie de troca ou diálogo: a imagem resignificaria o espaço e este seria resignificado por ela. 

Considerei também, através da observação da imagem da Sipipiruna, no piso do MUnA, que 

algumas pessoas não se permitiram pisar na imagem. Como pisar em um trabalho de arte, dentro de um museu, 

locus da conservação e preservação dos objetos da cultura? Mesmo se tratando de uma instituição que 

privilegia a arte contemporânea, esse comportamento foi recorrente durante todo o período de exposição. Um 

trabalho que se apropria de alguns códigos da instalação, como aquele, teria como objetivo um diálogo entre 

elementos criados pelo arquiteto e pelo artista. Rosalind Krauss considera que toda e qualquer organização 

espacial traz uma afirmação explícita da natureza da experiência temporal. O cruzamento tempo e espaço, 

segundo ela, revela uma experiência de passagem.17 Por isso o que está no chão, aderido mesmo ao piso, 

solicita do observador e participador um caminhar sobre. Isso me desafiou a novamente pensar em uma 

imagem para pisar.  

Inicialmente procurei redigir a proposta de trabalho para que se explicitassem as intenções de 

ações. Daí passei então às ações materiais sob a lógica de buscas e escolhas – elegendo imagens e espaços – 

procurando, no próprio operar a obra, que  se colocassem as respostas de minhas indagações sobre o espaço e 

a instalação. 

 
                                                      
17

 KRAUSS, Rosalind E. Caminhos da Escultura Moderna.  São Paulo : Martins Fontes, 1998. p.341-342. 
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(1) Estabeleci um caderno de 

documentação para o processo; 

(2) Dei início ao trabalho fotografando 

alguns cortes de árvores na cidade de 

Porto Alegre; 

(3) Selecionei algumas fotos de cortes de 

árvores, tiradas na cidade de Uberlândia 

em 1999 e em 2000; 
 

Cortes de eucalipto, fotografia, Porto Alegre, 2001. 

(4) Uma dessas imagens referente a um 

corte de pequi
18

 muito marcado pelo tempo, 

foi afixada na parede em frente da minha 

mesa de trabalho para que pudesse ter um 

longo contato visual com ela, esperando o 

que, por ventura, ela mesma pudesse me 

sugerir . 

 

Pequi, fotografia, Uberlândia, 2000. 

  

 

 

(5) Fiz uma visita ao prédio do Instituto a 

fim de observar salas, escadas, corredores  

que poderiam ser eleitos como espaços de 

trabalho e produzir estudos. A impressão 

mais forte da visita foi minha passagem 

pelo interior do antigo prédio, através do 

elevador de acesso ao ateliê. 

 

 

 

                                                      
18

 O Pequi (do tupi peki’i) é o nome de uma árvore típica do cerrado brasileiro (caryocar brasiliensis) considerada a árvore símbolo do 
cerrado. 
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(7) A imagem que havia sido selecionada foi enquadrada (recortada em quadrado) e ainda permaneceu na parede. Percebi 

que sua forma circular não se descaracterizou e a rachadura central da madeira foi enfatizada; 

(8)Fiz uma nova visita ao Instituto a fim de fotografar, para estudos, os espaços observados, inclusive o elevador de acesso ao 

ateliê; 

(9)As fotografias das madeiras, tanto a tomada em Uberlândia, quanto as tomadas em Porto Alegre, e as  dos espaços,  

escadas e elevador, foram fotocopiadas e foram feitos estudos através de colagens; 

(10)Selecionei o estudo do elevador como a melhor proposta, porém o considerei muito carregado de elementos e texturas 

como as grades e paredes. Decidi abandonar aquele projeto e criar outro para o outro elevador ; 

(11)Fotografei e medi os elevadores principais do Instituto, apostando em sua neutralidade para se evidenciar a imagem; 

(12)Enquadrei (cortei) a imagem selecionada na proporção retangular do piso do elevador da direita (107 x 80 cm). Observei 

que a forma circular externa se perdeu, mas o rachado central da madeira ganhou mais ênfase, o que me interessou bastante 

pela possibilidade de aludir a uma fissura no solo; 

(13)As fotografias do corte de madeira e elevador foram fotocopiadas e foi feito um último estudo através de colagens; 

(14)A fotografia do corte de madeira foi numerizada e cortada na proporção do piso do elevador. O programa usado foi o Corel 

Draw; 

(15)A imagem escaneada foi impressa em cor pela impressora HP Linha Design Jet, modelo 3800, em uma resolução de 600 x 

600 dpi, sobre vinil adesivo tipo fotográfico, com laminação texturizada do tipo floor-door, no tamanho de 107 cm x 80 cm; 

(16)O adesivo foi aplicado no local previsto no projeto de instalação (fig 20). 

 

Aderir a imagem impressa na extensão do piso de um elevador representou na concepção do 

trabalho, uma necessidade de orientar seu modo de recepção, ou seja, aqui as opções eram pisar ou pisar. A 

Imagem do corte passou a integrar o próprio dispositivo arquitetônico. A imagem no chão só poderia vista a 

partir da abertura da porta. O trabalho só se revelaria para quem subisse ou descesse no prédio pelo elevador. 

O contato com o trabalho se daria como um mergulho: em uma pequena fração de tempo e envolvendo por 

inteiro o observador.  
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Mas essa ação transbordou as intenções iniciais: mais que uma instalação, o trabalho se 

caracterizou como uma intervenção.  Diferente de uma instalação em uma câmara estética,19 ou seja em um 

espaço de exposição, no qual o artista cria percursos e as pessoas optam por se envolver mais ou menos com a 

obra, tal proposta teve um caráter de interferência em um fluxo cotidiano preexistente. Apesar de se tratar de um 

prédio onde circulam estudantes e professores de artes, o trabalho revelou-se surpreendente, porque 

praticamente não permitiu que as pessoas optassem por não se envolver.  

A intervenção, por sua vez, só faz sentido, diante da imprevisibilidade do contexto. Perceber a 

imagem seria perceber o elevador e dar-se conta do ato automático e cotidiano de subir e descer, e de tantos 

outros. Seria indagar-se por alguns minutos o que as idéias contidas naquela imagem estariam fazendo ali e 

ainda perguntar-se “de que” e “que” imagem era aquela. Perceber a imagem como um estranho assoalho? Um 

chão que se abre? Reconhecer a árvore? Sabemos que a imagem fotográfica quando numerizada perde seu 

caráter indicial, mas, se podia perceber ali o corte de árvore? Acredito que, no jogo entre reconhecer e não 

reconhecer o referencial da imagem dá-se de fato a instauração de vários diálogos: entre natureza e cultura; 

entre o caráter primitivo do referente e o aspecto elaborado do dispositivo arquitetônico e, ainda, o diálogo entre 

o movimento vertical do elevador e a verticalidade da árvore em movimento de ascensão e queda. 

A intervenção no elevador como solução do trabalho se apresentou durante o processo. Refletindo 

sobre esse aspecto, pude perceber que, ao buscar o espaço para a imagem dentro do espaço arquitetônico do 

Instituto de Artes, minha intenção inicial era ocupar uma parede ou piso de uma das salas ou saguões do 

prédio. Porém, ao me movimentar por ele, ao percebê-lo tatilmente, o espaço do elevador se impôs de uma 

forma extremamente incisiva. Aquela pequena caixa em movimento, de dimensões antropomórficas, atingiu-me 

pela sua forma, pelo seu cheiro e sua textura. 
                                                      
19

 O’DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco. A ideologia do espaço da arte.  São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
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Um trabalho que decorre de uma experiência do cotidiano (deslocar-se através de um elevador), 

mas que agregou sentidos de tempo e de movimento vertical, de aprisionamento. É possível que eu tenha sido 

tocada de modo contundente durante o movimento de passagem no interior dessa caixa claustrofóbica. É 

possível que tenha havido uma espécie de associação da imagem do corte do caule de árvore portador de um 

sentido de morte, com o espaço frio e fechado do vazio representado pelo interior do elevador. A experiência do 

vazio me fez perceber seu avesso – o volume do elevador como caixa – que novamente colocou o vazio –poço 

do elevador – em evidência. 

A fecundidade, diz Valéry, depende mais do inesperado do que do esperado, e mais do que 

ignoramos, e porque ignoramos, que aquilo que sabemos. 20 Acredito que, mesmo descartando a possibilidade 

de utilização daquele elevador que tanta impressão me causou, pude perceber que aquela experiência poderia 

ser capturada e transposta para um outro elevador e que essa possibilidade seria dada por aquela imagem do 

corte de pequi colada no chão: uma espécie de assoalho que se abre. Entrar no elevador e acreditar no que a 

imagem alude é pôr em jogo a vertigem de perder o chão. É experimentar o abismo, o poço, a queda, o vazio. 

A partir das Imagens para pisar foram vistos os diferentes problemas que cada trabalho 

antecedente introduz entre as principais preocupações desta pesquisa. 

Em Xilogravuras secas surge a idéia do corte como ação produtora. Tem início, também, a 

constituição de um repertório de imagens originadas nos cortes de madeira.  

Em Quase fotografias se inaugura a expansão da imagem no espaço. As imagens se distanciam 

do caráter xilográfico, aproximando-se das imagens fotográficas. É também nestes trabalho que se colocou com 

maior ênfase o interesse em reunir uma constelação de imagens do cerne da árvore, ou seja, as imagens 

circulares dos topos. 
                                                      
20

 VALÉRY, 1991, p.192.  



 227 

O Diário das calçadas é um trabalho que busca problematizar a cidade e assim introduz as 

discussões das relações entre cidade e cultura. 

Dos dois trabalhos de Imagens para pisar, o primeiro, Sibipiruna, introduz novos recursos técnicos 

como a fotografia, a numerização da imagem e a impressão numérica. De tais recursos decorrem as soluções 

práticas como ampliação da imagem, uso de suporte adesivo, permitindo assim uma fusão entre espaço e 

imagem. Se Sibipiruna é uma imagem que permite ver o tempo inserido na matéria, o segundo Elevador 

introduz o tema das relações entre natureza e cultura na resignificação dos espaços promovida pela imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Estudos para o trabalho Elevador. 
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23 – Caminho, fotografias numerizadas impressas em 

vinil adesivo de vários tamanhos. Dimensão do 

espaço: 1700 x 200 cm 
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24 - Serra, projeção de diapositivo fixo sobre fotografia numerizada  

impressa em vinil adesivo, 90 x 90 cm.Dimensão da sala: 530 x 320 cm. 
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25 - Sibipiruna, fotografia numerizada impressa em vinil adesivo em duas partes  (150 x 320 cm cada).  

Dimensão da sala: 705 x 654 cm. 
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26 - Sibipiruna, fotografia numerizada impressa em vinil adesivo em duas partes  (150 x 320 cm cada).  
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27 - Sibipiruna, fotografia numerizada impressa em vinil adesivo em duas partes  (150 x 320 cm cada).  

Dimensão da sala: 705 x 654 cm. 
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28 - Sibipiruna, fotografia numerizada impressa em vinil adesivo em duas partes  

 (150 x 320 cm cada).  
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Meu corpo é a textura comum de todos os objetos e é, pelo menos em 
relação ao mundo percebido, o instrumento geral de minha 
“compreensão”.

1
 

MERLEAU-PONTY 

 

Este trabalho foi desenvolvido em decorrência de uma proposta de exposição enviada ao Museu 

da Gravura no Solar do Barão em Curitiba.   

A proposta, realizada em janeiro de 2001, apresentava cinco ensaios de instalação de imagens 

impressas de cortes de caules de árvores. (figs. 21 e 22) Como seriam avaliadas através de fotografias, as 

imagens foram instaladas no Museu Universitário de Arte (MUnA) apenas para serem fotografadas, permitindo, 

assim, a comunicação de uma idéia de ocupação espacial a partir de imagens de cortes de árvores impressas 

em adesivos.  

Mesmo se tratando de uma proposta decorrente de um desencantamento sobre uma paisagem 

urbana determinada, as imagens de superfícies cortadas de árvore traziam o potencial de colocar o observador 

diante de questões como as relações entre natureza e cultura.  

                                                      
1
 MERLEAU-PONTY, 1999. p.315. 
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Foram três os ensaios enviados: no primeiro, 35 imagens foram aderidas ao chão, formando duas 

linhas paralelas (uma alameda) na extensão no piso térreo da sala principal do museu; no segundo ensaio, 40 

imagens foram aderidas de forma desorganizada ao piso do mezanino, construindo uma linha (um caminho) que 

se finalizava com a elevação das imagens pela parede; no terceiro, também várias imagens foram aderidas em 

toda a extensão de uma parede. Além dos ensaios, as fotos dos trabalhos já expostos também foram enviadas. 

Caso a proposta fosse aprovada, um ou mais dos ensaios apresentados seriam adequados ao 

espaço de exposição do Museu da Gravura. Com o aceite, porém recebi a solicitação de ocupação de três salas 

(sendo uma opcional) e o corredor de acesso a elas. Sem dúvida o ensaio do mezanino se adequava ao 

corredor, mas as duas salas ainda deveriam ser estudadas. 

Seguindo o mesmo raciocínio desenvolvido nos trabalhos anteriores, Sibipiruna1 e Elevador , e 

partindo da intenção já expressa de estender a imagem ao espaço , envolvi-me nos estudos para esses novos 

espaços que me eram oferecidos. Em paralelo aos problemas relacionados ao espaço e apresentação, as 

questões próprias da imagem ainda me inquietavam. Os principais questionamentos eram: 

1 - Qual a abordagem da fotografia no processo de trabalho? Como ela produz sentido? 

2 – A numerização da fotografia, por sua vez, agregava outros sentidos às questões próprias a ela, 

ou antes, determinava questões de uma nova ordem ainda inexploradas? 

Buscando as respostas para as questões acima tentei tratar os termos fotografar, numerizar e 

imprimir teoricamente. Esboçaram-se as seguintes respostas: 

Fotografar: 

Da operação de apropriação da madeira cortada, passa-se ao registro do objeto físico, resultando em imagem. 

Recoloca-se o deslocamento operacional histórico do contato físico matriz-tinta-papel da gravura, para a impressão da imagem por 

intermédio da ação ótica e química da luz, possível pelo meio fotográfico. A fotografia, para Rosalind Krauss está na árvore 

genealógica da representação, ao lado das impressões das mãos, máscaras mortuárias, sudário de Turin, dos traços das gaivotas na 
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areia da praia. Porque, técnica e semiologicamente fotografias são índices. A fotografia é traço obtido por um processo fotoquímico 

ligado aos objetos concretos como as impressões digitais e as marcas de um copo gelado sobre uma mesa.
2
   

Segundo Charles S. Peirce, os índices são signos que mantêm ou mantiveram, num determinado momento do tempo, 

uma relação de conexão real, de contigüidade física, de co-presença imediata com seu referente.
3
 O índice, diferentemente do ícone e 

do símbolo, indica uma outra coisa com a qual ele está factualmente ligado. Há entre ambos uma conexão de fato diz Lúcia Santaella.
4
 

As imagens tomadas dos caules cortados de árvores remetem às árvores mesmas que as causaram e são seu resultado posto em 

índice. A imagem registrada pela máquina, em sua artificialidade, não é a madeira, nem árvore, nem natureza mesma, é sim uma 

resposta material e dialética ao mundo, é reação em relação ao mundo. 

 

Numerizar: 

Entre as ações colocadas pelo processo, numerizar é um conceito operatório pleno de potencialidades. A operação se 

faz necessária, mesmo assim, como um movimento de passagem da imagem analógica à numérica, afim de permitir manipulações  

como multiplicação, redução e cortes. É através dos programas gráficos que a imagem da árvore sofre um recorte em seu entorno e é 

isolada do contexto original, a calçada. 

Arlindo Machado diz que o conceito de ‘imagem’ com que se trabalha em computação gráfica tem pouco a ver com o 

conceito forjado através da experiência com meios imagéticos tradicionais como a fotografia, o cinema e a televisão. As formas 

geradas por computador, diz ele, não dependem de uma conexão fotoquímica ou eletrônica de um objeto físico com um suporte de 

registro (...) o que nós chamamos de ‘imagem’ são amiúde apenas matrizes matemáticas, ou seja, ordens retangulares de números 

que podem ser transformadas de infinitas maneiras.
5
  

Mesmo tomadas com uma câmera analógica, as imagens de cortes de caules de árvores, escaneadas e numerizadas, 

ganham vida através das operações matemáticas, onde num sistema de coordenadas x, y, e z,  valores numéricos podem ser 

ampliados, diminuídos , invertidos, deslocados etc. e o resultado destes cálculos podem ser visualizados no monitor. O que se visa 

                                                      
2
 KRAUSS, 1990. p.115. 

3
 PIERCE, C. S. apud SANTAELLA, L. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983. p.70. 

4
 SANTAELLA, op cit., p.66. 

5
 MACHADO, A. Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas. São Paulo: EDUSP, 1993. p.130. 
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com esta ação é a possibilidade de transfigurá-la. A imagem gerada ou sintetizada pelo computador deve ser considerada como uma 

meta-imagem, ou seja, a atualização provisória de um campo de possibilidades, portanto, algo necessariamente parcial, metonímia de 

um universo plástico potencial que ela não pode jamais exibir seu todo.
 6
  

 

Imprimir: 

A imagem é armazenada em um disco, outro conceito de matriz se estabelece: o de matriz numérica que pode 

também ser impressa quantas vezes o artista desejar e onde a imagem possa ser atualizada a cada nova impressão. Sendo os 

programas gráficos compatíveis com impressoras digitais, é possível um modo de impressão em uma grande variedade de suportes, 

identificada com a sociedade contemporânea da produção em massa e do consumo.  

A transformação operada na imagem, através da impressão numérica, é importante na determinação de significados 

que podem ser expressos no trabalho final. Há, portanto, um choque de codificações entre os sentidos expressos pela referência à 

madeira em estado bruto e os que podem denotar o modo de impressão eletrônica digitalizada, em um suporte sintético, descartável, 

identificado com a tecnologia e urbanidade. 

São duas características desse tipo de impressão que o trabalho solicita: a primeira é a sua possibilidade de aderir a 

diversas superfícies; a segunda é a possibilidade de transformar a imagem pelo redimensionamento. “Colar” e “ser grande” são 

características do trabalho dados pelo modo e suporte de impressão. 

 

Instrumentalizada teoricamente, através das idéias de corte espaço-temporal próprio da imagem 

fotográfica, e do recorte eletrônico através do potencial numérico, o trabalho em instauração permitia ver com 

mais clareza os modos de seu funcionamento.  

 

 

 

                                                      
6
 QUÉAU, P. apud MACHADO, 1993. p.131. 
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As etapas do trabalho prático foram as seguintes: 

 

(1 ) Estudos da planta das salas de exposição, considerando as informações que 

elas traziam: dimensão, forma, altura, piso, número de portas, localização no prédio 

e relação entre elas. 

 

 

 

 

(2) Deformação das imagens em 

perspectiva no programa Photoshop com o 

objetivo de simular sua situação no espaço. 

  

 

 

(3) Ainda, visando a estudos para situar a imagem no espaço, recortei e 

refotografei as fotografias dos cortes de árvore em diapositivos, para projetá-las na 

parede já do tamanho que seriam impressas. 
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Assim poderia experimentar a adesão da imagem em diferentes lugares da arquitetura. Como pretendia usar imagens 

de serras em trabalhos futuros (que já faziam parte do repertório das eletrografias), fiz diapositivos de algumas 

também. 

(4) Optei por reimprimir a imagem da sibipiruna, usada na exposição Extra- small / extra-large (fig.18), já gravada em 

disco. A imagem foi impressa em vinil adesivo para piso em duas partes, resultando, pela justaposição das partes, 

em um diâmetro de 300 cm. 

 

 

PERCEBER O ESPAÇO 

 

O Solar do Barão é uma casa antiga, localizada no centro da Cidade de Curitiba.7 Utilizada como 

Centro Cultural, abriga salas de exposição, escritórios, bibliotecas e oficinas. Entre as adequações 

arquitetônicas realizadas para seu funcionamento está o fechamento de algumas janelas e portas para o 

aproveitamento de paredes para exposição.8  Observei na planta dos espaços destinados aos meus trabalhos 

que, mesmo com as adaptações realizadas, as salas eram bastante recortadas por portas e janelas. Eram três e 

ficavam no piso superior, com acesso por um longo corredor. Uma me foi oferecida também, mas ela não 

poderia ser penetrada, pois ficava sobre outra que tinha um enorme lustre muito frágil.  

As soluções pensadas foram as seguintes: 

                                                      
7
 Complexo de quatro edifícios de épocas diferentes, o mais antigo da década de 1880 e que serviu de residência ao Barão do Serro 

Azul, morto em 1894, durante a Revolução Federalista. Foi quartel do Exército entre 1912 e 1975. Restaurado, a partir de 1983, 
passou a ser espaço cultural. 
8
 Eu já havia visitado o museu na ocasião da Mostra Internacional de Gravura alguns anos antes, mas, naquele momento, minha 

atenção estava voltada principalmente para as obras expostas que em sua maioria não enfatizavam sua relação com o espaço. 
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1 – As 35 imagens do ensaio do mezanino ficariam no corredor construindo um percurso de 

acesso às outras salas. 

2 – Considerei a possibilidade de apresentar os diapositivos realizados para estudos, pelo caráter 

imaterial e pela qualidade plástica das imagens. A sala do lustre receberia a projeção de um diapositivo e seria 

vista de fora, pelas aberturas das portas, porém o uso desta sala estaria condicionado à possibilidade de 

escurecimento do espaço. 

3 – A sala menor, por ser mais fechada, seria uma segunda opção para a projeção, ou receberia 

as matrizes de madeira, ou seja, os cortes de árvore propriamente ditos de onde foram tomadas as fotos, 

apresentadas em vitrines. 

4 - A imagem Sibipiruna ficaria na sala maior, de 654 cm x 706 cm, com um pé direito de 450 cm . 

Tal espaço foi considerado como a sala principal do conjunto por ser a maior e ter as outras ao seu redor. Uma 

sala recortada por quatro grandes portas - duas em uma parede e uma em cada uma das outras duas paredes - 

sendo que apenas uma das paredes não tinha abertura alguma. A planta informava também serem as portas e 

o piso de madeira. Após os estudos, considerei que a melhor solução seria aplicá-la na parede maior, pensando 

justamente no recorte que poderia ser produzido pela visão da imagem através das portas da sala de exposição. 

Considerei também outra possibilidade: aderir a imagem ao chão, como no MUnA, porém com a desvantagem 

de não contar com o mezanino.  

Como previsto, o ensaio com várias imagens adequou-se ao corredor. A sala sobre o lustre não 

pode ser escurecida porque receberia muita luz dos trabalhos do corredor e da sala grande. A solução foi 

adequar o diapositivo à sala pequena.  
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As dimensões da sala pequena (535 x 320 cm) não permitiam uma distanciamento do projetor que 

resultasse em uma grande imagem projetada. A solução encontrada foi a colocação de uma imagem de corte de 

árvore em adesivo (de 90 x 90 cm), no centro da parede menor, a uma altura de 100 cm do chão 

. Sobre esse adesivo foi projetada uma 

imagem nas mesmas dimensões, que resultou da 

sobreposição de dois diapositivos: um com uma 

imagem de corte de árvore e outro com uma imagem 

de uma serra circular. Por se tratar de uma imagem 

pequena em uma sala pequena, o trabalho exigia uma 

certa proximidade para ser observado. Assim, quando 

o observador se colocava na frente do projetor, a 

imagem impressa era percebida e a serra, por sua 

vez, era projetada sobre seu corpo. 
 

               Montagem Curitiba 2001. 

Curiosamente um dado do acaso veio conferir um elemento a mais: um estranho ruído emitido pelo 

velho projetor assemelhava-se ao som de uma serra. 

 

O SENTIR O VAZIO 

A planta é um código que criamos e buscamos decifrar, considerando um sujeito que estivesse ali 

contido e se movimentasse e atravessasse os espaços pelas aberturas com seu corpo e com seu olhar e do 

mesmo modo tocasse todas as superfícies. Para isso, como expõe Merleau-Ponty, tomamos emprestada nossa 

experiência de sujeitos encarnados. Porém, a objetividade do projeto se esvai diante da experiência.  
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Uma operação que solicita o espaço do mundo para se instaurar como arte exige uma 

comunicação atenta com aquele espaço e é pela experiência perceptiva que eu me afundo na espessura do 

mundo.9  Isso quer dizer que, para operar no espaço, considerando-o um sistema que inclui o objeto (seja ele 

uma imagem) e o sujeito, deve-se efetuar uma espécie de deslocamento do momento do ateliê para momento 

da montagem. O espaço não vai ao ateliê, assim como a planta não nos traz o espaço: o estudo de um projeto 

foi uma necessidade dada pelo distanciamento geográfico do local da exposição, mas o trabalho só terminou de 

ser feito no próprio lugar de sua apresentação.  

Merleau-Ponty supõe a alma que estende às coisas o espaço do corpo que habita. A alma pensa 

segundo o corpo, e não segundo ela própria; e, no pacto natural que a une a ele, são estipulados também o 

espaço, a distância exterior.10 Se isso, na verdade, acontece sem refletirmos, sob a condição de não serem 

(questões) tomadas como pensamentos, aqui interessa por serem os indícios da relação existencial que se 

estabelece entre homem e mundo, se quisermos considerar o espaço como constituinte da obra.  

Assim, a experiência do espaço invalidou os projetos elaborados para a sala maior, a partir da 

planta do museu. O desenho da sala de exposição não dava algumas informações fundamentais: o piso de 

tábuas corridas criava um mosaico ilusionista dado pela disposição da madeira em vários sentidos e tonalidades 

(o que impossibilitava – sob pena do excesso - que ela fosse aderida ao chão); outro aspecto essencial e que 

não foi informado através da planta é que a parede grande que eu acreditava não haver aberturas, tinha duas 

                                                      
9
 MERLEAU-PONTY, 1999, p.275 

10
 MERLEAU-PONTY, 1975. p.289. 
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grandes janelas (exatamente em frente às duas portas) cobertas por compensado pintado da cor da parede, 

porém com um relevo de 3,5 cm, em relação à parede.11  

A percepção do espaço real não ocultava, ao contrário, enfatizava aquelas janelas fechadas, 

transformadas em portas fechadas pelos dois anteparos verticais ali pregados. Eram como quando se lacra as 

entradas de uma casa desabitada ou quando se protegem as janelas da chegada de um tufão. Era, portanto, 

impossível ignorar aquelas passagens bloqueadas por falsas paredes. Ligariam aquela sala a alguma coisa? A 

sala ao lado guardaria algum mistério? Eram apenas janelas? A ambigüidade desse lugar, para passar e para 

não passar, imprimia em toda a sala de um sentido de impedimento. Elas antes bloquearam minha possibilidade 

de seguir adiante como meu projeto. Onde estava a parede grande? Depois de alguns instantes de imobilidade, 

ou melhor, andando em círculos para redesenhar o espaço através da síntese dos diversos pontos de vista na 

continuidade do meu próprio movimento, pude perceber, afinal, que aquela era uma sala com seis aberturas, um 

solar, tolhido de sua função de deixar entrar o sol, de deixar passar o olhar. Evidentemente eu não poderia ter 

apreendido a unidade daquela sala sem a experiência corporal.  Teria lugar agora, no processo de criação do 

trabalho, uma visão desdobrada na profundidade do visível, conforme define Merleau-Ponty, a visão sobre a 

qual eu reflito e a visão que tem lugar: 

(...) cuja idéia não se pode  ter senão exercendo-a, e que entre o espaço 

e o pensamento introduz a ordem autônoma do composto de alma e 

corpo. O enigma da visão não é eliminado: ele é remetido do 

“pensamento de ver” à visão em ato.
12

 

 

                                                      
11

 Sem dúvida tratava-se de uma herança do ‘cubo branco’, que levou a muitos espaços de exposição o desejo da assepsia das 
grandes paredes brancas. Tal desejo forjou  soluções como as vistas no Museu da Gravura que, antes de unificar o espaço, tornou-o 
repleto de ruídos. 
12

 MERLEAU-PONTY,1975. p.289. 
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Não é, então, o movimento que nos permite estudar os pontos de vistas sucessivos de um dado 

lugar e fornece-nos a realidade integral daquele espaço? Sabemos que não se separa o fenômeno da visão do 

corpo que o anima. Sabemos que as obras de arquitetura, para serem compreendidas e vividas, requerem o 

tempo da nossa caminhada. Nossa indagação poderia ser também respondida por Merleau-Ponty, para o qual a 

realidade do espaço está referida ao paradigma da profundidade. 

  

Da  profundidade assim compreendida, já não se pode dizer que é 

“terceira dimensão”. Primeiramente, se ela fosse uma dimensão, seria 

antes a primeira: não há formas, planos definidos a não ser que se 

estipule a que distância de mim se acham as suas diferentes partes. Mas 

a dimensão primeira, e que contem as outras, não é uma dimensão, pelo 

menos no sentido de uma certa relação segundo a qual se mede.
13

  

 

O enigma da profundidade, ele diz, não é o intervalo sem mistério entre as coisas, mas é sua 

ligação. 

Caminhar naquela sala, penetrá-la ou ainda vê-la através de uma de suas tantas portas era 

colocar tudo em movimento, pois também o assoalho de tábuas contribuía para essa movimentação, aludindo a 

perspectivas impossíveis. O diálogo com a arquitetura, mais do que considerar todos os seus elementos 

concretos, que podemos objetivar, deve considerar o vazio que Zevi pergunta quantas dimensões tem,14 que 

                                                      
13

 MERLEAU-PONTY,1975. p.293. 
14

 ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura.  São Paulo: Martins Fontes, 1996 ( coleção a ). p.23 
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para Straus é distância que se revela através do sentir15 e que Merleau-Ponty afirma dever ser compreendido 

pelo pensamento, segundo um corpo e um olhar desdobrado. 

A solução para a adequação da imagem ao espaço viria ao conjugar o sentido do vazio 

arquitetônico a uma reflexão sobre o próprio estatuto espacial e formal da imagem. 

 

Eu tinha em mãos uma grande imagem fotográfica de um corte de sibipiruna, uma reimpressão da 

mesma imagem apresentada na exposição Extra-small / extra-large, mas que não encontrava lugar naquela 

sala. Em Uberlândia ela pôde ser vista a partir do mezanino, o que permitia uma certa ilusão de profundidade. 

Um buraco, uma possível visão do abismo16 dada pela imagem ampliada dos anéis concêntricos do corte. Podia 

também ser vista como uma forma que possibilitasse a entrada para lugares interiores, desconhecidos. Naquela 

sala, porém, cheia de passagens, talvez não houvesse um lugar para mais uma passagem, aberta ou fechada, 

real ou ilusória. Aquelas quatro portas permitiam o acesso a um espaço que se configurava como ante-sala de 

um lugar inacessível.  

A própria materialidade da imagem do corte constituía-se em um problema.  Diferente de um 

objeto definido em seu próprio volume, que promove relações entre os planos das paredes, o observador e ele 

mesmo. Aqui o objeto não tem espessura, é pele da arquitetura, aderente a esta e portador de uma imagem 

referente a um corte de árvore que alude projetar-se para o interior úmido, quente, orgânico.  

Mas a síntese perceptiva é uma síntese temporal.17 Retomo as experiências anteriores, pois, 

desse modo, o vazio do futuro pode se preencher de um novo presente. De tanto mirar aqueles dois anteparos, 

percebi, ao desembalar a imagem impressa para a montagem (ainda sem saber o que fazer com ela) que a 
                                                      
15

 STRAUS, E. apud DIDI-HUBERMAN, O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34,1998. p.162 
16

 Várias pessoas relataram essa sensação a partir da visão do mezanino, o que não havia sido, em absoluto, previsto. 
17

 MERLEAU-PONTY,1999, p.321. 
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resposta estava dada: que ali não havia uma única imagem, mas sim duas.  Como a imagem foi impressa em 

duas partes, ela parecia ter sido produzida assim especialmente para aquele lugar, como se tivesse sido 

concebida em duas partes, o que, na verdade, foi uma imposição técnica dada pela largura da impressora. 

 

 
          Montagem, Curitiba, 2001. 

Cada uma das partes foi colada sobre um dos 

anteparos resultando em um círculo fendido ao meio. Ao corte 

temporal do registro fotográfico somou-se o corte espacial dado 

pela fragmentação da imagem em dois semicírculos. O corte que 

estava projetado para que se desse de modo virtual, pelo olhar 

através da porta que recorta o espaço, tornou-se, por fim,  corte 

real, na matéria impressa. O grande círculo rompido, partido em 

dois, fez com que desaparecesse a ilusão de profundidade da 

imagem, mas esta ganhou o sentido de fratura, de corte.  O 

intervalo espacial vazio constituiu-se, paradoxalmente, em virtual 

vão e virtual volume ( fig.28). A questão tempo-espacial da 

passagem, que pode ser lida no trabalho Elevador, surgiu aqui em 

um outro aspecto da experiência. Naquele trabalho, a imagem 

garantiu ao dispositivo arquitetônico uma resignificação como obra 

destinada a ser apreendida em uma pequena fração de espaço e 

de tempo. Aqui é o espaço resignificando a imagem, fazendo com 

que ela se desloque e nos ofereça uma passagem. 
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29 - Sibipiruna, fotografia numerizada impressa em vinil adesivo em duas partes  (150 x 320 cm cada). 
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RELATIVIZAR A PERDA DA AURA 

É ainda importante observar que esses trabalhos, como imagens impressas se caracterizam como 

múltiplos, aspecto intrínseco das obras reproduzidas tecnicamente. Considerando que as Imagens do corte, 

aqui em estudo, trazem em seu processo de criação um exercício dialógico entre fotografia e imagens 

eletrônicas, o pensamento de Walter Benjamin sobre a perda da aura torna-se uma ferramenta indispensável 

para se indagar o modo pelo que tais imagens se oferecem. 

A aura é definida por Benjamim como uma figura singular composta de elementos espaciais e 

temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja.18 As imagens numéricas 

podem ser vistas aqui como antigas gravuras deslocadas no tempo. Nelas, assim como naquelas, há uma 

matriz que porta uma imagem e permite sua multiplicação. A idéia de gravação é substituída pela idéia de 

registro. A  função de matriz é desempenhada por um disco de memória de computador, que, além de permitir a 

impressão por inúmeras vezes, possibilita sua atualização a cada novo exemplar.  

Sabemos por Benjamin que é em seu caráter aurático que as obras de arte produzidas 

tecnicamente são abaladas, porém, é no modo em que se apresenta e não em sua produção técnica que se 

busca por foco. Assim, o caráter híbrido do trabalho, permite nos relativizar o problema do declínio da aura. 

A imagem Sibipiruna tem na exposição de Curitiba uma segunda impressão. Ela foi mais uma vez 

impressa por ocasião da exposição Movimentos Improváveis: O efeito cinema na arte contemporânea,19 Assim, 

como qualquer imagem técnica, ela possibilita uma tiragem. Ao caráter multiexemplar, soma-se ainda o caráter 

                                                      
18

 BENJAMIN, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 
1985. p.170 
19

 Com a curadoria de Philippe Dubois, essa exposição reuniu vários artistas. Foi apresentada de 19 de maio a 13 de julho de 2003, no 
Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, RJ. 
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efêmero.  Especificamente nessas três exposições, a necessidade da reimpressão se deu, antes, por serem 

trabalhos circunstanciais: uma vez que foi aderida à parede ou ao chão, sendo retirada, seria destruída, daí a 

impossibilidade do mesmo exemplar ser apresentado mais de uma vez. A edição é, então, uma exigência dos 

modos de apresentação da imagem, que sempre solicitará a impressão de um novo exemplar.  

Considerando a adequação da imagem ao espaço em que será apresentada, este determinará seu 

modo de instalação. Assim se pode entender que o modo de apresentação promoverá uma mudança na 

configuração e na significação final da obra. A idéia de multiplicação dá lugar à idéia de rematerialização.   

 

 
       Montagem, Uberlândia, 2000. 

          Em Extra-small / extra-large, a proposta da curadoria era 

reunir trabalhos que colocavam em questão a recepção das 

obras. Por sua configuração  espacial  e   escala, os trabalhos 

reunidos exigiam do observador uma nova atitude: tanto uma 

atenção renovada, quanto de uma relação física diferente da 

norma. Considerando a configuração espacial do museu, a 

adesão da imagem ao piso permitiu principalmente dois modos 

de relacionamento observador-obra. 

Como já foi exposto: a visão distanciada, a partir do mezanino, e a visão aproximada ao caminhar 

sobre a imagem.  Nesse momento, a forma circular do topo cortado da árvore atendia às exigências espaciais 

da proposta, através de sua topologia singular, assim como dos sentidos relativos à natureza e à cidade que se 

pretendiam enfatizar. 

A mesma imagem apresentada em Curitiba, com foi visto, fragmentou-se em duas partes, 

operando uma mudança não apenas formal , mas também espacial. Os sentidos do corte, intrínsecos à imagem 
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se desdobraram segundo aquela espacialidade. Houve uma dilatação na dimensão da forma e uma nova 

topologia determinada pela relação de verticalidade entre o observador e imagem. 

O mesmo desdobramento do corte decorrente daquela apresentação interessou à proposta 

curatorial de Pilippe Dubois. Apresentada na última sala do percurso da exposição – como a obra final deste 

percurso – ela se inseriu em um grupo de obras organizadas em torno dos movimentos de varredura e do corte. 

Com uma palavra, diz Philippe Dubois, pode-se designar este movimento duplo (improvável) de varredura e 

corte, uma palavra tomada da tecnologia informática contemporânea: escanear.20 Ora vimos que a numerização 

da imagem é uma das etapas processuais deste trabalho, quando a fotografia analógica é transferida para o 

computador por intermédio do scanner, porém, Dubois, buscará a idéia desse tipo de varredura condensada nas 

obras que reúne.  

Ao abordar a obra ...Graph, de Emanuel Carlier , o curador diz que ela funciona literalmente como 

um escaneador, com sua tela mágica que vai e vem, que corta um corpo de um homem deitado, zona por zona, 

fazendo a varredura da cabeça aos pés e dos pés à cabeça, permitindo que o vejamos bem de perto, numa 

investigação que vai aos seus mínimos detalhes anatônicos.21 É uma metáfora médica que domina o trabalho, 

ele diz. O corte da árvore, por sua vez, é físico e se dá sob pena da perda da árvore. A imagem, no entanto, 

resultante pode ser aproximada de uma tomografia computadorizada.22 É isso que o escaneamento nos dá: uma 

imagem do interior de um tronco que ao mesmo tempo é um fragmento deste “corpo”.   

                                                      
20

 DUBOIS, P. Movimentos improváveis. O efeito cinema na arte contemporanea. Rio de Janeiro : CCBB / Rio , 2003, p.27 (catálogo de 
exposição). 
21

 Ibid., p.27. 
22

 Essa idéia explorei em um trabalho, por ocasião do projeto Arte no Hospital , organizado pela artista Shirley Paes Leme, no Hospital 
Universitário da Universidade Federal de Uberlândia, em 1996. Os trabalhos foram doados ou realizados diretamente nos espaços do 
hospital. Realizei uma colagem em uma das rampas, adesivando repetidas vezes uma imagem em xerox em preto e branco, de corte 
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Vista da sala I “Escanear: a varredura e o corte”  

da exposição  Movimentos improváveis. Em 

primeiro plano a obra ...Graph, de Emanuel 

Carlier. 

 

       

                                                                                                                                                                                                                           
de árvore. Tais imagens de 15 x 15 cm, foram imediatamente associadas pelos usuários do hospital às imagens de secção 
computadorizada de cérebros humanos (fig.12). 
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A obra de Carlier relaciona-se com as outras imagens da mesma sala, diz Dubois, cada uma a seu 

modo inventando seu próprio movimento improvável. 23 Desse modo, a Imagem do corte, Sibibiruna se integra a 

um conjunto de trabalhos na descrição de um percurso, o que define sua apresentação em relação ao espaço 

onde está colocada e ainda configura um conjunto que lhe agregará sentido. 

 

Finalmente, a última imagem desta exposição, manifestando (depois de 

tantas sofisticações) um retorno à evidencia e à simplicidade com um 

gesto direto, e também para concluir este percurso labiríntico (que poderia 

jamais terminar) com um sinal explicito: um corte. (...) Uma dupla secção 

de um tronco de árvore. Um corte de madeira como uma fatia de vida.
24

  

 

Essa interação da imagem a lugares e em momentos diferentes pode ser considerada como uma 

espécie de apropriação daquela idéia ou parte dela para operar uma forma nova. 

A multiplicação procede nesse caso no mesmo momento que se dá a sua rematerialização. Essa 

obra se vê no momento da exposição em três lugares diferentes, ou seja, em outras exposições, uma 

multiplicação que não resulta em nada do sistema explícito do múltiplo. Se uma obra, diz Bernard Gueldon, do 

ponto de vista da exposição dá lugar a muitas ocorrências, isso demonstra - intrinsecamente – que do ponto de 

vista do sítio, que a indexação que está na obra desdobra este lugar, de um aqui agora próximo e totalmente 

contingente, a um ali mais distante, e progressivamente genérico.25 

                                                      
23

 DUBOIS, 2003, p.27. 
24

 Ibid., p.29. 
25

 GUELTON, B. Fragmentation et dé-fragmentation dans l’exposition: l’allégorie, le site, le film. in Logiques de la fragmentation. 
Recherches sur la création contemporaine. Saint-Étienne : Publications de l’Université de Saint-Étienne, 1996. p.228. 
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Considera-se, portanto, que este trabalho recoloca o aspecto aurático – nos termos de Walter 

Benjamin – ao se fundir ao espaço e tê-lo, assim, como um elemento singular da obra, a cada momento em que 

for apresentado. Esse dado possibilita a reapresentação da imagem impressa multiexemplar e tecnologicamente 

produzida como existência única. 

Sendo assim, Sibipirura compartilha seus sentidos com um conjunto de obras que indagam as 

relações entre tempo e movimento. Sobre como tais relações estão postas na imagem, Dubois expõe: 

 

 

       Montagem, Rio de Janeiro, 2003. 

 

E a varredura? Ela está dentro. Na imagem, no motivo, no tronco 

aberto, no coração desse “escaneamento” da árvore. Cortando-a como quem 

corta uma rodela, a imagem faz ver não só a madeira, mas a vida da árvore: 

todos os círculos concêntricos que constituem sua matéria sólida são o traço 

visível de sua evolução física, exprimem sua idade em particular, ou as 

adversidades que viveu.Se é possível datar as árvores pelo número dos 

círculos que as formam, é concebível que elas ofereçam (no instante de sua 

morte?) o espetáculo do passar de suas vidas. 
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      Montagem, Rio de Janeiro, 2003. 

 

As camadas internas inscritas na matéria são a história da árvore; 

elas varrem, com um escaner que celebraria a cerimônia do tempo, 

toda a memória vegetal da árvore, que se tornou visível com o 

gesto do corte. Expor esta memória viva significa então interromper 

com o mesmo golpe (corte) o próprio processo da vida (a árvore 

não crescerá mais). O corte na árvore é ao mesmo tempo um 

submetê-la a um escaner mortal e por à vista a memória além do 

tempo de vida (do objeto). Corte e varredura.
26

 

 

As rematerializações sucessivas da Sibipiruna em momentos 

e lugares diferentes a inscrevem numa história própria. Gueldon apresenta o 

conceito de fragmentação e desfragmentação na exposição para tratar de 

obras que são reapresentadas em lugares diferentes. 

Esse conceito pode ser aplicado nesta análise pois, para ele, a fragmentação aparece na definição 

de características próprias do sítio, enquanto a desfragmentação se dá na experiência que as une, ou seja na 

história que a obra descreve.27 Trata-se, acredita, da construção de uma identidade da obra através de 

experiências espaço-temporais distintas que as une na apreensão de uma mesma obra. 

 

 

                                                      
26

 DUBOIS, 2003, p.29. 
27

 GUELTON, 1996, p.238. 
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Assim considerando, não se pode dizer, categoricamente, que a imagem Sibipiruna foi multiplicada 

três vezes. Antes disso, se dirá que ela é uma única obra que se reatualiza em outros tempos e outros lugares. 

Assim a Imagem do corte  traz em si uma experiência que transborda o lugar no qual se instala, porque, entre 

este e aquele sítio, haverá pequenas inflexões de sentido no seu modo de apreensão. 

Ao final do percurso da mostra do Rio de Janeiro, ela surge como porta:  

 

A imagem do corte de árvore foi colada diretamente na parede da saída 

da exposição. Ela própria é cortada em duas pelo branco da parede, que 

abre uma brecha no corte, como uma porta de saída. As pessoas saem 

por ali. Elas entraram por uma fenda numa tela de cinema. Agora saem 

por uma brecha num corte fotográfico. Entre as duas elas fizeram uma 

longa viagem. No espaço e no tempo. Dentro de (e por) movimentos 

improváveis. 
28

 

 

Voltando ao modo como foi apresentada no Solar do Barão, é possível dizer que diante daquela 

parede vibravam quatro partes: ora aqueles anteparos flutuavam sobre a parede da sala, ora a parede saltava à 

frente. Tal vibração foi transferida para as imagens aderidas aos anteparos, que por sua vez revelaram sua 

razão de ser através da distância. Distância dada não só pelo necessário afastamento físico do observador em 

relação a imagem, mas, antes, uma distância simbólica determinada pelo próprio caráter da imagem. 

Georges Didi-Huberman expõe, sobre o tema da aura, a idéia de dupla distância:  

 

                                                      
28

 DUBOIS, 2003, p.29. 
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Próximo e distante ao mesmo tempo, mas distante em sua proximidade 

mesma: o objeto aurático supõe assim uma forma de varredura ou de ir e 

vir incessantemente, uma forma heurística na qual as distâncias – 

distâncias contraditórias - se experimentariam umas às outras 

dialeticamente.
29

 

  

Entra aqui na questão da distância, a evocação da memória: aquela da  árvore exposta pelo corte; 

aquela do Solar, desencadeada pela imagem da madeira; e aquela do objeto representado. Olhar a imagem é 

encontrar, em seu caráter fotográfico, o mesmo princípio da distância. Dubois observa na fotografia a essência 

da aura como princípio de distância e escreve: 

É ela que induz os movimentos perpétuos do sujeito espectador, que não 

pára, do ponto de vista da imagem, de passar do “aqui-agora” da foto para 

o “allhures-anterior” do objeto, que não cessa de olhar intensamente essa 

imagem (bem presente como imagem), de nela submergir, para melhor 

sentir seu efeito de ausência (espacial e temporal), a parcela de intocável 

referencial que ela oferece à nossa sublimação. Ver, ver, ver – algo que 

necessariamente esteve ali (um dia, em algum lugar), que está tanto mais 

presente imaginariamente quanto se sabe que atualmente desapareceu 

de fato.
30

 

 

O assoalho - de verdadeira madeira - resignificado torna-se novamente caule de árvore, madeira 

quente e orgânica, retirada da natureza para ser feita objeto da cultura. O assoalho opera um diálogo com a 

                                                      
29

 DIDI-HUBERMAN,1998, p.148 e 156 
30

 DUBOIS,1993, p.313. 
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imagem, recolocando-a mais perto do objeto do qual é emanação física e do qual igualmente mantém uma 

distância absoluta.  

Assim o paradigma visual da aura como poder da distância é posto a trabalhar a partir do modo 

que a imagem se oferece. Revela-se o poder da memória como desdobramento da própria visibilidade do 

conjunto que ali se estabeleceu: do espaço do Solar com suas janelas e portas de madeira, abertas ou 

bloqueadas; da imagem de um caule e de seus cortes que mimetiza a madeira do assoalho; e a própria imagem 

em sua trama simbólica que inquieta a estabilidade de seu aspecto na medida que se torna capaz de chamar 

uma lonjura na forma próxima.31  

As imagens, como vestígio de memória, devem ser consideradas em diálogo com sua pele 

material, ou seja, com a forma que lhes atribuem os processos tecnológicos de impressão e reprodução na sua 

produção. Esse substrato diz sempre da busca por uma materialidade ideal que nunca se realiza. Ao mesmo 

tempo, a artificialidade da imagem, pouco espessa, impressa em um tipo de material sintético, pele que se cola 

à arquitetura, a fim de ganhar corpo, provoca um choque de codificações que garante a abertura dos sentidos. 

Quanto mais tal choque32 se produzir de maneira eficiente no trabalho, mais resultará no corte, o corte que 

decompõe o real e o reconstrói de outra maneira, o corte agora no sentido de descontinuidade, no sentido de 

uma imagem que pode, de algum modo, nos despertar. 

 

 

 

 

                                                      
31

 DIDI-HUBERMAN,1998, p.150. 
32

 Conforme Peirce, a tarefa especial da experiência é fazer-nos conhecer eventos, mudanças da percepção. Ora, aquilo que 
caracteriza particularmente mudanças repentinas de percepção é um choque.PEIRCE, C. S. Estudos coligidos São Paulo: Abril 
Cultural, 1974 ( coleção Os Pensadores). p.98. 
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30 - Jacarandá (1) e Jacarandá (2) fotografias numerizadas impressas em vinil adesivo Dimensões da sala: 1335 x 680 cm. 
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31 - Jacarandá (2) fotografia numerizada impressa em vinil adesivo,  

(5 partes de tamanhos diferentes com 60 cm de largura, ocupando 540 x 300 cm).  
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32 - Jacarandá (1) e Jacarandá (2) fotografias numerizadas impressas em vinil adesivo 
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33 e 34 - Jacarandá (1) fotografia numerizada impressa em vinil adesivo (120  x 120 cm). 
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35 e 36 - Jacarandá (1) e Jacarandá (2) fotografias numerizadas impressas em vinil adesivo 
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(...) A poética surge na intersecção da pesquisa sobre os processos de 
impressão eletrônica, digitalizada e fotográfica, com a composição e 
seleção das imagens e a instalação no espaço, ambiente social e cultural. 
O trabalho plástico, assim, não cumpre apenas o princípio formal, ou 
melhor, o jogo formal-inventivo, desde que se prolongue ao princípio do 
envolvimento.

1
 

 
HELIANA NARDIN 

 

 

 

 RE-EXPERIMENTAR O CORTE  

O corte e o inteiro: já no título está colocada a relação parte / todo: o que se vê? Uma imagem 

fragmentada, originalmente uma elipse e uma outra forma próxima a um círculo irregular aderidas à parede em 

uma sala retangular, paredes claras, piso de madeira em tacos de várias tonalidades, formando um ziguezague 

geométrico (figs. 30 a 36). As imagens coladas nas paredes são fotos de secções circulares de um mesmo 

jacarandá: tronco principal, perceptivelmente oco, e a forma menor, um galho desta mesma árvore. A imagem 

menor, de aproximadamente 120 cm de diâmetro, no fundo da sala, parece flutuar ao lado de sua vizinha: a 

                                                      
1
  NARDIN, H. O., Beatriz Rauscher: Do corte e do inteiro, Novo Hamburgo, RS :Pinacoteca da Feevale, maio de 2002.  
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imagem fraturada, mas bem maior, ocupando uma área de 540 x 300 cm, é constituída de cheios e vazios. O 

conjunto coloca em relação todo e fragmento. 

 O quarto trabalho a ser aqui discutido, O corte e o inteiro, foi apresentado na Pinacoteca do 

Centro Universitário Feevale, na cidade gaúcha de Novo Hamburgo. Foi realizado com o objetivo de levar 

adiante a questão do corte que, a partir da primeira exposição de Curitiba, adquiriu o estatuto de operação 

desenrolada no plano da imagem, segundo a singularidade do espaço. As questões colocadas em minhas 

reflexões eram, até o momento, as da imagem estendida no espaço, mas, com Sibipiruna no Solar, inaugura-se 

essa nova possibilidade: o corte não apenas como referente, mas também como ação desdobrada nas várias 

etapas do trabalho, ou seja, como conceito operacional.  

O corte seria também buscado com a finalidade de tratar as idéias de deslocamento e intervalo, 

observando de que modo modificariam a própria imagem. A intenção seria, nessa apresentação, repetir, de 

maneira intencional, a forma cortada e deslocada, que havia acontecido em Curitiba, devido às características 

da parede e do próprio modo de impressão da imagem. Outro aspecto da apresentação da imagem era uma 

intenção inicial não realizada, de colá-la inteira na parede da sala grande para que fosse observada como 

fragmento, através das quatro portas da sala, ou como se partes estivessem ocultadas. Tal relação poderia ser 

novamente tentada.  

Eram estas, então, as questões que eu pretendia recolocar em O corte e o inteiro: 

(1) Como as recorrentes imagens de cortes poderiam ser diferentemente problematizadas, a partir 

do contexto específico no qual se apresentavam, possibilitando indagações sobre seus limites, seus sentidos e 

seus efeitos; 

(2) Quais transformações a ênfase na fragmentação da imagem poderia produzir no domínio da 

imagem e em sua comunicação com o espaço; 
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(3) Como o espaço arquitetônico operaria o corte na imagem impressa inteira, pensada enquanto 

totalidade.   

 

 

A CAPELA REVELADA 

A Pinacoteca Feevale é uma sala adaptada para exposições, localizada no prédio antigo da 

universidade. Originalmente foi uma capela, restando ainda, como traço dessa ocupação original, a pesada 

porta de madeira entalhada e o aspecto longitudinal do espaço (figs. 35 e 36). Ao visitar o local, ainda sem um 

estudo preestabelecido, muito me chamou a atenção o comprimento da sala (1335 cm x 680 cm), sendo um dos 

lados, à esquerda de quem entra, inteiro tomado por 6 grandes janelas (fig. 33), e em frente as janelas, uma 

longa parede. Vista a partir da larga porta de entrada (350 cm), aberta em duas folhas, a sala configurava um 

grande retângulo irregular pois, poucos metros da parede do fundo, a passagem da reserva técnica diminuía a 

largura da sala em 161 cm. Tal sala de exposição é freqüentemente articulada com painéis e falsas paredes, 

recursos que considerei desnecessários, tendo em vista o desejo de comunicação entre imagem e espaço 

arquitetônico.  Observei que as janelas eram responsáveis por uma grande iluminação do ambiente e que, 

mesmo com as persianas fechadas, muita luz invadia o espaço.  

Na ocasião, eu já havia feito vários ensaios com diapositivos. Considerei, também, bastante 

estimulante a experiência feita quando da mostra no Solar, da projeção de uma imagem de serra sobre uma 

imagem (impressa) de madeira (fig.24). Usando esse recurso, eu poderia explorar o caráter longitudinal daquele 

contexto, recorrendo às possibilidades de ampliação e anamorfose da imagem.   
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  Pinacoteca FEEVALE, 2002, ainda com painéis e  

parte do carpete 

 

Havia, naquele momento, um grande desejo em trabalhar com a luz, operando uma nova 

materialidade ao trabalho. Diante da dificuldade de escurecer o espaço, porém desisti das imagens projetadas. 

Cheguei a realizar, também, estudos para painéis translúcidos com imagens impressas. Eles seriam colocados 

diretamente sobre as janelas, usando-se a luz natural como um back ligth.2 Mas os custos da impressão nesse 

substrato em grande metragem fizeram com que não levasse o projeto adiante.  

No momento da visita, o carpete cinza que cobria o assoalho, estava sendo retirado para a 

exposição anterior à minha, revelando um aspecto do espaço até então oculto. Selecionei para esse trabalho 

duas fotografias de cortes de jacarandá tomadas em Porto Alegre. Elas coincidentemente tinham as mesmas 

cores do piso de madeira: tonalidades entre o amarelo, ocre e marrom, passando por tons de laranja. Repetir-

se-ia em Novo Hamburgo, a comunicação entre a madeira representada e a matéria do piso, que já se via na 

apresentação em Curitiba.  

Após esse contato, defini três pontos antes de dedicar-me ao projeto definitivo: 

                                                      
2
 Tipo de caixa iluminada com imagem em sua superfície, muito usada em painéis publicitários. 
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(1) A parede das janelas não seria usada; 

(2) Uma grande imagem impressa em vinil adesivo  seria colocada na parede oposta às janelas; 

(3) Uma segunda imagem seria colada na parede do fundo, face a face com a porta de entrada. 

 

 

IMAGENS PÓS-FOTOGRÁFICAS 

Toda fotografia é de alguma forma co-natural a seu referente disse Roland Barthes. Ele chamou de 

referente fotográfico não a coisa facultativamente real a que se remete uma imagem ou um signo, mas a coisa 

necessariamente real que foi colocada diante da objetiva, sem a qual não haveria fotografia. (...) Na fotografia 

jamais posso negar que a coisa esteve lá. Isso foi é o termo usado por Barthes, pois sendo ao mesmo tempo 

realidade e passado, essa coerção é,  por redução,  a própria essência da Fotografia.3  

Desse modo, o objeto real, que realmente foi visto por alguém (fragmento de árvore cortada), é 

imagem viva, mesmo que seja de coisa morta. Mas será esse o estatuto das imagens tomadas nas calçadas da 

cidade? 

Nesta etapa da pesquisa, o potencial numérico das fotografias,  permitiria a ampliação significativa 

dos modos operacionais do trabalho, porém não sem o sacrifício de seu caráter de presença do real. Não se 

tratava mais, apenas, da necessidade da impressão sobre um suporte adesivo – ainda necessário para ajustar a 

imagem ao espaço edificado – ou de um recurso para fins de estudo e elaboração de projetos, mas de uma 

verdadeira possibilidade de metamorfose das imagens.  

 

                                                      
3
 BARTHES, 1984, p.115 
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        Jacarandá (1) fotografia, 2001 

As fotografias do jacarandá cortado, foram tomadas 

pelo aparelho fotográfico analógico, reveladas e ampliadas. Depois, 

com uma tesoura recortei a fotografia, separando a circunferência 

do caule(figura) da calçada (fundo), retirando, assim, toda a 

referência espacial. Esse re-corte, já constituinte de trabalhos 

anteriores (e que reincidirá em trabalhos futuros), visou desenraizar 

a forma de seu contexto espacial para enfatizar seu caráter 

objetual. 

Assim como o ato fotográfico,4 repetiu o gesto do corte sofrido pela árvore, o recorte na imagem 

consumou uma apropriação metafórica do próprio fragmento encontrado, operando seu deslocamento radical: 

num primeiro momento, pela ação da prosaica tesoura5 e, num segundo, pelas ferramentas computacionais em 

sua transformação em imagem numérica. 

Para numerizá-las foi usado o dispositivo de captação de imagem de duas dimensões, o scanner. 

Essa operação decompõe  a  imagem  captada  em valores numéricos, transmutando sua natureza e 

amalgamando-se ao computador. 

De imagem de suporte duro, material fotoquímico, passa a ser imagem imaterial nas memórias do 

computador, onde é trucada e interferida (...) e posteriormente recuperada como um híbrido. Assim Julio Plaza e 

                                                      
4
 Conforme a definição de Philippe Dubois:  (...) a imagem fotográfica não é apenas uma impressão luminosa, é igualmente uma 

impressão trabalhada por um gesto radical que a faz por inteiro de uma só vez, o gesto do corte, do cut, que faz seus golpes recaírem 
ao mesmo tempo sobre o fio da duração e sobre o contínuo da extensão. In: DUBOIS, 1993. p.161. 
5
 Em uma etapa seguinte, os recortes seriam feitos eletronicamente, mas nesse momento elas ainda eram realizadas à mão na 

concretude material da foto. 
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Mônica Tavares expõem esse novo aspecto da fotografia que além da natureza híbrida, deixa de ser signo da 

verdade, imagem do real, para tornar-se ficção icônica, uma imagem plástica singular. 6 

De fato, a imagem originalmente indicial, passa então, 

como explica Edmond Couchot, a não ter nenhuma relação direta com a 

realidade preexistente, pois a numerização rompe esta ligação – esta 

espécie de cordão umbilical – entre a imagem e o real.     Ele diz ainda: 

A imagem numérica não é mais o registro de um traço 

deixado por um objeto preexistente pertencendo ao mundo 

real (traço ótico, no caso da fotografia(...) ); ela é o resultado 

de um processo em que a luz é substituída pelo cálculo, 

matéria e a energia pelo tratamento da informação.
7 

 

 
        Jacarandá (1)  fotografia recortada, 2001 

Assim, o meio eletrônico permite que a imagem renasça, tornando-se uma imagem-matriz, 

reproduzindo-se e transformando-se ao infinito. Para Couchot, o que confere uma qualidade particular à imagem 

numérica é o que chama de controle morfogenético. O controle não se faz no nível do plano – como em pintura 

ou fotografia – (...) mas no nível do ponto. A estrutura matricial da imagem permite ter acesso diretamente a 

cada um desses elementos e agir sobre eles. 8   Eu poderia assim, partindo de uma fotografia, acessar 

tecnicamente outros modos de figurações potenciais daquela imagem, trabalhando com ferramentas eletrônicas, 

para operar sutis, porém, significativas mudanças, que fizessem com que a imagem melhor se adequasse ao 

espaço de apresentação e ainda não descaracterizasse a referência ao dado tomado da natureza protagonista 

do trabalho.   

                                                      
6
 PLAZA, J.; TAVARES, M. Processos criativos com os meios eletrônicos: poéticas digitais. São Paulo: Hucitec, 1998, p.198. 

7
 COUCHOT, 2003, p.163 

8
 Ibid., p.161. 
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Jacarandá (1)  fotografia numerizada, 2001 

  Ao estudar a dimensão da imagem em relação à dimensão da parede 

lateral, percebi um grande despropósito entre a altura e o comprimento 

da parede. Para preservar o formato original da imagem, teria que partir 

da dimensão da altura da sala, 355cm o que resultaria em um círculo 

relativamente pequeno (300 x 300 cm), considerando as proporções 

originais da imagem fotográfica.   Foram, então, estudados vários cortes 

e deslocamentos das partes, a fim de se obter uma melhor ocupação do 

plano da parede (300 x 1165 cm).                                                                             

 

A experiência de Curitiba, de deslocamento das partes da imagem, era agora intencionada e 

radicalizada. Calculou-se o tamanho desejado de ampliação da forma e o número de cortes para que a imagem 

ainda se estendesse mais.  

A primeira solução encontrada através da operação numérica foi a distorção na forma que já era 

levemente elíptica. A anamorfose já havia sido observada como solução de ocupação de espaço em ensaios de 

diapositivos realizados no Museu Universitário de Arte (Uberlândia ) e na Pinacoteca do Instituto de Artes da 

UFRGS (Porto Alegre). A segunda foi a divisão dessa imagem distorcida em cinco fragmentos e programá-los 

para serem impressos com 60 cm de largura cada. 

 Os fragmentos da imagem seriam, no momento de sua colagem, deslocados em 60 cm entre eles 

e, com isso, a imagem, que teria 300 x 300 cm, ganharia 240 cm entre suas duas extremidades.   
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Foram, então, as seguintes as operações realizadas na imagem maior: 

(1) Tomada da foto analógica; 

(2) Revelação e ampliação em papel fotográfico: 

(3) Recorte; 

(4) Numerização; 

(5)  Manipulação da imagem em duas etapas através do programa Photoshop; 

(5.1) Distorção da forma (a fim de obter um contorno elíptico); 

(5.2) Corte da forma em 5 partes; 

(6) Ajuste de tamanho e impressão de cada uma das partes em vinil adesivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem menor, apresentada inteira e sem distorções, seguiu os mesmos procedimentos e foi 

impressa em partes -  duas de 60 cm de largura – mas, apresentadas justapostas. As partes impressas 

configuraram a circunferência original da imagem ampliada para aproximadamente 120 cm de diâmetro. Com as 

duas imagens, colocar-se-iam em jogo não só as idéias de totalidade e de fragmento, mas também, a de 

imagem do real e a ilusória. 



 290 

A numerização se revelou neste trabalho não apenas como recurso técnico mas como verdadeira 

potência de formatividade.  Assim, essas fotografias saíram do domínio do “isso foi” , de Barthes, para entrar no 

domínio do “isso pode ser” do numérico. 

 

 

 

 

EM BENEFÍCIO DA DÚVIDA 

Quando se olha as cinco tiras de vinil adesivadas à parede, vê-se uma grande elipse fragmentada. 

O olhar recompõe a forma e a imagem tomada do corte de árvore (fig.31). Duas vezes destruída, duplamente 

recriada. Praticamente é vista antes de tornar-se fragmentada. Nosso juízo perceptivo nos leva, antes de levar-
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nos ao referente (secção da árvore), a um grande plano elíptico enquanto todo. É impossível fugir disso, até 

mesmo depois de sabermos que, a partir do momento em que foi cortada e redimensionada no computador, ela 

só pôde ser impressa em fragmentos.  Uma longa tira de papel adesivo de 60 centímetros de largura foi 

suficiente para a impressão de toda a imagem. Impressa em partes, ela nunca existiu fisicamente como um 

plano elíptico. É dada ao observador que penetra na sala a tarefa de reconstruí-la, com sua percepção e 

subjetividade. 

O plano da parede agora faz parte da imagem, pois os espaços vazios dos intervalos são 

constituintes da forma. Eles fazem a ligação entre imagem e espaço edificado. Está na justa medida do 

deslocamento das partes a possibilidade de reconstrução da forma. Pouco mais que as partes da imagem se 

afastassem perderiam a coesão da forma: frágil equilíbrio. 

  

Se o juízo perceptivo, porém, anseia pelo todo, também o aspecto 

realista da imagem tem importante papel nesta síntese. É nessa ambigüidade 

que reside seu caráter inquietante, pois a ilusão de profundidade e também a 

referência ao mundo real deveriam estar destruídas através das operações de 

numerização, cortes e deslocamentos, pondo em evidência sua planaridade e 

artificialidade material.   

Nesse sentido, pode-se retomar o conceito de imagem fotográfica 

exposto por Rosalind Krauss que, diferente daquele enfoque de Barthes, 

aproxima a fotografia da colagem. Ela acredita que, assim como acontece na 

colagem, a fotografia sendo fragmento do real, fragmenta a realidade da 

representação. 
 

Montagem, Novo Hamburgo, 2002. 
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Considerando o substrato colante, as operações de recorte e corte da forma e a reconstrução da 

imagem no plano da parede, poderíamos aproximar O corte e o inteiro da idéia de uma colagem no espaço.  

Mais que insistir no caráter híbrido do trabalho, esta aproximação permitiria indagar do poder de 

representação da imagem. A ambigüidade operada pelo fragmento, exposta por Krauss, pode ser aqui 

observada de um outro modo. 

A imagem do corte de árvore, fragmento tomado da realidade, transmutado em ícone, sintetizado, 

recortado e colado, instala-se no espaço arquitetônico, ou seja, no espaço da realidade.  O plano edificado, por 

sua vez, transmuta-se em suporte inserido no ambiente social e cultural: a sala de exposições da universidade. 

Ela é o espaço da arte, mas é também o espaço de trânsitos; lugar que foi capela, lugar do sagrado e do 

profano.Marcada pelo fazer, tal sala, agora lócus da imagem, tem em seu assoalho madeiras de diversas 

árvores, recortadas em pequenos módulos, geometricamente organizadas e ainda se abre, para o visitante, em 

duas folhas de uma pesada porta entalhada de modo artesanal. E, aqui, é a imagem, que tem a potência para 

lançar tais elementos à obra, tirando-os da indiferença do hábito, fazendo-os voltar ao espaço modificados. 

Na colagem, como vemos no cubismo e no 

dadaísmo, o fragmento do real desconstrói a representação e é 

modificado por ela. Na colagem que apresento, o fragmento do 

real, transmutado em imagem singular, reconstrói e resignifica o 

espaço da realidade em uma forma nova.   

 
  Montagem, Novo Hamburgo, 2002. 
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ESPAÇO EQUÍVOCO 

Como se comunicam o espaço da imagem e o espaço da sala? Se na experiência de Curitiba 

havia volumes sobre a parede, onde foram coladas as partes da imagem e que as projetavam sutilmente para 

frente, aqui imagem e suporte integram um mesmo plano. 

Para melhor pensar a relação entre espaço da imagem e espaço da apresentação, buscamos 

traçar um paralelo entre a imagem fragmentada do corte de jacarandá e a pintura Conceito espacial de Lucio 

Fontana comentada por Alberto Tassinari. Assim é possível indagar sobre como se dá essa experiência de 

espacialidade.  

 

     Lucio Fontana Conceito Espacial,  

      óleo s/ tela, 1965. 

       Tassinari, em primeiro lugar, aponta o caráter plano da obra, 

sua ausência de profundidade, para revelar sua ligação com o exterior. Se a 

imaginarmos - ele propõe - antes dos cortes, sua opacidade e neutralidade de 

um campo de cor amarelo homogêneo , este plano põe à mostra uma 

exterioridade onde o olhar não penetra.9 

Mas não seria exatamente o contrário, como se viu, que se dá em 

O corte e o inteiro? A imagem colada, tendo como origem uma fotografia, 

mesmo numerizada, fragmentada, fisicamente estendida no espaço, portadora 

de um sentido de ausência, revela visualmente as texturas do objeto oco a 

que se refere.  

                                                      
9
 TASSINARI, 2001, p.78. 
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Como diz Merleau-Ponty sobre a pintura: na ausência do objeto verdadeiro, faz-no ver como se vê 

o objeto verdadeiro na vida, e especialmente nos faz ver espaço onde não há.10 Como se dá então a soma 

desses espaços: da imagem, desta mais seus intervalos e o plano da parede e este e mais o contexto espacial 

da sala?  

Sobre a espacialidade na obra de Fontana, Tassinari enfatiza que são os cortes na superfície da 

tela que a definem. A comunicação entre os dois espaços, o da obra e o do mundo em comum, é, então, muito 

tênue. Ela se dá, além da própria opacidade da tela, pelas fendas. E dado que são fendas, também respiram, 

embora sendo partes da obra, o mesmo ar do espaço fora.11  Podemos dizer que o mesmo se dá com a imagem 

fragmentada de Novo Hamburgo, porém em uma operação mais radical. Há uma coincidência formal no sentido 

e paralelismo do corte nos dois trabalhos, mas a obra de Fontana, como adverte Tassinari, não perde sua 

unidade.   

Para Tassinari a tela, além de receber os cortes, cindindo-se, também os recebe, fechando-os. 

Rasgassem-na de alto a baixo, perderia sua unidade. Não haveria então, como bem diz o nome da obra, um 

conceito espacial, pois, retirado de sua aura intelectual, o termo “conceito” pode significar concebido – seja uma 

idéia, seja uma criação. 12 

A intenção de Fontana é, assim, engendrar uma determinada espacialidade, (...) são os cortes, 

sinais do fazer que ligam os dois espaços. A imagem do jacarandá ora a percebemos como fragmento, ora 

como forma inteira. Ao mesmo tempo que é inegável que o que vemos são cinco partes de uma imagem, não é 

possível ignorar seu todo, seu caráter de unidade e de totalidade. Os cortes, aqui, não são as tênues fendas de 

Fontana que conservam a unidade do quadro, mas são, sim, cortes de alto a baixo, além dos limites da forma. O 
                                                      
10

 MERLEAU-PONTY, 1975. p.286. 
11

 TASSINARI, 2001. p.78. 
12

 Ibid., p.78. 
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que preserva sua unidade, mais que a parede na qual as partes estão coladas – que poderíamos aproximar do 

plano amarelo em Fontana - é seu contorno, recorte irregular, em contraste com o corte seco que divide as 

partes.  

É possível, mesmo assim, nessa tentativa de analogia entre a imagem cortada de O corte e o 

inteiro e Conceito espacial de Lucio Fontana, pensar os espaços entre as partes da imagem como fendas na 

imagem, mas, por outro lado, podemos ver as partes da imagem como fendas na parede, iludindo ver algo (uma 

elipse inteira) que se coloca atrás dela. É nessa confusão perceptiva que se dá a comunicação entre espaço e a 

imagem, ou como quer Tassinari ao conceituar o espaço moderno: a comunicação do espaço em obra com o 

espaço do mundo em comum. Porém, aqui,  em um outro registro, já que essa dinâmica só se mostra possível 

para quem se coloca frontalmente à imagem. A comunicação que a imagem fraturada permite só se realiza no 

espaço edificado e não no espaço vazio. 

O conjunto, imagem e parede, figurou um único plano, e aqui, ao invés da imagem lançar-se ao 

espaço, como ocorreu em Curitiba, e como acontece com o plano amarelo em Conceito espacial, ela ficou 

acuada, fundindo-se na superfície lisa da parede. Mais próximo de um mural que de uma instalação, o trabalho, 

em sua intenção de figurar como um concebido espacial , resultou em uma espacialidade parcial, equívoca, 

promovida em parte pela imagem inteira na parede do fundo. Essa última, estabelecida e centralizada ao fundo, 

pôs em evidência o espaço criado pela parede onde estava aderida e um pequeno volume de acesso à reserva 

técnica da pinacoteca, inserindo-a em uma espécie de nincho, onde parecia flutuar. A perda de gravidade foi 

ainda enfatizada pelo reflexo da imagem no brilhante assoalho (fig.35). 

O diálogo intencionado, contudo, entre a grande porta de madeira, face a face com a imagem 

inteira, não se efetivou plenamente. A porta, ao encontrar-se parcialmente aberta, possibilitaria recortes visuais, 

o que não ocorreu em razão da grande distância (1335 cm). A imagem inteira, apesar de estar bem 
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dimensionada em relação à parede em que se encontrava, tinha seu diâmetro drasticamente reduzido, se vista 

em relação à porta (fig.35). 

 Se no trabalho de Curitiba, podia-se prever um observador em movimento, reconstruindo a 

totalidade do trabalho, a partir dos vários pontos de vista que aquele espaço permitia, aqui há uma exigência de 

que se encontre o melhor ponto de vista. A unidade da imagem só seria experimentada de um dado lugar, mas, 

diferente de um quadro onde o observador sabe muito bem onde se colocar, a imagem fragmentada exigia a 

busca da melhor posição e da melhor distância, num ajuste fino sob pena de que todo arranjo desabasse sob a 

menor oscilação. Assim como nos murais que projetam vetores desnorteantes e ambíguos com os quais o 

observador tenta aprumar-se,13 a imagem elíptica se desorganizava, se observada em movimento. O mesmo 

pode-se dizer em relação à distância, pois, vistas de perto, tais imagens não podiam esconder a sua 

artificialidade visual e material, num jogo de ilusionismo e desconstrução a fazer-se e desfazer-se o tempo todo.  

 

 

O ESPELHO PARTIDO DO SOL 

A hipótese então colocada de que as imagens de cortes podem ser diferentemente 

problematizadas, a partir dos diferentes espaços nos quais se apresentam, pôde ser verificada, se observamos 

que as novas operações de corte foram solicitadas pelo contexto de sua apresentação, ou seja, pela própria 

configuração do espaço. É também a configuração da sala que determina os limites da obra, pois, se as 

potências do intervalo e do fragmento residem na exata medida que nos permite reconstruir a forma, mesmo 

inserida naquele espaço, seu limite encontra-se em alguns lugares privilegiados de pontos de vista, sob o risco 

                                                      
13

 O’DOHERTY,2002, p.8 
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de desfazer-se. Ainda, o próprio conceito de imagem, afastando-se de uma idéia de representação e reprodução 

fiel em beneficio da dúvida, do indefinido e do deslocamento de sentidos.  

 

  

 

A contribuição deste trabalho para a reflexão em curso sobre o corte e o espaço foi trazer os 

problemas da fragilidade da comunicação entre o espaço e as imagens, e ainda permitir indagações sobre a 

representação, o numérico e o fragmento. Este também colocou em evidência desvios, erros e acasos que 

fazem parte do processo de criação.  
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Apresentar um trabalho que busca incorporar o espaço é também fazê-lo no próprio momento de 

apresenta-lo. assim ele nunca se revela inteiramente nas etapas do projeto e da montagem. Depois de pronto 

ele ainda continua se fazendo e trabalhando o próprio artista. Por isso, o caráter de descoberta, intrínseco ao 

processo de criação, deu-se em um deslocamento no tempo, alguns dias após sua  montagem. 

As imagens foram coladas na parede depois do entardecer e na noite do dia seguinte deu-se a 

abertura da Pinacoteca ao público. Foi experimentando o trabalho, observando os visitantes e conversando com 

eles – em sua maioria alunos e professores da universidade – que muitos dos aspectos fenomenológicos acima 

descritos se revelaram.  Só alguns dias depois, em uma visita que fiz à exposição durante a tarde, é que percebi 

que o trabalho me reservava uma grande surpresa: o sol, através das janelas, projetava seis grandes retângulos 

de luz na parede oposta, sobre a imagem fragmentada. Merleau-Ponty diz que,  

 

 (...) antes de ser um espetáculo objetivo, a qualidade deixa-se 

reconhecer por um tipo de comportamento que a visa em sua essência, e 

é por isso que, a partir do momento que meu corpo adota a atitude do 

azul, eu obtenho uma quase-presença do azul.
14

 

 

Assim, pude ver, flutuando sobre a imagem, exatamente colocados, estavam ali, subindo, à 

medida que o sol baixava, fragmentos de luz, como que recortados pela imagem em uma curiosa sintonia. O 

que poderia ser, talvez, em outro trabalho, uma terrível interferência, para este pareceu a concretização de uma 

intenção: a luz estava mesmo destinada a se integrar ao trabalho. O espaço vazio da sala foi tomado pela luz do 

sol, que mesmo em sua imaterialidade tudo modifica, interfere e põe em movimento. Foi possível que as janelas 

                                                      
14

 MERLEAU-PONTY,1999. p.285. 
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fossem vistas como o que verdadeiramente são, ou seja, cortes da parede. O sol permitiu, também, que a 

desejada comunicação espaço e obra se desse, embora de maneira muito fugaz, por algumas poucas horas no 

dia e além dos limites daquela sala.  
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37 - Ensaio1 – Pinacoteca Barão de Santo Ângelo – Instituto de Artes / UFRGS – out 2001 
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38 - Ensaio1 – Pinacoteca Barão de Santo Ângelo – Instituto de Artes / UFRGS – out 2001 
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39 - Ensaio1 – Pinacoteca Barão de Santo Ângelo – Instituto de Artes / UFRGS – out 2001 
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40 - Ensaio 2 – Museu Universitário de Arte (MUnA) / UFU – jan 2002 
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41 - Ensaio 2 – Museu Universitário de Arte (MUnA) / UFU – jan 2002 
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42 - Ensaio 2 – Museu Universitário de Arte (MUnA) / UFU – jan 2002 
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43 - Ensaio 2 – Museu Universitário de Arte (MUnA) / UFU – jan 2002 
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44 - Ensaio 2 – Museu Universitário de Arte (MUnA) / UFU – jan 2002 
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45 - Ensaio 3 – Museu Universitário de Arte (MUnA) / UFU – nov 2003 
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46 - Ensaio 3 – Museu Universitário de Arte (MUnA) / UFU – nov 2003 
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47 - Ensaio 3 – Museu Universitário de Arte (MUnA) / UFU – nov 2003 
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48 - Ensaio 3 – Museu Universitário de Arte (MUnA) / UFU – nov 2003 
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49 - Ensaio 3 – Museu Universitário de Arte (MUnA) / UFU – nov 2003 
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1 – ESPAÇO E LUZ 

Na fotografia, eu me interesso mais pela possibilidade de projeção da 
imagem do que pela sua reprodutibilidade, que não intervém de maneira 
alguma na concepção de minhas fotos. Com a fotografia e, depois, com o 
cinema – que divide com ela o mesmo suporte e os mesmos dispositivos 
óticos – é a primeira vez na história das imagens que estas podem viajar, 
ser projetadas, aparecer distante de sua inscrição de origem. 
Reencontramos aqui o tema da tela e de toda superfície suscetível de 
acolher as imagens levadas pela luz. A projeção está, então, no cerne do 
procedimento fotográfico e não apenas na fase da impressão a partir de 
uma ampliação.

1
 

 
ALAIN FLEISCHER 

 

Nesse segundo bloco de trabalhos, estão as imagens projetadas. São trabalhos decorrentes de 

experiências paralelas à elaboração das imagens impressas que ganharam relevo no processo de criação e 

resultaram em duas exposições. A primeira, realizada também no Solar do Barão em Curitiba, chamou-se 

Imaterial e frágil. Essa mostra recolocou os problemas do espaço já abordados na primeira etapa, porém sob 

outra ótica e introduziu as questões do caráter imaterial das imagens. 

A segunda, Imagens estilhaçadas, retoma as discussões do espaço, da luz e da imagem. Além 

das imagens projetadas agrega ainda os objetos referentes das imagens, ou seja, os troncos das calçadas.  

A introdução do próprio tronco de árvore no espaço de apresentação das imagens tem por 

objetivo indagar, através da operação da apropriação, as relações entre espaço urbano e patrimônio vegetal.  

                                                      
1
 Em entrevista concedida a Phillipe Dubois in DUBOIS, P. Movimentos improváveis. O efeito cinema na arte contemporânea. Catálogo 

da exposição realizada no CCBB/ Rio de Janeiro, 2003. p.34. 
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Além de tratar das descrições do modo como se deu a concepção, montagem e análise das 

exposições, pretende-se tratar do caráter imaterial na arte, evocando alguns artistas que têm a luz relacionada 

ao espaço, como a principal matéria de suas obras. Objetiva-se, ainda, buscar os sentidos que estão em causa, 

quando o artista recorre a essa matéria. 

O quarto item deste capítulo traz a proposta de exposição para ser apresentada na ocasião da 

avaliação final desta pesquisa. Concebida como um espaço desdobrado que permita tanto a apresentação das 

imagens impressas  quanto das imagens projetadas, busca reunir os vários aspectos materiais adquiridos pelas 

imagens do corte no contexto desta pesquisa e as principais questões aqui trabalhadas.  

 

DAS IMAGENS IMPRESSAS ÀS IMAGENS-LUZ: UM DESLOCAMENTO 

DE MATERIALIDADES 

Antes de tratar das obras de artistas que operam com a luz, introduzirei as questões processuais 

da instauração dos trabalhos com luz, como um dos aspectos da fotografia neste estudo.  

Os trabalhos que se viram nos antecedentes da pesquisa com imagens impressas foram duas 

fotografias, tomadas de cortes de árvores numerizadas, impressas em vinil adesivo e coladas no chão. Sendo a 

primeira, a imagem apresentada na exposição Extra-small / extra-large, em maio de 2000. A segunda foi colada 

no piso do elevador do edifício do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 

2001. Nas exposições subseqüentes, que se deram já em processo de pesquisa, as imagens foram 

fragmentadas e coladas na parede. Todas as imagens do corte tinham como suporte um material adesivo, 
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“colar” em superfícies diversas era um recurso precioso ligado a uma intenção recorrente de integração entre 

imagem e espaço. 

Trabalhando no projeto da primeira exposição, com o objetivo de estudar possibilidades de 

apresentação da imagem fotográfica impressa em espaços arquitetônicos – conforme exposto anteriormente - 

trabalhei as imagens numerizadas com dois recursos simultâneos: busquei deformá-las e perspectivá-las, 

usando os recursos infográficos para simular espaços arquitetônicos interiores; ao mesmo tempo, produzi 

diapositivos das fotos para projetá-las em espaços arquitetônicos reais, a fim de melhor sentir os 

redimensionamentos e a adesão da imagem na superfície da parede, do piso, das colunas e demais elementos 

da arquitetura.  

Os primeiros diapositivos foram assim realizados: 

(1) Parti de uma série de fotografias analógicas com imagens de cortes de árvores, ampliadas em 

papel fotográfico no tamanho 20 x 30 cm; 

(2) Estas fotografias foram recortadas com uma tesoura separando figura (o caule cortado) do 

fundo (calçada); 

(3) As formas circulares resultantes desses recortes foram colocadas sobre um papel preto; 

(4) Foram feitos  diapositivos (slides) dessas fotografias. 

As primeiras projeções foram feitas em uma sala de aula, antes da primeira exposição de Curitiba, 

e serviram de feed-back para as experiências com projeção já naquele momento. Nasciam assim, as primeiras 

imagens do corte projetadas. Depois, foram realizados dois ensaios em espaços de exposição. 

O primeiro ensaio com projeções de diapositivos ocorreu na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo do 

Instituto de Artes da UFRGS, em Porto Alegre, em outubro de 2001.  
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Vistas da Pinacoteca do IA / UFRGS (eixo utilizado para 

as projeções) 

 

Essa sala de exposições descreve um grande “L” no qual o primeiro eixo mede 1650 x 560 cm e o 

segundo 1580 x 620 cm. Assim se permitia o posicionamento do projetor a distâncias aproximadas de 1000 a 

1200 cm, resultando em imagens de dimensões superiores a 300 x 300 cm. Não foi necessário nenhum recurso 

para escurecer o local, apenas as luzes apagadas e a baixa luminosidade de um dia nublado foram suficientes 

para uma análise das imagens. Foram experimentadas projeções em diagonal, visando à transformação dos 

círculos em elipses e ainda sobre as colunas, nos ângulos das paredes, próximas ao chão e cortadas pela 

grande coluna próxima à porta de acesso (figs.37 a 39).  
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 Em janeiro de 2002, outro ensaio foi realizado, agora no Museu Universitário de Arte (MUnA), na 

cidade de Uberlândia. Minha intenção inicial era fazer um ensaio espacial a título de exercício em uma pequena 

sala de planta irregular, medindo 415 x 248 x 178 x 284 x 284 cm. O problema maior, nesse momento, foi a 

impossibilidade de escurecer o local: os espaços de exposição do museu são cercados por clarabóias e a 

luminosidade do cerrado mineiro é intensa na maior parte do ano. Sabemos que as imagens atravessadas pela 

luz exigem espaços escuros para serem vistas. Então, o que pode parecer um detalhe, é condição fundamental 

na operação com imagens-luz. Revelaram-se também, já nestas primeiras experiências, as diferenças entre um 

local de projeções e um local de exposições e as condições exigidas neste tipo de apresentação. A sala branca 

deveria dar lugar à câmara escura. 

Para dar continuidade a esses estudos, decidi trabalhar de noite, contando com o escurecimento 

natural do espaço. Optei também por estender este ensaio à grande sala do museu de 1184 x 605 cm, contando 

com um pé direito duplo, mezaninos e três grandes paredes verticais. A maior diferença entre esta experiência e 

aquela da Pinacoteca de Porto Alegre, além do próprio aspecto dos espaços, foi o uso de dois projetores. 

Além das possibilidades experimentadas na Pinacoteca, foi possível trabalhar com a justaposição, 

contraposição e fusão de imagens. As imagens projetadas dos mezaninos para as grandes paredes brancas 

possibilitaram um superdimensionamento das formas que pareciam flutuar no espaço absolutamente escuro da 

sala. Se nos ensaios da Pinacoteca o referente das imagens já se encontrava descaracterizado, pois as 

imagens aludiam a cavernas, buracos ocos, côncavos, no MUnA simulou-se uma espécie de planetário com 

astros, sóis e buracos negros (figs.40 a 44). 
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Vistas do MUnA / UFU. 

 

Insisto na descrição desses ensaios, pois representaram um big bang no processo de criação do 

trabalho. Naquela noite, em Uberlândia, sob os olhares curiosos de um menino, o filho do vigia do museu,  que 

insistia em tocar aquelas imagens e indagar sobre a sua materialidade2 - uma explosão aconteceu no domínio 

desta pesquisa: as imagens do corte sofreram uma emancipação definitiva. 

                                                      
2
 Sabe-se que a imagem projetada não pode ser tocada, assim como a imagem no cinema é uma imagem virtual, gerada pelo 

mecanismo de projeção, uma imagem-percepção, uma imagem-ilusão, um tompe-l’oeil (...) DUBOIS, P. Efeito filme: figuras, matérias, 
e formas do cinema na fotografia. In: SANTOS A.; SANTOS, M.I. (Org.) A fotografia nos processos artísticos contemporâneos. Porto 
Alegre: Unidade Editorial da Secretaria Municipal da Cultura: Editora da UFRGS, 2004. p. 251. É possível tocar a tela, mas a imagem 
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Ensaio 2 – Museu Universitário de Arte (MUnA) / UFU – jan 

2002 

Pude perceber através desses estudos que uma materialidade singular ali se apresentava e, ao 

mesmo tempo, uma qualidade especial da imagem, que não podiam ser experimentada com os operadores 

usados até então. Passei a refletir sobre a possibilidade de considerá-las como constituintes da pesquisa e não 

apenas como exercícios ou estudos. Foi possível observar que: 

(1) O caráter luminoso opera transformações nas imagens, criando nelas ilusões de côncavos e 

convexos. Perde-se, assim, a referência ao objeto original (corte de madeira) e se abrem outras associações; 

(2) O slide apresenta-se como solução de ampliação e deformação da imagem. O dispositivo de 

projeção permite anamorfoses, justaposições e superdimensionamentos que, nos trabalhos anteriores, só eram 

possíveis através da manipulação numérica; 

                                                                                                                                                                                                                           
está fora do nosso alcance, ela é impalpável, e era a experiência do intangível que se desenrolava diante dos meus olhos, através 
daquele menino. 
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(3) Modifica-se a relação espectador / obra decorrente do escurecimento do espaço; 

(4) A imagem fotográfica adere à forma das superfícies projetadas. 

Imagem impressa e imagem-luz são distintas em muitos aspectos, mesmo tendo como matriz a 

imagem fotográfica. Para Jacques Aumont, a imagem impressa e a imagem-luz são de natureza perceptiva 

diversa. A imagem-luz (...) só existe onde se encontra uma máquina para projetá-la; a imagem impressa é uma 

superfície refletora, portanto precisa de luz para ser vista (...) a imagem projetada traz consigo a própria luz e 

requer, ao contrário, que se eliminem as outras fontes luminosas, que vêm enfraquecer a luz inerente à 

imagem.3  

Considerando o modo de produção do trabalho, enquanto que, com as imagens impressas a 

operação de espacialização da imagem tem início a partir de um projeto prévio -  visando às características 

arquitetônicas e de usos dos espaços aos quais se destinam - , com as imagens projetadas, as fotografias, 

tomadas todas dentro de um mesmo padrão, finalizam-se de modos diversos, já em contato com o espaço em 

que serão apresentadas. Então, é possível reafirmar o que já se observava, em parte, na apresentação das 

imagens impressas estendidas no espaço: nas imagens projetadas, o momento criativo do processo desloca-se 

para o momento da própria adequação da imagem ao espaço, ao passo que as imagens impressas são 

modificadas, configuradas e dimensionadas no computador, posteriormente impressas já em número e tamanho 

exatos para aquele ambiente a que foram destinadas. 

A integração de elementos do espaço arquitetônico na obra se dá de formas diferentes. Enquanto 

as imagens impressas são inseparáveis dos seus suportes, as imagens-luz são livres. Assim, as imagens 

projetadas se caracterizam por estarem totalmente aderidas aos espaços e, ao mesmo tempo, jamais se 

integram à superfície na qual são projetadas. O escurecimento do espaço envolve o visitante em penumbra que 

                                                      
3
 AUMONT,1993. p.176-178 
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tinge toda a arquitetura e faz a imagem funcionar como uma armadilha perceptiva, mobilizando o observador e 

enfatizando o caráter visual do trabalho. 

A mudança do substrato coloca, entre outras questões, o problema da duração. A imagem 

projetada é vivenciada, é quase impossível pensar a luz sem pensá-la no tempo.4 Mas o que temos aqui não é a 

imagem do filme, vídeo ou animação digital. Trata-se apenas da imagem fixa projetada a partir de um 

diapositivo. O movimento é determinado pela sucessão de slides. 

Em sua modéstia, essa tecnologia que exige só a presença da luz, por sua materialidade e 

possibilidade de ampliar a imagem fotográfica, cria, curiosamente, uma analogia com as novas mídias. O 

observador vai esperar que algo aconteça: que a imagem se movimente, que outras imagens a sucedam, que 

surjam novos focos de projeção. Então, ele próprio se põe em movimento: coloca-se diante do foco do projetor, 

aproxima-se do suporte de projeção, olha a imagem a partir de novos ângulos.  

Dubois observa a diferença entre o espectador do cinema e o da instalação: O tempo linear e 

rígido do filme se abre para o tempo ampliado e móvel da perambulação. O visitante é esse espectador que se 

põe de pé e cuja visão tomou a forma de um passeio entre as imagens.5 Está, no modo em que se regulam as 

relações entre a imagem proposta e o espectador que olha, uma das diferenças fundamentais entre esses dois 

modos de apresentação: com as imagens impressas, coladas em espaços determinados e iluminados, o 

conjunto é dado em um instante – mesmo que haja várias imagens e que o espectador se desloque e as 

perceba a partir de vários ângulos. Nas imagens projetadas, fixas ou em dispositivos móveis; associadas ou não 

a som; apresentadas em diaporamas, ambientes de projeção ou instalações, o tempo em que se encadeia ou se 

sucede no espaço e proporciona um estado de expectativa ao visitante. Aos poucos ele descobre um percurso 
                                                      
4
 AUMONT, 1993. p.176 

5
 DUBOIS, Philippe sobre o percurso da exposição, Movimentos improváveis. O efeito cinema na arte contemporânea, no catálogo da 

exposição realizada no CCBB/ Rio de Janeiro, 2003, p.11. 
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em um determinado espaço e regulado por um determinado tempo. Reforça-se o elo entre o espaço e o 

espectador e deste último é solicitada a definição de uma duração para a obra, determinada pelo seu caminhar 

para ver o tempo desenrolar-se no espaço.6 

 

 

 IMAGENS - LUZ 

Todas as obras têm este caráter de coisa (das Dinghaft). O que seriam 

sem ele?
7
 

 

 

Pode-se falar em caráter imaterial na arte? A arte contemporânea está repleta de iniciativas que 

colocaram a materialidade da obra em questão. Conhecemos os trabalhos processuais e os experienciais que, 

apesar de seus caracteres efêmeros, resultaram em produtos que hoje estão em museus, são refeitos, 

reapresentados, remontados, rematerializados. 

Atendendo ao apelo de suas propostas, resistentes à comercialização de suas obras ou alinhados 

com ciência e tecnologia, alguns artistas reinventam o fazer arte. O corpo-a-corpo com a matéria se ampliou e 

adquiriu novas conotações. Imaterial? Nem sempre, mas talvez se possa falar de uma outra materialidade. 

Heidegger disse da impossibilidade de se contornar o caráter coisal da obra de arte. Há pedra no 

monumento. Há madeira na escultura talhada. Há cor no quadro. Há som na obra falada. Há sonoridade na obra 

musical. O caráter de coisa está tão incontornavelmente na obra de arte que deveríamos até dizer antes o 

                                                      
6
 DUBOIS, Philippe, Efeito filme: figuras, matérias e formas do cinema na fotografia. In: SANTOS, A. ; SANTOS, M. I., 2004, p.231-232. 

7
 HEIDEGGER,1999. p.13 
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contrário: o monumento está na pedra. A escultura está na madeira. O quadro está na cor.8  E, então, ousarei 

emendar: a fotografia está na luz.    

E a luz, que matéria é esta? Quando se fotografa um objeto qualquer, o que se obtém como 

resultado deste processo é algo que o destitui de sua materialidade, pelo menos aquela perceptível pelo tato, 

que faz com que ele ocupe um determinado lugar no espaço, aquela que o torna um objeto mensurável. O que 

se tem, então, é a impressão da imagem daquele objeto, através da ação ótica e química da luz. Pode-se dizer 

que se opera, em parte, uma mudança de materialidade. De essencialmente tátil a essencialmente visual. O 

objeto, por ação da luz, transforma-se em imagem.9 

A luz descreve imagens e a própria luz, livre da representação de qualquer coisa, pode se 

apresentar, em sua ambigüidade, como uma verdadeira matéria da obra a ser trabalhada pelo artista.  

Pretendo agora tratar de alguns trabalhos onde a luz constitui a matéria da obra, observar como se 

dá sua apreensão pelo espectador e os sentidos que, em função da luz, essas obras potencializam.  Entre 

esses, evoco, também, trabalhos em diapositivos, onde tudo depende da luz, não apenas a tomada e registro da 

imagem, mas onde a luz é também condição da aparição da imagem. São, portanto, películas fotográficas as 

quais a luz atravessa. Nessas obras iluminar adquire o estatuto de conceito operatório. Objetiva-se, por fim, 

colocar o foco na luz para discutir os conceitos que se operam, e melhor refletir sobre a gênese e o resultado de 

uma série de imagens que fazem parte da última etapa do corpo de trabalhos desta pesquisa.  

 

                                                      
8
 HEIDEGGER, 1999. p.13 

9
 Reconhecemos que ainda entram em jogo o aspecto do suporte, a definição da imagem, a cor, a textura visual etc, atributos visuais 

materiais do referente da imagem, ou seja, é possível ainda atribuir materialidades diversas a essa imagem, não mais dependente de 
uma sensibilidade tátil, mas através de processos cerebrais de interpretação das informações que nos chegam, também, por 
intermédio da luz. 



 342 

LUZ COMO REVELAÇÃO 

 

Que luz é esta que me ilumina de quando em quando e me fere o 

coração, sem o lesar? Horrorizo-me e inflamo-me: horrorizo-me quando 

sou diferente dela, inflamo-me quando sou semelhante a ela.
10

 

 

 

A luz está quase sempre associada ao conhecimento ou à espiritualidade e sua representação é 

uma obsessão em toda história da arte. (...) é sobre a teologia da luz que toda pintura ocidental construiu seu 

poderoso sistema iconográfico,11 diz Jean-Michel Ribettes. Na arte, às vezes a luz é símbolo, às vezes é 

metáfora, em outras pode ser tratada da maneira mais abstrata possível e pode ainda ser dominada como uma 

matéria qualquer passível de ser formada, moldada, contida, expandida, enfim, manipulada.  

O fenômeno lumínico foi tema central na produção prática e teórica de László Moholy-Nagy. Em 

seu pensamento, associou a luz não apenas a idéias estéticas, mas vinculava-a ao conhecimento, à 

consciência, a idéias transcedentais e a sua própria psicologia. Foi um dos primeiros artistas a se apropriar da 

luz e discutir sua materialidade. Para ele, a luz tinha importância capital e investigou-a nas diversas práticas de 

que se ocupou, seja em fotografia, pintura, escultura, cinema ou cenografia. 

                                                      
10

 SANTO AGOSTINHO Confissões, Livro XI, Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p.241. 
11

 RIBETTES, 2002. p. 7. 
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 László Moholy-Nagy, Modulador espaço-luz, 1922-1930. 

 

Para Moholy-Nagy, a originalidade do 

processo fotográfico residia em sua capacidade de fixar 

os fenômenos luminosos até torná-los palpáveis, e assim 

considerava a fotografia sem aparelho fotográfico: em sua 

capacidade de materializar em preto, branco e cinzas o 

contato dos raios de luz sobre os objetos.12  

Em suas pesquisas, o fotograma foi uma espécie de 

subversão da fotografia, assim como o Modulador 

espaço-luz pode ser considerado uma subversão da 

escultura. Nele, o sentido não está nas características 

formais, mas no que elas são capazes de produzir no 

espaço. O Modulador é um híbrido, alguma coisa entre 

uma escultura e um projetor. Javier Chavarría assim o 

descreve: Ao iluminar-se e fazê-la girar, a escultura 

projeta uma série de sombras e de formas que são 

capazes de descrever todo um espaço ambiental em seu 

entorno.13 

                                                      
12

 MOHOLY-NAGY, L. Peinture, photographie, film et autres écrits sur la photographie. Paris: Éditions Jacqueline Chambon, 1993. 
p.137. 
13

 CHAVARRÍA, J. Artistas de lo inmaterial. Hondarribia (Guipúzcoa) : Editorial Nerea, 2002. p. 27. 
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Essa obra tinha em vista uma poética que considerava a relação entre a luz, o espaço e o espectador. Ela abriu 

o caminho às obras que levam em conta que a vivência da luminosidade corresponde à interpretação dos 

fenômenos luminosos que chegam aos olhos.  

A visão é antes de tudo um sentido espacial. Então, a realidade do espaço onde a obra se insere 

deve ser levada em consideração, pois a luz transforma as características físicas do lugar e promove mudanças 

perceptuais sobre o espectador. As obras de arte que tiram partido da luz precisam do espaço para contê-las e 

estão intimamente relacionadas ao seu contexto espacial, seja ele urbano, natural, arquitetônico, cenográfico ou 

expositivo. 

As catedrais góticas com seus imensos vitrais são modelos exemplares da relação entre a pedra e 

a potência da luz. Ao penetrar no ambiente escuro das igrejas, a luz do sol assume o colorido dos vitrais e 

imprime uma incrível dinâmica de iluminação ao espaço, contribuindo, inclusive, para a constituição da 

atmosfera espiritual desses lugares. 

Como em Moholy-Nagy, vê-se na arte de James Turrel14 a busca pelo domínio da luz. Turrel se 

interessa pela materialidade da luz, modela-a através do espaço e a utiliza não para revelar objetos, mas como 

sendo ela própria uma espécie de revelação. De uma maneira diferente daquela do espaço claro, onde os 

objetos são observáveis, é o jogo ótico e espacial que interessa ao artista, oferecendo ao público obras de 

estatuto ambíguo, em que a percepção não é capaz de proporcionar uma informação concreta sobre a sua 

natureza física.15   

                                                      
14

 James Turrel, artista norte-americano nascido em 1943, em Los Angeles, Califórnia. 
15

 Orca e Kono são assim. Tratam-se de dois retângulos misteriosamente iluminados de dentro. Esses objetos têm para o observador 
uma realidade que não corresponde a sua estrutura material nem a seu aspecto físico. Assim Chavarría descreve a obra de Turrel: Um 
espectador, ante essas obras, duvida até o último minuto. Se move diante do retângulo na parede buscando o ângulo que clarifique o 
enigma, porém este permanece insolúvel porque sua realidade visual é precisamente essa aparência sem sentido. Se o espectador 
coloca a mão dentro do ‘quadro’, a mão atravessa sem nenhuma dificuldade o limite da obra, pois a superfície de aparência 
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      James Turrel, Afrum-Proto, projeção de quartz-halogeno, 1967. 

 

Georges Didi-Huberman, ao analisar a obra de Turrel em L’homme qui marchait dans la couleur,16 

apresenta o aspecto da luz sob o prisma do sagrado. No capítulo Marcher dans la lumière, narra a experiência 

do cristão diante da Pala d’oro17 do altar da basílica de San Marco, em Veneza, onde se materializa o lugar 

sagrado por excelência. Diz que, se considerarmos o espaço da basílica como uma imensa instalação ritual, 

                                                                                                                                                                                                                           
bidimensional é um buraco na parede. O que é curioso é que esta experiência não destrói a possibilidade ótica da obra de ser plana e 
opaca. In: CHAVARRÍA, J. Artistas de lo inmaterial. Hondarribia (Guipúzcoa) : Editorial Nerea, 2002. p.39. 
16

 DIDI-HUBERMAN, Georges. L’homme qui marchait dans la couler. Paris: Les Éditions de Minuit, 2001. 
17

 Grande retábulo  de ouro e pedras preciosas,  encomendado pelo doge Ordefalo Falier para o altar da Basílica de San Marco 
(séculos X- XIII) . Cf. DIDI-HUBRMAN, 2001. p.14. 
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podemos dizer que na Idade Média o altar constitui o ponto focal, o lugar visual mais saliente, o lugar simbólico 

mais pregnante, superfície de intersecção com deus. Eis nosso homem em frente da pala d’oro. Ele não 

distinguirá nenhum detalhe, ele não poderá descrever exatamente o que vê.18Os raios , ele descreve, são como 

um véu ou tela luminosa, um lugar de aparição. Há portanto, no altar dourado da basílica de San Marco, uma 

dupla distância contraditória, uma lonjura na forma próxima (...) sem que se possa prever o quase tátil encontro. 

Alguma coisa como um vento. É, estritamente falando, uma qualidade de aura.19  

Para Didi-Huberman, a experiência mística que descreve é semelhante à experiência estética 

proporcionada pelos trabalhos com luz de James Turrel, dado o fascínio que exercem seus espaços de luz e 

seu caráter de aparição. Compara os lugares concebidos por Turrel como espécies de morada dos deuses ou 

tipos de templos.  

Por outro lado, Chavarría faz uma leitura fenomenológica da obra de Turrel. Diz que a presença 

misteriosa e abismal da luz em seu trabalho não deixa claro que tipo de realidade apresenta. São planos lisos, 

brilhantes e luminosos, ao mesmo tempo imateriais e profundos. Sua materialidade etérea ali se coloca para 

permitir uma experiência no autêntico significado do termo. São trabalhos que dão ao observador a consciência 

da importância de sua presença na definição do mundo sensível.20  

A luz afeta o corpo mas também o cérebro e a alma,21 diz James Turrel, em entrevista a Sébastien 

Pluot. Ele diz, ainda, que utiliza a luz para  criar um estímulo da visão e que se interessa pela  sublime 

existência da luz. Além dos espaços de luz, Turrel trabalha o escuro e o vazio. É difícil não associar suas obras 

                                                      
18

 DIDI-HUBERMAN, 2001, p.17 
19

 DIDI-HUBERMAN, 2001,  p.18 
20

 CHAVARRÍA, 2002,  p.39 
21

 TURREL, apud PLUOT, Sébastien / TURREL, James. Rencontres 2. Paris: Almine Rech Éditions/ Paris Éditions Images Modernes, 
1999, p.20 
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às idéias místicas de revelação pela luz, busca espiritual, luz interior etc. Há na origem de seu trabalho uma 

certa medida de experiência fenomenológica e outra de experiência filosófica. A luz está em obra não apenas na 

obra, mas também no próprio artista.  

 

 

                         Bertrand Gadenne, Les papillons, instalação com diapositivos, 1988. 
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ESPAÇO E TREVAS 

Não admira, pois, que esta “terra fosse invisível e informe”. Reduzia-se a 

uma espécie de abismo profundo onde não entrava luz, por não ter 

nenhuma forma. Por isso, mandastes que se escrevesse: “As trevas 

estavam espalhadas sobre o abismo”. 

Que são as trevas senão a ausência da luz? Se houvesse luz, onde é que 

ela poderia existir se não iluminasse nem aclarasse a superfície da terra? 

E quando a luz ainda não existia, o que era a presença das trevas, senão 

a ausência da luz?
 22

 

 

 

Em uma abordagem diferente das obras até agora comentadas, os diapositivos permitem 

operações com a luz associada a imagens. Materialmente diferentes da fotografia, as imagens atravessadas 

pela luz recriam as atmosferas das catedrais, dos vitrais, dos finais de tarde. Só se materializam na penumbra e 

são dependentes do espaço. Assim é a arte de Bertrand Gadenne23 que também engaja o espectador no modo 

como se define.  O artista domina as técnicas de projeção de diapositivos jogando com a sombra, a luz, o 

espectador e o espaço. Faz dessa técnica o centro quase exclusivo de sua arte que se erige no domínio 

dialético do combate da sombra e da luz de onde nasce uma imagem diáfana e intangível.24  

Sobre o aspecto do espaço no mundo percebido, Merleau-Ponty faz a seguinte observação quanto 

ao que chama de espaço negro: Quando o mundo dos objetos claros e articulados encontra-se abolido, nosso 

                                                      
22

 Trevas sobre o abismo é um dos títulos de A criação, Confissões, Livro XII, de SANTO AGOSTINHO, Os Pensadores. São Paulo: 
Abril Cultural, 1973. p.261 
23

 Bertrand Gadenne, artista francês, nasceu em Proverville, Aube em 1951. 
24

 RIBETTES, 2002, p.63 
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ser perceptivo, amputado de seu mundo, desenha uma espacialidade sem coisas. É isso que acontece à noite e 

também,  nos espaços escurecidos. Ela me envolve, penetra todos os meus sentidos, sufoca minhas 

recordações, quase apaga minha identidade pessoal.25 Trata-se de uma outra experiência de espacialidade e, 

para trabalhar com diapositivos, devemos forjar a noite, construir o espaço negro. É o que acontece a propósito 

do trabalho Les papillons26 de Gadenne. Ele diz: para ver claro nós temos a necessidade do escuro. Nós 

avançamos como cegos (...) a obra está diante de nós, mas nós não vemos nada (...) apreendemos um grande 

vazio que nosso corpo atravessa sem entraves. A obra está esperando (...) Nós teremos a presença de espírito 

de tocar esse vazio e revelar a imagem sobre a palma da mão?27 Também aqui a luz insinua-se como 

epifania.28 como metáfora da aparição.  Os dispositivos usados pelo artista implicam o observador numa 

experiência de tempo ligada à difusão da imagem no espaço. (...) nós nos apoderamos da imagem em pleno 

vôo e as borboletas aparecem furtivamente como atraídas e levadas pelo fluxo de luz do projetor. (...) Essa 

precariedade da aparição depende de nossa atenção e desejo.29 

Na instalação de Gadenne, a luz adquire um sentido de transcendência e permite a imersão do 

observador em um espaço escuro, vazio e de espera, um espaço latente de revelação e apagamento. A 

ausência do espectador fará a imagem desaparecer. 

 

 

                                                      
25

 MERLEAU-PONTY, 1999, p. 380-381. 
26

 Nesse trabalho, a superfície que materializa a imagem é o próprio corpo do espectador ao atravessar o espaço corta o raio de luz 
vindo do projetor colocado no teto. Cf. RIBETTES, 2000, p.72. 
27

 GADENNE, apud RIBETTES, 2002, p.72. 
28

 Epifania é por definição um conceito teológico que significa aparição ou manifestação divina.  
29

 GADENNE, apud RIBETTES, 2002, p. 72. 
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A IMAGEM COMO LUZ 

A noite é sem perfis, toca-me ela mesma, e sua unidade é a unidade 

mística do “mana”.
30

 

 

Para que se faça a luz, deve estar estabelecida a 

escuridão. O artista provoca a obscuridade, para operar a luz. Como 

no cinema, antes do início da projeção, em primeiro lugar: faça-se a 

escuridão. Entre os artistas que operam a luz, Alain Fleischer31 tira 

proveito da noite. Suas fotos, da série Exhibition, aproximam sexo e 

cidade. Metrópoles fotografadas do quarto de um hotel dividem a cena 

com imagens pornográficas. Estas são reproduções em diapositivos de 

fotografias publicadas em revistas pornográficas que o artista projeta 

nos detalhes da arquitetura, para a tomada da fotografia. 

O resultado são fotografias de vistas noturnas, a partir de 

quartos escuros. As imagens são justaposições da noite da cidade 

com suas luzes coloridas e do espaço da intimidade fracamente 

iluminado pela luz azul da projeção.  

 

 

 
Alain Fleischer, Exhibition in New York, 1984. 

 
                                                      
30

 MERLEAU-PONTY, 1999, p. 381. 
31

 Alain Fleischer, artista francês, nasceu em Paris em 1944. Fotógrafo e cineasta, explora as tensões entre fotografia e cinema em 
obras que apelam para as idéias de projeção, fixação e movimento. Alguns trabalhos como a projeção Cette image est l’histoire d’um 
film e a instalação Et pourtant, il torne, pude ver em exposição na Galerie de France, em setembro de 2003, em Paris, durante o 
período de pesquisa no exterior. 



 351 

O diapositivo na obra de Fleischer desempenha uma função quase cenográfica: constrói o 

ambiente a ser fotografado, mas não é só: tem também sua razão de ser como imagem dentro da imagem. 

 
       Alain Fleischer, Exhibition in Montréal, 1990 

Alguns dos trabalhos, como as fotografias feitas em 

Roma, trazem projeções que, embora não se localizem dentro de um 

quarto de hotel, pois são feitas diretamente nas ruas e parques, 

investem-se de uma aura específica da própria cidade: com as 

projeções em pedras e árvores, o artista liberta no escuro e no vazio 

da noite ninfas e sátiros; com as imagens projetadas sobre antigas 

paredes, remete aos afrescos eróticos romanos. 

Nessa série de fotografias, onde a oposição entre escuridão e luz tem papel fundamental, Daniel 

Arrase vê, em uma imagem projetada de mulher, a figura inquietante de Lilith, rainha das forças do mal e da 

noite, tornando, segundo ele, visível o desejo que plana sobre a cidade noturna.32 Aqui, pode-se dizer, entram 

em jogo as associações do escuro ao obscuro, das idéias de revelação e luz em contraponto às de pecado e 

trevas, de imagem-luz no espaço da obscuridade. 

 

INSCRIÇÕES DA LUZ 

Pensando as obras que têm a luz como sua principal matéria, foi visto em Moholy-Nagy e James 

Turrel - a despeito das diferenças de trajetória e abordagem - que a luz relacionada ao espaço e considerando o 

espectador é a razão de ser de suas pesquisas. Em Bertrand Gadenne, aos três termos, associa-se a imagem 

                                                      
32

 ARRASE in Alain Fleischer. La vitesse d’évasion. (catálogo . textos de Arasse, D. ; Damisch, H. ;Didi-Huberman, G. e outros) Paris : 
M.E.P. ; Éditions Léo Scheer, Centre Pompidou, setembro 2003, p.90. 
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fotográfica em diapositivo. Alain Fleischer, por sua vez, tira proveito do diapositivo (imagem luminosa), mas, 

para voltar à fotografia (imagem impressa). Para todos, a luz é matéria e iluminar é o principal conceito com que 

operam. São essencialmente artistas da luz. Foi visto também, nas obras aqui descritas, que seus 

comentadores atribuem em suas análises valor preponderante ao caráter fenomenológico e transcendente da 

experiência com a luz. Meu interesse é colocar suas obras em relação à minha pesquisa para detectar pontos 

de aproximação e de distanciamento que me permitam pensar meu próprio trabalho.  

Alguns de meus trabalhos práticos e reflexões elaboradas sobre eles, ainda em fase de 

desenvolvimento da tese, foram apresentados ao artista e teórico francês Jean Lancri, por ocasião do Seminário 

de Metodologia da Pesquisa em Arte, em março e abril de 2002, no Programa de Pós-graduação em Artes 

Visuais da UFRGS. A análise feita por ele se baseou em apontar vários momentos em que conceitos teológicos, 

segundo sua visão, podiam ser observados.   

Jean Lancri detectou que, em meus trabalhos, em três momentos distintos, operam-se conceitos 

teológicos que se originam das seguintes ações:  

(1) ascender (subir, elevar-se), quando a apropriação de um elevador ao trabalho funciona como 

um dispositivo que regula as relações entre o observador e a imagem;  

(2) levantar (erguer, tornar mais alto), quando as imagens, originalmente criadas para serem 

coladas no chão, são erguidas e coladas na parede e  

(3) iluminar, (derramar ou irradiar luz sobre, tornar claro), quando as imagens impressas sofrem a 

mudança de materialidade e transformam-se em imagens-luz.   

Busco agora enfatizar esse último aspecto em sua inflexão teológica, como sugeriu Lancri, e tomá-

lo nesta aproximação entre meu trabalho e de artistas que exploram a luz. Justaponho à leitura feita por Lancri a 

descrição de aspectos do desenvolvimento deste trabalho. 
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Por ocasião do referido seminário, expus e apresentei algumas fotos da experiência resultante da 

intervenção no elevador do Instituto de Artes. Coloquei também as intenções que me moveram nesse trabalho, 

ou seja, o desejo de estender a imagem ao espaço e oferecer aos visitantes e usuários do prédio uma imagem 

para pisar. Lancri vai, em sua análise, em busca de um sentido não expresso em minha apresentação, mas que 

ele percebe como possibilidade: 

Você colocou uma imagem dentro do elevador, mas, as pessoas não podem ir. O que você queria, na 

verdade, era proibir, mas o elevador é algo que em geral sobe, é ascendente, significa que é transcendente 

(...)
 33 

Depois que discorri sobre os conceitos operatórios da pesquisa, como cortar, fotografar, numerizar 

e instalar – ainda que esboçados em decorrência da etapa em que se encontravam os estudos -  projetei fotos 

da imagem sibipiruna apresentada no chão na exposição Extra-small / extra-large e da mesma imagem, 

apresentada na parede, na primeira exposição em Curitiba. Lancri diz: 

 

(...) quer dizer que estamos ainda no nível de conceitos totalmente teológicos e que eu coloco em relação 

com o final de sua apresentação quando você disse: então agora, na medida em que isso estava no chão, 

eu efetuo um levantamento. É um pouquinho hegeliano, o conceito de aufhegung...você faz, você produz 

esse levantar e ao mesmo tempo: “eu faço projeções com a luz.”  Ah! Então, e a luz? A luz não é nada?
34

  

 

 Foram também expostas, nessa ocasião, as fotografias tomadas nos dois ensaios com 

diapositivos − uma experiência ainda em elaboração, sobre a qual pouca coisa eu podia dizer. Lancri vê uma 

                                                      
33

 LANCRI, Jean. Seminário de Metodologia da Pesquisa em Arte, março e abril de 2002, do Programa de Pós-graduação em Artes 
Visuais, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (apresentação oral gravada em fita com tradução de Sônia Taborda). 
34

 Ibid. 
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unidade ou coerência nesse conjunto de trabalhos, absolutamente surpreendente para mim naquele instante. 

De posse de um referencial filosófico muito particular, Lancri observa a presença de um caminho: 

(...) Quando vocês viram “lux, lumen, color” ou... um, dois, três: trindade! Eu vou citar São Boaventura ou 

então São Thomaz de Aquino. Bom: lux, lumen, color. É a mesma coisa: Lux é “fiat lux,” que a luz seja, 

grosso modo é Deus, mas não sabemos onde ele está; Lumen,  ah! aí ele atravessa, e depois “color”, ah! a 

luz , mas se tornou opaca. E nós ficamos na significação por três, sempre na teologia cristã, que significa 

sempre a trindade. Quando você diz que quer dar outra materialidade, de uma hora para a outra você diz eu 

retiro (luz). Essa é a natureza? Eu vou guardar “lumen”, mas para que isso vá até  “color”, quer dizer que a 

sua prática finalmente se inscreve num caminho, ela poderia se inscrever nesse caminho.
35

 

Se meu trabalho se inscrevia no caminho que a generosa leitura feita por Jean Lancri apontava, eu 

não poderia saber, pois a primeira das implicações de trabalhar com a luz é perder totalmente o controle sobre 

ela.36 Posso dizer que o que me moveu foi a busca por condições espaciais que colocassem o espectador ante 

uma certa experiência perdida – da natureza e do próprio espaço - permitindo-me partir da operação corte para 

chegar a operar com a luz. A luz surgiu, então, como uma questão suscitada pela prática, em um movimento 

centrífugo próprio da pesquisa em arte. O caráter imaterial do feixe luminoso, em oposição à materialidade da 

madeira, o sentido negativo do corte e transcendente da luz; as relações céu e terra, alto e baixo estariam, 

talvez, se orquestrando em algum subterrâneo do processo de criação. 

 

                                                      
35

 LANCRI, Jean. Seminário de Metodologia da Pesquisa em Arte, março e abril de 2002, do Programa de Pós-graduação em Artes 
Visuais, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (apresentação oral gravada em fita com tradução de Sônia Taborda). 
36

 Como afirma Ana Barros, mesmo que o artista deseje tratar a luz da maneira mais abstrata possível, sua impregnação na psique 
humana é o que faz com que dificilmente ela possa ser isolada de suas projeções arquetípicas. BARROS, Anna. Arte da percepção: 
um namoro entre a luz e o espaço.São Paulo: Annablume / FAPESP, 1999, p.161. 
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Há algo de tranqüilizador e terrestre até no espaço negro.
1
 

 

MERLEAU-PONTY 

 

Esses experimentos e sua subseqüente análise levaram-me a considerar essencial para o 

desenvolvimento desta pesquisa a realização de um trabalho através dos recursos do diapositivo. Trabalho que 

seria apresentado ao público para a verificação das questões até então colocadas, ou seja, promover o encontro 

entre aquela experiência e um maior número de pessoas, para verificar se, estendido no tempo de duração de 

uma mostra, o trabalho encontraria êxito. Considerei o MUnA o espaço privilegiado para tal intenção. No início 

de 2003, antes da minha saída para o estágio no exterior, a proposta de exposição foi encaminhada ao museu 

e, na impossibilidade de acontecer ainda naquele ano, foi agendada para o ano de 2004. Essa exposição 

chamou-se Imagens estilhaçadas e foi a última da série de exposições que fazem parte desta pesquisa. Antes, 

porém que ela ocorresse,  aconteceu uma outra mostra, novamente no Museu da Gravura do Solar do Barão em 

Curitiba, que nomeei Imaterial e frágil. 

A proposta enviada ao Solar do Barão se constituía em um eco daquela primeira exposição, 

considerando não apenas trabalhar sobre as impressões tomadas do antigo casarão por ocasião da primeira 

mostra, mas também a oportunidade de colocar novas indagações sobre o espaço, no âmbito da pesquisa.  Ao 

contrário das experiências anteriores, em que foi apresentada uma mesma imagem (Sibipiruna) em espaços e 

                                                      
1
 MERLEAU-PONTY,1999, p.381. 
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situações diferentes, a idéia seria apresentar em um mesmo espaço imagens que sofreram um deslocamento de 

sua materialidade observadas em relação ao espaço. Isso forneceria um importante parâmetro de análise que 

seria acrescentado às novas questões colocadas pelo trabalho. 

Pretendia apresentar na mesma sala em que havia exposto em 2001 uma série de imagens de 

cortes de árvores, em diapositivos, projetadas nas paredes. Minha intenção também de fazer uma outra 

projeção, na sala em cima da sala do lustre (aquela que já em 2001 não podia ser pisada), para ser vista de fora 

através dos vidros das portas. Seria criada uma situação em que o olhar alcançaria a imagem confinada a um 

espaço inacessível. O trabalho se propunha a explorar a relação entre fragilidade do velho prédio tombado e a 

imaterialidade das imagens. Selecionei uma série de 15 fotografias de cortes de árvores abatidas (por terem se 

tornado ocas) na cidade de Porto Alegre, nos anos de 2001 e 2002.  Buscava, assim, associar a fragilidade da 

madeira expressa pelo referente à idéia de tempo impresso no espaço arquitetônico.  Outras questões também 

estariam presentes no trabalho, como as já colocadas na primeira mostra, ou seja, das relações entre natureza 

e cultura. 

Minha intenção era apresentá-las com as salas e o corredor totalmente escurecidos. A primeira 

sala seria fechada, restando só uma das portas de entrada aberta e a segunda sala seria totalmente fechada. 

Seriam colocados dois projetores na primeira sala e um projetor na segunda. As imagens seriam apresentadas 

em diaporamas de modo intercalado, criando-se um ritmo na aparição das imagens, marcado também pelo som 

da mudança de slide nos projetores: um lento movimento para um percurso lento em um espaço escuro, 

animado pela sucessão de imagens. Apresentei junto da proposta as fotografias das imagens projetadas a título 

de ensaio, no MUnA em Uberlândia e na Pinacoteca  em Porto Alegre.  
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Junto ao aceite da proposta, obtive a informação de que aquelas salas, para as quais eu havia 

proposto o trabalho, naquele momento, só eram usadas para o acervo, mas que outras duas salas 7 e 8 ( 

medindo 520 x 450 cm e 520 x 565 cm ) seriam reservadas para a apresentação de minhas imagens. 

Esse fato novo, em vários aspectos, desconstruiu minha proposta: 

(1) Não haveria mais a comunicação entre as duas mostras; 

(2) O diâmetro aproximado das imagens que eu pretendia apresentar estaria agora limitado devido à 

pequena dimensão das duas salas, alterando o impacto que seria provocado pelas projeções; 

(3) A situação que seria criada pelo questionamento da acessibilidade ao espaço também não 

aconteceria. 

 

Planta com a indicação das salas 8 e 7 . 

 

        Esboço da localização dos projetores 

 

 Considerando a antiga proposta inviabilizada, mas ainda movida pelo interesse de abordar 

publicamente os experimentos com diapositivos, procurei, através da planta fornecida dos espaço, estudar uma 

nova solução de apresentação das imagens. 

(1) Defini a distância mínima necessária entre projetor e superfície de projeção em aproximadamente 750 cm, para obtenção 

do diâmetro desejado para as imagens projetadas; 
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(2) Observando que a passagem, de uma sala para outra, se dava através de uma porta central de 120 cm, considerei a 

possibilidade de realizar duas projeções cruzadas, de uma para a outra sala, através da porta; 

(3) Foram criados dispositivos de inclinação, para que os projetores 

ficassem no chão; 

(4) Decidi aumentar o número de imagens com o objetivo de alterar 

o tempo de duração possível de apreciação do trabalho; 

(5) Optei pela projeção simultânea e ininterrupta de dois diaporamas, 

cada um com trinta imagens diferentes. Com isso, deveriam ser 

produzidos, ainda, 45 diapositivos diferentes. No total seriam 60 

imagens diferentes, em três cópias de cada, a fim de ocupar todo o 

carrossel ( 80 slides cada ) dos dois projetores; 

 

(6) As imagens foram tomadas de cortes de árvores da cidade de Uberlândia (que seriam acrescentadas àquelas tomadas em 

Porto Alegre) com câmera digital; transferidas para o computador, trabalhadas e finalmente foram fotografadas com 

câmera analógica em diapositivos, a partir da tela do computador; 

(7) As superfícies das projeções seriam definidas no local, visando a um possível percurso e às possíveis interferências dos 

elementos arquitetônicos sobre as imagens. 

 

 
Salas 7 e 8 do Museu da Gravura, Solar do Barão 
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O SOLAR REVISITADO 

 

Não basta abrir a janela / Para ver os campos e o rio. 
Não é bastante não ser cego / Para ver as árvores e as flores. 

É preciso também não ter filosofia nenhuma. 
Com filosofia não há árvores: há idéias apenas. 

Há só cada um de nós, como uma cave. 
Há só uma janela fechada, e todo mundo lá fora; 

E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, 
Que nunca é o que se vê quando se abre a janela.

2
 
 

 

 

Desde de a mostra em Curitiba, o Solar do Barão não parou de me impressionar. O que se 

colocava atrás daqueles anteparos? Soube que eram janelas, e foi sobre as janelas cegas que as duas metades 

da imagem Sibipiruna foram coladas, mas eu não as vi. Aquelas salas ficaram na minha lembrança como 

lugares escuros. Sabemos que um solar é uma morada de família nobre, uma espécie de palácio. Mas a palavra 

solar, que tem origem no latim solare, é relativo a Sol. Solar é também é a qualidade daquilo que é claro, límpido 

vibrante. Seria esSe casarão repleto de porta e janelas, um espaço luminoso? Senti vontade de voltar.  

Na volta ao Solar, observo que os anteparos haviam sido retirados de todas as janelas. Pude ver, 

então, aquelas janelas que tanto me intrigaram. As janelas das salas reservadas para o meu novo trabalho não 

tinham anteparos. As duas salas juntas tinham quatro portas e quatro janelas. Janelas e portas de madeira 

                                                      
2
 PESSOA, Fernando. Poesia / Alberto Caieiro; edição Fernando Cabral Martins, Richard Zenith. São Paulo: Companhia das letras, 

2001, p.176. 
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encimadas por arcos. As salas eram pequenas. Teriam sido quartos? As paredes eram brancas com cortinas 

brancas nas janelas brancas. 

A montagem do trabalho se deu dentro do previsto. As quatro janelas das duas salas foram 

isoladas da entrada de luz pelo lado de fora, impedindo qualquer interferência do sol, mesmo durante o dia.  

 

 
Salas 7 e 8 do Museu da Gravura, Solar do Barão 

 

 

Os projetores foram colocados um diante do outro, cada um em uma sala. Na primeira sala, o feixe 

de luz foi direcionado para uma das janelas. Na segunda, no fundo da sala, a imagem se colocou no ângulo 

esquerdo. Tanto um quanto o outro projetor sofreram duas inclinações: uma em relação à parede, outra em 

relação ao chão. Isso promoveu anamorfoses nas imagens, distorcendo significativamente a forma original do 

topo do tronco de árvore. Definidas as posições das imagens, as quatro janelas  isoladas por fora, as luzes 

apagadas : era dia, mas fez-se a noite. 
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QUARTOS ESCUROS 

As mudanças resultantes do deslocamento da proposta inicial logo colocaram novas questões: 

(1) O percurso é um encadeamento de pontos de vista. Tal encadeamento, que nas imagens 

impressas já era possível, enfatiza-se através das imagens projetadas. De que modo isso se 

dá? 

(2) Como o potencial numérico do processo interfere na produção e no significado das imagens? 

(3) Como operam imagem projetada e espaço, na produção de sentidos do trabalho? 

A idéia de percurso é antes de tudo a inscrição do tempo no espaço de exposição. Efetua-se 

através de um sistema que inclui o corpo enquanto ponto de vista sobre as coisas; as coisas, como elementos 

abstratos do mundo e o próprio espaço do mundo. Meu interesse pelo tema é justamente o interesse pela 

percepção da imagem estendida no espaço e seu potencial de significação. Nesse trabalho, as duas salas de 

exposição foram escurecidas para permitir a visualização das imagens projetadas. Contudo, as qualidades de 

escuro e de luz, colocaram algumas dúvidas. Como se dá o fenômeno da percepção dos espaços claros e 

escuros, de que modo ele se reflete na apreensão do trabalho? Mais uma vez se recorre a Merleau-Ponty. 

Todos os espaços visíveis estão subordinados a uma luminosidade própria. Ponty diz que a luz 

explora os planos, desenha as sombras e penetra no espetáculo de um lado a outro, realiza, antes de nós, uma 

espécie de visão.3 Nossa visão prossegue por esse caminho que a iluminação lhe traça. É a luz que nos guia 

em nossos percursos pelo mundo. Contudo, de modo diferente de um espaço homogeneamente iluminado, os 

espaços da exposição aqui analisada estariam em uma total escuridão se não fossem as próprias imagens 

apresentadas, luminosas. Ao mesmo tempo que imagens, são feixes de luz que iluminam essas salas.  

                                                      
3
 MERLEAU-PONTY,1999, p.415 
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Assim, entra-se no universo da penumbra. Como expõe Merleau-Ponty. A penumbra só se torna 

verdadeiramente penumbra (...) quando deixa de estar diante de nós como algo para ver, e quando nos envolve, 

quando se torna nosso ambiente, quando nós nos estabelecemos nela. Na primeira sala, entrando através da 

porta do lado esquerdo (a outra ficou fechada), sofria-se o impacto das imagens em sucessão projetadas no alto 

da janela.  

Antes que todas se sucedessem, percebia-se que na sala ao fundo havia também uma 

movimentação das luzes. Logo em seguida o aparelho no chão era notado como dispositivo de projeção 

daquelas imagens.  

Ao se colocar atrás dele, o visitante veria, através da porta, a seqüência das imagens ao fundo da segunda sala. 

Duplamente interrompidas, elas sofriam o recorte da porta e da dobra da parede. A vontade de ver de perto faria 
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o visitante atravessar para a segunda sala. A passagem se faria não sem impacto, pois a luz do projetor 

colocado na sala do fundo o atingiria diretamente nos olhos.O arranjo impôs esse bater de frente entre o 

movimento da luz e o do observador.  

 
Vistas da sala 7 para sala 8. 

  

 

Passado esse incômodo momentâneo, todo o lado direito da sala estava livre para o seu passeio 

nas sombras, em que poderia se aproximar e se distanciar da imagem luminosa que se encontrava na altura dos 

olhos. Colocando-se ora em direção contrária à luz, ora na sua mesma direção, é ela que constrói o percurso, 

são antes os sentidos espaciais que se experimentam neste passeio em busca das imagens. 

O visitante, na medida em que olha as imagens, estabelece o tempo de duração de seu vagar. 

Elas passariam a se repetir a partir de três ou quatro minutos. Alguns as abandonaram antes, outros se 

deixaram ficar por mais tempo. Ao tomar o caminho de volta, novamente ver a imagem sobre a janela, agora 
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através da porta. Depois atravessar novamente o feixe de luz, aproximar-se da janela e se deixar ficar por mais 

alguns minutos.  

Inevitavelmente, outros percursos surgiram, níveis diferentes de atenção seriam dedicados ao 

trabalho, maiores ou menores estranhamentos puderam ser percebidos. Contudo, ele foi proposto como uma 

espécie de experiência: enfrentar um espaço semi-escurecido, a fim de pôr à prova sua percepção do sensível. 

Mais que penetrar o espaço – e o observador sabe disso - ele deve se deixar permear pelas imagens que ali se 

sucedem, enredando-se na trama subjetiva que elas e o espaço propõem. 

  

 
Vistas da sala 8 para sala 7. 
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JANELAS FECHADAS 

Para fazer uma leitura dos efeitos desse trabalho, considerei a memória da experiência do trabalho 

pronto, o contato com os visitantes e a visão dos registros fotográficos que restaram da exposição. Trata-se de 

uma leitura distanciada. Portanto, só pode existir como reelaboração da memória sensível. Recorro também a 

uma aproximação com as operações e com o imaginário do pintor René Magritte.4 

Na maior parte das situações em que nos encontramos, percebemos a luz como se ela fosse 

neutra. Para trabalhar a luz como uma matéria da arte, para que ela se faça perceber como qualidade, 

privilegia-se os espaços fracamente iluminados. A intenção é trabalhar como a natureza. Forja-se a noite, o pôr-

do-sol, o nascer da lua e o amanhecer: outras luminosidades.  

Foi possível observar nos ensaios com diapositivos que as imagens circulares projetadas, tornadas 

luminosas, em um espaço escuro, distanciavam-se do seu referente, para remeter-se a formas solares. As 

fotografias tiradas para a produção dos diapositivos sofreram algumas alterações, visando à modificação da 

forma e à alteração da luminosidade. O objetivo era enfatizar as diferenças entre elas e promover um maior 

contraste. Tal processo foi realizado, juntamente com o recorte das imagens, no computador. Quando 

projetadas naqueles espaços escuros, percebíamos que nos encontrávamos em um pequeno universo 

iluminado, não por uma luz pura e neutra, mas por imagens-luzes. Assim a penumbra ganhou cor e os 

elementos do espaço arquitetônico se tornaram ao mesmo tempo pontos de luz e suportes da aparição das 

imagens. 

                                                      
4
 Alguns dos trabalhos de Magritte aqui citados puderam ser vistos, em parte, no Brasil em 1998, na XXIV Bienal Internacional de São 

Paulo, que teve como tema central a Antropofagia. Foi possível revê-los e ainda outros, em uma grande exposição na Galerie 
Nationale du Jeu de Paume, em Paris, em março de 2003. 
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Esses quartos-escuros poderiam se configurar como metáforas do lugar do sono, reunindo em um 

só ambiente o espaço do sono e espaço onírico. A noite nos faz sentir nossa contingência, diz Merleau-Ponty, o 

movimento    gratuito  e  infatigável    pelo   qual  procuramos  ancorar-nos  e transcender-nos nas coisas, sem 

nenhuma garantia de sempre encontrá-las.  No sono, sonhamos com imagens, imagens claras de objetos 

claramente observáveis que brotam das fontes subjetivas da nossa existência.5 

 
René Magritte Le tombeau des lutters 1961 

É nesse sentido que se quer tentar uma aproximação desses quartos 

conjugados, com alguns elementos da iconografia de René Magritte. Em primeiro 

lugar, a própria representação do quarto.  Muitas  pinturas  de  Magritte,  ou 

espaço interior, como cenário dos encontros entre objetos e seres, objetos e 

objetos, homens e animais, apesar de representar espaços muito luminosos, as 

portas, janelas, tábuas no chão, caracterizam esses espaços que, se não fossem 

habitados por estes estranhos seres e coisas, estariam totalmente vazios.  

Aproximo as imagens projetadas em espaço real dos ambientes 

representados por Magritte. Não há nos espaços pintados por Magritte nada de 

acessório, tudo que está presente na cena existe para uma aliança de reflexão 

entre as imagens e seu significado.6 Os objetos representados nessas pinturas, 

mesmo sendo objetos comuns, como nas colagens,  estão livres dos laços que 

existem entre as coisas do mundo cotidiano. 
 

      René Magritte La chambre d’écoute 1958. 

 

                                                      
5
 MERLEAU-PONTY,1999, p.381. 

6
 PAQUET, Marcel. René Magritte. O pensamento tornado visível. Köln:Taschen, 2000,p.79. 
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Quando apresentados sozinhos, são desmesurados, como a grande rosa vermelha em Le 

tombeau des lutters (1961) à qual pode ser atribuída uma qualidade corporal e erótica, ou em La chambre 

d’écoute (1958) no qual uma maçã ocupa todo o espaço de uma sala de assoalho de madeira, onde não resta 

espaço para mais nada. São coisas que se tornaram grandes demais, os lugares já não as comportam. É 

justamente na visão do objeto em relação ao espaço que reside toda estranheza de tais quadros. 

 

René Magritte, Le valeurs personnelles 1952. 

Outro quarto enigmático de Magritte está representado na 

pintura Le valeurs personnelles (1952), onde se vê em vários 

objetos desproporcionais ao espaço em que estão inscritos. 

Essas representações são, para Marcel Paquet, algo da ordem, 

por um lado, do visível e suas manifestações e, por outro, do 

invisível e pensamento. Assim, Magritte incluía em seus quadros 

um pacto de incertezas. O artista dizia: Os meus quadros, 

embora representando objetos que são tão familiares, levantam, 

contudo, intermináveis perguntas.7  

Isso porque suas imagens são, antes, imagens de pensamentos e, como tais, exigem que se reflita 

sobre elas. Outro questionamento  proposto por ele é sobre a própria condição de imagem e principalmente sua 

capacidade de trair a realidade. 

São grandes as diferenças entre os meus trabalhos e a densa e consolidada obra que René 

Magritte produziu. O contexto diverso no qual emergem e as diferenças na intenção e na materialidade são 

intransponíveis. Contudo, nessa segunda mostra em Curitiba, as imagens do corte, de proporções exageradas 

                                                      
7
 MAGRITTE apud PAQUET, 2000, p.63. 
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em relação à dimensão do espaço, acabaram por criar o efeito de ausência8 que se percebe nas pinturas de 

Magritte.  

Espaço e imagem parecem que se fundiram apesar de sua incompatibilidade material, uma 

operação característica das propostas de Magritte. Ainda o recorte das imagens em formas circulares, que 

substitui o enquadramento característico de um quadro (ou a própria projeção de slides), enfatiza seu caráter 

informe. Longe de serem os objetos familiares do repertório magrittiano, as imagens remetem a células 

gigantes, olhos de animais desconhecidos, seres estranhos ou talvez buracos.  

Outro dado iconográfico recorrente na pintura de Magritte é a janela, ou melhor, o par composto 

por janela e cortina. Com elas, as idéias de ocultar e desvelar, associadas aos seus questionamentos sobre o 

visível e sobre o invisível. A janela serve para mostrar a paisagem. A representação dos interiores, desse modo, 

aproxima-nos das janelas.  

Nas janelas e cortinas recorrentes em Magritte estão presentes 

os recortes, as transparências e as fusões. Nas imagens projetadas, a janela 

visível transforma-se em tela de projeção da imagem imaterial, intangível. 

Assim, a janela, tendo sua função anulada, transformou-se em um dispositivo 

do trabalho. Ao emprestar sua forma para que a imagem se mostre, faz com 

que tanto imagem quanto tela se fundam, ocultando-se parcialmente a janela 

visível, mesmo que seja incapaz de permanecer escondida. 

 

René Magritte, Décalcomanie, 1966. 

                                                      
8
 No sentido que lhe dá KRAUSS, 1990, p.113. Krauss diz, sobre a fotomontagem que, quando espacializada, a imagem fotográfica é 

privada de uma das mais poderosas entre todas as ilusões da fotografia. Ela é desprovida do sentido de presença. O mesmo ocorre 
com a imagem digitalizada onde apesar da aparência  o que olhamos não traz mais o traço da realidade, mas é, como na 
fotomontagem, uma imagem contaminada pela interpretação e significação. 
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Há ainda, nas imagens projetadas, a fusão entre imagem e superfície de projeção, conforme 

observa Cláudia França: 

A meu ver, a forma projetada lembra algo amebóide, tal como uma Entamoeba coli, talvez flagrada no ato 

de emissão de um pseudópode – estrutura saliente com a qual o protozoário desloca-se. Importante 

pontuar aqui que, se o corte da árvore produz o fragmento, fica então comprometida uma idéia totalizante 

que constituía o ser da árvore. A forma “final”, produzida pela fotografia em vista superior desse fragmento, 

cria uma imagem que, ao lembrar-me um organismo, oferece uma chance de recuperação dessa totalidade 

cortada. De uma simples forma amebóide que parece "fagocitar" algo do meio externo para a sua 

sustentação, podemos pensar que a imagem projetada sobre as paredes e volumes da câmara "fagocita" 

parte destes elementos e os incorpora para si, promovendo alterações na forma original.
9
  

 

As fusões e metamorfoses também estão no repertório iconográfico de Magritte. Muito nos 

interessam suas várias hibridações do humano com o vegetal, como La découverte (1927) em que o artista pinta 

uma figura feminina cujo corpo tem a textura de uma árvore. Em outras metamorfoses, como a representação 

de petrificações de seres e objetos, a árvore é transformada em tijolos e a montanha coberta por uma rede 

sangüínea. Essas metamorfoses, conforme o comentário de Didier Ottinger, desvendam a própria essência de 

uma arte, consubstancial com a prática, a colagem,10 cuja ambição é reatar com um mundo mágico, aquele que 

Dafne se transforma em loureiro e Jacinto em flor. São inúmeros os exemplos de fusões no universo 

magrittiniano. Elas se caracterizam como imagens que penetram em formas, modificando as substâncias 

materiais que caracterizam as coisas. 

                                                      
9
 FRANÇA, Cláudia, Deslocamento e incorparação. Ações que engendram espécies de ocupações espaciais. In:  Beatriz Rauscher: 

Imagens estilhaçadas. Uberlândia, MG: Museu Universitário de Arte ( MUnA) , 2004. (folder de exposição) 
10

 Didier Ottinger parte da afirmação de Max Ernst de que Magritte fazia colagens pintadas. OTTINGER, Didier. Do fio da faca ao fio da 
tesoura: da estética canibal às colagens  de René Magritte. Em XXIV Bienal Internacional de São Paulo. Núcleo Histórico: Antropofagia 
e Histórias de Canibalismos. (curadores Paulo Herkenhoff, Adriano Pedrosa) São Paulo: A Fundação, 1998. 
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Podemos pensar também que esta “ameba” possui uma certa "inteligência", 

que é a sua adaptação morfológica em função do espaço que habita. Algo do mimetismo, 

prática exercida por insetos e outros animais inferiores - mais complexos, porém, que ela. 

Pelo mimetismo, segundo Roger Callois, "vê-se claramente manifestado a que ponto o 

organismo vivo faz corpo com o meio onde vive". O que ocorre no processo de mimetismo é 

uma indistinção (momentânea ou não) entre um determinado organismo e seu meio, ou de 

um organismo em relação a outro, no intuito de proteger-se de seus predadores naturais. 

Esta questão nos aponta para a complexidade de uma relação mimética entre a imagem 

projetada e os volumes da sala, pois o que se percebe não é somente uma relativa fusão do 

organismo com o meio, mas também uma relativa indistinção do meio em função da imagem 

projetada. Como se a imagem se constituísse num híbrido
11

. 

 
            René Magritte La découverte, 1927. 

Rosas de carne, pássaros de pedras, cortinas de nuvens, nuvens de pedra, estão no repertório de  

hibridismos de Magritte, assim como as imagens de madeira se funde com as cortinas da janela no trabalho do 

Solar do Barão. Essa foi a primeira exposição apresentando dois diaporamas projetados no espaço de 

apresentação. A intenção era que esses dois espaços e as sessenta imagens constituíssem uma unidade. 

Pensei em um visitante que desenvolvesse um percurso nesses espaços e pudesse observar as imagens, a 

partir de diversos ângulos de visão, deformando e corrigindo-as. 

Desejei que as imagens mostrassem o corte, mas que também abrissem para relações com o 

espaço. Enfim, que esse lugar se caracterizasse como um lugar de encontro, que o trabalho demarcasse o lugar 

de uma experiência intersubjetiva. 

                                                      
11

 FRANÇA, 2004.  
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(...) é necessário admitir que a arte do diapositivo, pela função misteriosa 
da claridade, pela evanescência impalpável da imagem, por sua negação 
da escuridão negativa, responde a uma aspiração secular da arte a 
perceber e fazer perceber o invisível, o intangível, o imaterial.

1
 

 

JEAN-MICHEL RIBETTES 

 

PASSOS DO PERCURSO 

Quando se entra em uma sala de cinema, em uma ensolarada tarde de domingo, por alguns 

segundos, a escuridão que nos cerca nos deixa imóveis. O olhar, no entanto, vai aos poucos se adaptar à 

escuridão, em poucos minutos será possível dar alguns passos sem grandes dificuldades. 

Essa seria a primeira sensação ao entrarmos em contato com a mostra Imagens estilhaçadas. Aos 

poucos a atenção para o som ritmado do projetor de slides, depois, buscar a luz, olhar para o alto. 

O diaporama, no ritmo de uma respiração, desenvolve seu desfile de imagens, um giro e o 

observador se dá conta do outro diaporama do lado oposto do teto. Avançando mais um pouco, sempre olhado 

para o alto, será possível ter os dois diaporamas em foco, mas eis que algo é percebido no chão.  

                                                      
1
 RIBETTES, 2002. p.7. 
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Com os olhos bem mais adaptados à penumbra, não será difícil notar o arranjo retangular de 

troncos no centro da sala, andar em torno, indagar a sua relação com as imagens, reconhecer os banquinhos 

(?). 

Mais alguns passos, agora em direção ao alto. Subindo um breve lance de escada, caminhar até o 

meio do segundo plano, observar o conjunto descrito por troncos e imagens. Todo o conjunto em quase um 

mesmo lance do olhar. Quase porque as imagens ainda exigem que os olhos se dirijam ao teto. 

Outro lance de escada o colocaria no mezanino, de frente para a projeção que se torna, pela 

proximidade, monumental. Quase se tocam as imagens, percebe-se bem o volume das vigas, o movimento 

animando os cortes, a imagem tocando os planos. Mais alguns passos até o outro extremo da sala e se está 
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muito perto. Não há recuo para percebê-las inteiras e já é possivel tocá-las. O observador se deixa ficar por 

alguns minutos, em sua trajetória de volta, a olhar do alto os topos dos troncos. Talvez, com alguma atenção, 

seria possível reconhecê-los nas projeções, entrar neste jogo. Na volta, talvez atender a uma irresistível vontade 

de sentar. 

Essa foi a descrição de um possível percurso da mostra. Para a maioria dos visitantes ele se deu 

dessa forma.  

 

REINVENTAR O CORTE 

A luz é ainda o sujeito nessa exposição. A mostra que havia sido concebida para o MUnA 

aconteceria antes de Imaterial e Frágil , mas, por uma questão circunstancial, acabou acontecendo depois.2 

Sendo assim, a proposta original sofreu diversas alterações.  

O projeto, elaborado em 2002, partiu do ensaio realizado em janeiro do mesmo ano, já descrito 

anteriormente. (figs. 47 a 51) Nele as imagens do corte seriam projetadas nas três paredes maiores do museu. 

A idéia era explorar: 

(1) Os superdimensionamentos e deformações das imagens; 

(2) O aspecto material e o potencial de transformação das imagens, a partir das projeções; 

(3) Os modos de percursos e relacionamentos entre espectador/obra, considerando a espacialidade 

dinâmica do museu.  

                                                      
2
 As duas exposições foram agendadas em fins de 2003. Imagens estilhaçadas aconteceria em Uberlândia em março de 2004, 

Imaterial e Frágil em Curitiba, em junho do mesmo ano. A data da exposição de Curitiba foi mantida, a exposição de Uberlândia, 
apesar de concebida e pronta, só veio a acontecer em agosto de 2004. 
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O acúmulo de experiências práticas e reflexivas decorrentes do amadurecimento das questões de 

pesquisa me levaram a duas indagações: 

(1) De que modo o conceito operatório central da pesquisa seria ainda produtivo, ou seja, como 

operar o corte nas imagens projetas? 

(2) De que modo a cidade de onde se originam as questões da pesquisa poderia estar mais 

explicitamente implicada nessa mostra? 

Determinada a encontrar as respostas, voltei ao caderno de projetos e estudos para esboçar 

cortes nos diapositivos. Estudei os planos do espaço, analisei os registros dos ensaios, examinei as fotografias 

das exposições anteriores e revi antigas idéias. 

Tratei de produzir algumas imagens cortadas e transformá-las em diapositivos; interferi 

diretamente sobre os slides; entendi que algumas imagens inteiras poderiam ser projetadas em dois planos – 

não muito distantes um do outro – e que o efeito de deslocamento das partes se produziria. Reuni idéias, 

diapositivos cortados e inteiros, projetores, escolhi uma noite qualquer e voltei ao museu. 

 
Vistas do teto do museu 
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O Museu Universitário de Arte se localiza no bairro mais antigo da cidade, exatamente na praça 

onde se deu o primeiro núcleo de urbanização de Uberlândia. A casa, remodelada para tornar-se museu, um 

antigo estabelecimento comercial do começo do século XX, passou por diversos usos e sobreviveu à 

modernização quase completa de seu entorno. Em sua adaptação, para atender às necessidades de um museu 

de arte, foram preservadas as antigas fundações, as fachadas originais e o madeiramento que sustenta o 

telhado. O pé direito alto permitiu que se criasse um mezanino sobre a principal sala de exposições. Ela teve 

ainda o piso rebaixado em pouco mais de um metro. O resultado foi um espaço de três planos, ou seja, o nível 

da rua ligado por duas escadas ao nível do mezanino e ao nível do chão. 

Dispondo de três planos, posicionei os projetores em cada um deles e dei início à busca das novas 

imagens do corte. A solução surgiu quando direcionei o projetor, que estava posto no terceiro plano, para o teto. 

Depois fiz o mesmo direcionamento a partir do chão e considerei as imagens obtidas como a solução para o que 

procurava. Foi, então, uma determinada condição arquitetônica que permitiu que essas imagens se 

produzissem:  

(1) A altura do pé direito – superior a cinco metros – permitiu o superdimensionamento desejado; 

(2) O forro branco ajustado na parte interna das águas do telhado, criou no teto duas telas 

inclinadas, aptas para receber as projeções; 

(3) O madeiramento estrutural do telhado, exposto abaixo do forro, operou os  cortes nas 

imagens. 

Assim se produziu uma grande incidência de cortes sobre as imagens, pois, além da projeção nos 

diferentes planos das vigas produzir deslocamentos, as sombras destas mesmas vigas sobre a projeção 

produziam mais cortes: a imagem mais que cortada foi definitivamente estilhaçada.  
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Nesse momento do processo, pude entender, com mais clareza do que nunca, a forte implicação 

do espaço em meu trabalho. Entre o primeiro ensaio e esse houve uma mudança radical. Essa transformação 

das imagens não implicou apenas em um modo diferente de apresentá-las, mas, sobretudo, em uma mudança 

de significação, uma nova significação que se construiu nesse processo. Projetadas em outro espaço, as 

imagens seriam outras, do mesmo modo como tais imagens não se produziriam daquela maneira se não 

tivessem a luz como matéria. 

A primeira das minhas questões estava respondida, e com uma tal potência que só pode ser 

explicada pelos mergulhos que o processo de criação em arte propicia. Eu estava reconfortada diante daquelas 

imagens. Elas eram a resposta para Uberlândia,  as imagens de Uberlândia. 

 

DESLOCAR A CALÇADA 

Revendo o caderno de esboços considerei a possibilidade de pôr em prática um projeto feito em 

1999, que, então, não foi possível realizar. Com algumas pequenas alterações, ele poderia ser apresentado 

junto das imagens estilhaçadas.   

Esse projeto de 1999 havia sido idealizado para que acontecesse no espaço de exposições da 

Oficina Cultural de Uberlândia. Seria apresentado um conjunto de trabalhos assim constituído: 80 troncos das 

calçadas dispostos geometricamente organizados por todo o piso da sala de exposições; na parede paralela à 

da entrada principal, um painel formado por imagens de cortes de topos de árvores em eletrografias; em uma 

das paredes laterais, seria afixado o conjunto  de fotografias reunidas pelo Diário das calçadas até aquele 

momento. O título do trabalho seria Silva e Urbis, pela relação que se propunha ente natureza e cidade.  
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Silva e Urbis 

Projeto para instalação na Oficina Cultural de 

Uberlândia, 1999. 

 

 

Reunir os pedaços de árvores naquele arranjo ainda incitava minha curiosidade plástica. 

Acreditava na potência que se desencadearia, através da junção daqueles fragmentos. Cada qual portador de 

uma identidade vegetal dada pela memória da árvore; cada qual portador de uma identidade humana, aquela 

dada pelo contato e pela afetividade que se estabeleceu entre o toco e seu usuário da calçada. 

Considerei que, para enfatizar o caráter ambíguo que os potencializava, não deveriam ser 

apresentados apenas como troncos de árvores, mas também que, não poderiam ser vistos apenas como os 

banquinhos das calçadas. Um arranjo determinado colocaria os dois sentidos em tensão. 

De modo diferente do que havia sido pensado para a apresentação na Oficina Cultural, eles não 

estariam distanciados geometricamente entre si e dispostos por todo o espaço. O arranjo para o MUnA deveria 

promover um distanciamento do observador, que num primeiro momento os veria como algo a ser contemplado. 
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Tal distanciamento seria essencial, para que fossem percebidos como cortes. Assim, seriam caoticamente 

postos no interior de um traçado retangular proporcional à área interna do edifício.  Descreveriam no seu 

entorno um espaço de circulação e contemplação distanciada.  Estariam bastante próximos uns dos outro, 

porém não o suficiente para que as pessoas se sentissem impedidas de neles sentar. Assim, o arranjo também 

revelaria os banquinhos. 

Em 1999, concebi o arranjo dos troncos como um cemitério vegetal. Considerei, quatro anos 

depois, que tal conceito não havia perdido sua força. Um arranjo que poderia sugerir uma floresta devastada; 

um arranjo que poderia figurar uma paisagem dramática; um arranjo que permitiria uma aproximação a um 

antigo ritual.  

 

O RITUAL DO PRANTO 

0DYXWVLQLP� �R� SULPHLUR� KRPHP� QR� PXQGR�� TXHULD� TXH� RV� VHXV� PRUWRV� YROWDVVHP� j� YLGD�� )RL� SDUD� R�
PDWR��FRUWRX�WUrV�WRURV�GD�PDGHLUD�GH�NXDUXS��OHYRX�SDUD�D�DOGHLD�H�RV�SLQWRX��'HSRLV�GH�SLQWDU��DGRUQRX�RV�SDXV�FRP�
SHQDFKRV��FRODUHV��ILRV�GH�DOJRGmR�H�EUDoDGHLUDV�GH�SHQDV�GH�DUDUD��)HLWR�LVVR��0DYXWVLQLP�PDQGRX�TXH�ILQFDVVHP�RV�
SDXV�QD�SUDoD�GD�DOGHLD��FKDPDQGR�HP�VHJXLGD�R�VDSR�FXUXUX�H�D�FXWLD��GRLV�GH�FDGD���SDUD�FDQWDU�MXQWR�GRV�NXDUXS��
1D� PHVPD� RFDVLmR�� OHYRX� SDUD� R�PHLR� GD� DOGHLD�� SHL[HV� H� EHLMXV� SDUD� VHUHP� GLVWULEXtGRV� HQWUH� R� VHX� SHVVRDO�� 2V�
PDUDFi�rS� �FDQWDGRUHV��� VDFXGLQGR� RV� FKRFDOKRV� QD� PmR� GLUHLWD�� FDQWDYDP� VHP� FHVVDU� HP� IUHQWH� GRV� NXDUXS��
FKDPDQGR�RV�j�YLGD���

2V�KRPHQV�GD�DOGHLD�SHUJXQWDYDP�D�0DYXWVLQLP�VH�RV�SDXV�LDP�PHVPR�VH�WUDQIRUPDU�HP�JHQWH��RX�VH�
FRQWLQXDULDP� VHPSUH� GH� PDGHLUD� FRPR� HUDP�� 0DYXWVLQLP� UHVSRQGLD� TXH� QmR�� TXH� RV� SDXV� GH� NXDUXS� LDP� VH�
WUDQVIRUPDU�HP�JHQWH��DQGDU�FRPR�JHQWH�H�YLYHU�FRPR�JHQWH�YLYH���������

1D�PDQKm�GR�VHJXQGR�GLD�0DYXWVLQLP�QmR�GHL[RX�TXH�R�SHVVRDO�YLVVH�RV�NXDUXS���1LQJXpP�SRGH�YHU����
GL]LD� HOH�� $� WRGR� PRPHQWR� 0DYXWVLQLP� UHSHWLD� LVVR�� 2� SHVVRDO� WLQKD� TXH� HVSHUDU�� ������ 4XDQGR� R� GLD� SULQFLSLRX� D�
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FODUHDU��RV�NXDUXS�GR�PHLR�SDUD�FLPD�Mi�HVWDYDP�WRPDQGR�IRUPD�GH�JHQWH��DSDUHFHQGR�RV�EUDoRV��R�SHLWR�H�D�FDEHoD��
������ 1R�PHLR� GR� GLD� RV� SDXV� FRPHoDYDP� D� YLUDU� JHQWH� GH� YHUGDGH��7RGRV� VH�PH[LDP�GHQWUR� GRV� EXUDFRV�� Mi�PDLV�
JHQWH�GR�TXH�PDGHLUD�  

�
Preparação para o Kuarup. 

0DYXWVLQLP�PDQGRX�IHFKDU�WRGDV�DV�SRUWDV��6y�HOH�ILFRX�GH�IRUD��MXQWR�FRP�RV�NXDUXS��
6y� HOH� SRGLD� Yr�ORV�� QLQJXpP�PDLV�� 4XDQGR� HVWDYD� TXDVH� FRPSOHWD� D� WUDQVIRUPDomR� GH� SDX� SDUD�
JHQWH�� 0DYXWVLQLP� PDQGRX� TXH� R� SHVVRDO� VDtVVH� GDV� FDVDV� SDUD� JULWDU�� ID]HU� EDUXOKR�� SURPRYHU�
DOHJULD��ULU�DOWR�MXQWR�GRV�NXDUXS��

2�SHVVRDO��HQWmR��FRPHoRX�D�VDLU�GH�GHQWUR�GDV�FDVDV��0DYXWVLQLP�UHFRPHQGDYD�TXH�
QmR�VDtVVHP�DTXHOHV�TXH�GXUDQWH�D�QRLWH�WLYHUDP�UHODomR�VH[XDO�FRP�DV�PXOKHUHV��8P��DSHQDV��WLQKD�
WLGR�UHODo}HV��(VWH�ILFRX�GHQWUR�GD�FDVD��0DV�QmR�DJ�HQWDQGR�D�FXULRVLGDGH��VDLX�GHSRLV��1R�PHVPR�
LQVWDQWH��RV�NXDUXS�SDUDUDP�GH�VH�PH[HU�H�YROWDUDP�D�VHU�SDX�RXWUD�YH]��0DYXWVLQLP�ILFRX�EUDYR�FRP�
R�PRoR�TXH�QmR�DWHQGHX�j�VXD�RUGHP��=DQJRX�PXLWR��GL]HQGR����2�TXH�HX�TXHULD�HUD�ID]HU�RV�PRUWRV�
YLYHUHP�GH�QRYR��6H�R�TXH�GHLWRX�FRP�PXOKHU�QmR�WLYHVVH�VDtGR�GH�FDVD��RV�NXDUXS�WHULDP�YLUDGR�
JHQWH��RV�PRUWRV�YROWDULDP�D�YLYHU�WRGD�YH]�TXH�VH�IL]HVVH�NXDUXS��

0DYXWVLQLP��GHSRLV�GH�]DQJDU��VHQWHQFLRX����(VWi�EHP��$JRUD�YDL�VHU�VHPSUH�DVVLP��2V�
PRUWRV�QmR�UHYLYHUmR�PDLV�TXDQWR�VH�IL]HU�NXDUXS��$JRUD�YDL�VHU�Vy�IHVWD��0DYXWVLQLP�GHSRLV�PDQGRX�
TXH�UHWLUDVVHP�GRV�EXUDFRV�RV�WRURV�GH�NXDUXS��2�SHVVRDO�TXLV�WLUDU�RV�HQIHLWHV��PDV�0DYXWVLQLP�QmR�
GHL[RX���7HP�TXH�ILFDU�DVVLP�PHVPR���GLVVH��(�HP�VHJXLGD�PDQGRX�TXH�RV�ODQoDVVHP�QD�iJXD�RX�QR�
LQWHULRU�GD�PDWD��1mR�VH�VDEH�RQGH�IRUDP�ODUJDGRV��PDV�HVWmR�Oi�DWp�KRMH�3�

 

Para os índios brasileiros da região do rio Xingu, nos limites do Planalto Central com a floresta 

amazônica, as árvores deram origem às pessoas. Assim, o Kuarup se transformou no mais importante 

cerimonial dos índios da região do Alto Xingu. Trata-se da encenação da lenda da criação. Os índios celebram 

                                                      
3
 Lenda Kamayurá, extraída do livro Xingu: os índios, seus mitos, de Orlando Villas Bôas e Cláudio Villas Bôas - Ed. Kuarup In: MAVUTSINIM: O primeiro 

Kuarup, a festa dos mortos. Disponível em <http://www.estadao.com.br/villasboas/kuarup.htm> Acesso em 06/12/2004. 
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essa festa com lutas (uka-uka), danças e rituais de iniciação e homenagem aos mortos. Os mortos são 

representados por toras de uma madeira especial, de origem lendária, o pequizeiro.4  

Cada família enfeita o seu "morto" com os melhores e mais caprichosos 

enfeites que possuem, e a seu pé choram um dia e uma noite. A essa tora 

de mais ou menos um metro e sessenta de altura e de trinta a quarenta 

centímetros do topo, dá-se o nome de kuarup.5  Tal narrativa religiosa, que 

entre tantas traz através da árvore o poder de dialetizar temporalidade    e  

eternidade, mobilidade e estaticidade, velho e novo, o nascimento e a 

morte, talvez permita uma maior aproximação desses troncos míticos com 

aqueles das calçadas. A chave para esta aproximação, é possível inferir, 

estaria na estima dedicada aos troncos? A posição em que se colocam 

também os aproxima formalmente. Seria possível inferir uma relação de 

ancestralidade entre o hábito de sentar em cortes de árvores e a prática do 

kuarup? 

 
        Lutador descansando, foto de Fernando Zarur. 

Isso seria muito difícil afirmar, porém, pesquisando imagens sobre a cerimônia, tomei contato com 

uma fotografia tirada por Fernando Zarur  em que aparece um lutador de uka-uka, descansando sentado em um 

tronco/banquinho como os troncos das calçadas. Seria esse hábito, como vemos nas calçadas da cidade, antes 

que um hábito rural, um hábito tribal?  

                                                      
4
 O pequizeiro, a árvore lendária do kuarup, é a árvore símbolo do Cerrado, cujo fruto, o pequi, faz parte da cerimônia do kuarup e 

também é muito usado na culinária local. 
5
 VILLAS BOAS, C. e VILAS BOAS, O apud LEÃO, Regina M. A floresta e o homem. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo: Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, 2000, p.71. 
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Minhas observações são subjetivas, uma investigação com rigor cientifico sobre a questão 

ultrapassaria os interesses desta pesquisa e extrapolaria o campo de conhecimento no qual ela se encerra.  

 

 

ESTENDER A NOITE 

Fechar todas as cortinas, impedir a invasão do dia, produzir artificialmente a noite.  Fazer a 

escuridão é a primeira preocupação para se operar a luz. No Cerrado mineiro a luminosidade é intensa, 

invasiva, constante. Para tirar proveito dos dias invariavelmente ensolarados de Uberlândia, o MUnA recebe 

iluminação natural durante o dia, através de duas grandes clarabóias. Uma delas acompanha todo o contorno 

do telhado; a outra, localizada no cume do telhado, lança luz indireta no centro da sala de exposições. As 

paredes brancas garantem a reflexão da luz por todo o espaço.  

 

Escurecimento do museu. 

 

Só se percebe a potência da luz, quando se quer acabar com ela. Assim se fizeram necessárias 

duas coberturas para o isolamento das clarabóias, sendo, uma por fora, sobre o telhado e outra, por dentro, 

justaposta nas aberturas. Cortinas com black-out foram usadas nas portas de vidro. O espaço de exposições foi 
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desse modo transformado em uma câmara escura. Só assim , com a noite estendida, o espaço tornou-se 

adequado para receber as projeções e produzir as imagens estilhaçadas. Os dois projetores postos no chão, 

direcionados para o forro, eram as únicas fontes de luz, criando por todo o ambiente uma fraca penumbra. 

 

REUNINDO OS PEDAÇOS 

Com um pequeno caminhão, em um sábado, durante todo o dia, cruzei as ruas da cidade parando 

diante das casas onde se viam os troncos de árvores na calçada. As pessoas, na maior parte das vezes, 

estavam reunidas ali, algumas em pé, outras sentadas nos tronquinhos, crianças em volta. Eu dizia do meu 

interesse em fotografar tais objetos, mostrava  fotos dos trabalhos, e dizia que gostaria de expor os próprios 

objetos que deram origem às fotos. Perguntava, então, se me emprestariam seus banquinhos. Estava travado 

um diálogo em torno do inusitado. Nesse momento se revelava uma dimensão do trabalho que nos meus 

planejamentos e projetos não poderia suspeitar. 

 
 Coleta dos troncos 
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Percebi alguns constrangimentos, algumas suspeitas, mas de um modo geral muita vontade de 

participar, de tomar parte daquilo que se armava em torno dos seus banquinhos. Foi esse entusiasmo que me 

impulsionou a continuar. A cada nova parada, firmava-se um compromisso, o caminhãozinho lotado de tocos de 

árvores dava credibilidade à empreitada. Alguns procedimentos foram tomados, para que cada toco pudesse ser 

devolvido ao seu dono: era preenchida uma ficha com o nome e endereço do colaborador e os banquinhos 

numerados com o número da ficha. 

Fui descobrindo, entre outras coisas, que algumas pessoas se lembravam da árvore, falavam dela 

com entusiasmo, e algumas falavam da qualidade da madeira. Em geral, revelavam muito apego por aqueles 

objetos. Algumas ainda se queixavam de que eles eram constantemente roubados. Todos se lembravam do 

corte, onde tinha ocorrido, e da sorte que tiveram em ganhar ou ficar com um pedaço daquela árvore que agora 

servia para sentar. 

 

 

 

 

Esquema de localização dos troncos no 

museu com numeração indicativa. 

 

Ao perceber o grande apego delas pessoas por aqueles objetos, e a função que eles 

desempenhavam junto às vizinhanças, passei a abordar apenas as pessoas que tinham, na porta de suas 

casas, três ou mais troncos. Assim, a colaboração não se tornava um dilema, pois um toco já podia garantir-lhe 

a participação nesse projeto e não lhes tirava o espaço de encontro. Antes das despedidas, agradecimentos e 
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garantias de que seriam restituídos, havia a distribuição dos convites para a exposição aos colaboradores e à 

vizinhança que se aglomerava, perguntava e opinava.6 

Essas pessoas que conheci passaram a ser, por mim, associadas às árvores que eu via naqueles 

banquinhos.  

 

FRAGMENTOS DE MEMÓRIA 

A partir dessa operação, os cortes de árvores estariam, agora, eles mesmos, apresentados em 

uma exposição junto com suas fotografias.  Associei o termo Isso foi à reunião de cortes de caules de árvores 

postos no museu. Tais cortes foram deslocados de seu contexto, para se constituir em um trabalho que remete 

aos seus lugares de origem, ou seja, às calçadas da cidade.  

São em si mesmos objetos descontextualizados, amputações, agora representados por eles 

mesmos: apresentados. Desse modo, permitiriam as seguintes indagações: Como objetos incompletos que são, 

poderiam ainda expressar seu todo original? Qual o seu estatuto, são quase seres ou quase coisas? É possível 

ver este fragmento de árvore como uma metáfora da fotografia?  

Buscou-se, para compreendê-los, uma aproximação com o modo pelo qual Roland Barthes pensa 

a fotografia. Para ele, sem que houvesse uma coisa necessariamente real posta diante da objetiva, não haveria 

fotografia. Assim, ela é considerada ligada ao seu referente.Os troncos reunidos nesse trabalho, cada um deles 

indica que uma árvore existiu. Como na fotografia há dupla posição conjunta: de realidade e de passado. A 

realidade e o passado do toco é a árvore.  

                                                      
6
 No espaço de exposição foi preciso traçar um esquema com a localização de cada tronco e relacioná-los aos seus donos, para que 

não se confundissem e, deste modo, pudessem ser corretamente devolvidos. Foi afixado, na entrada da exposição, um agradecimento 
pelo empréstimo, aos moradores dos bairros onde os troncos foram recolhidos, a fim de que se explicitasse a participação daquelas 
pessoas nesse projeto. 
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Então, tomo emprestado, para nomear o trabalho, o termo criado por Barthes que, no original em 

francês, “ça-a-été”, revela-se bem mais justo para a sua argumentação, pois ao verbo être correspondem ora 

“ser”, ora “estar”, ora “existir”. Barthes observa: Isso foi (...) isso que vejo encontrou-se lá, nesse lugar que se 

estende entre o infinito e o sujeito (operador ou espectador); ele esteve lá, e todavia de súbito foi separado; ele 

esteve absolutamente, irrecusavelmente presente, e no entanto já diferido.7  

Em um mesmo aspecto, seria possível ainda considerar análogos os modos de produção do toco e 

a produção da foto, pois, conforme Philippe Dubois, o ato fotográfico é um ato de corte, corte não só no espaço, 

como no tempo, um ato de interrupção no fluxo da existência.  

Assim vejo esses tocos. Vejo-os como índice da morte da árvore, mais do que poderia ver na 

cadeira que agora me sento para escrever. Percebo seus anéis do tempo, sua memória, a rugosidade da casca, 

a densidade da matéria, o diâmetro da árvore. Assim, vejo-os tanto como os seres que foram, quanto como os 

quase-objetos que agora são. 

Recorrendo, ainda, a Barthes e à fotografia (...) é possível que, no desenvolvimento cotidiano das 

fotos, as mil formas de interesse que elas parecem suscitar, o noema8 “Isso foi” seja, não recalcado (um noema 

não pode sê-lo), mas vivido com indiferença, como um traço que não precisa explicação.9 O mesmo pode ser 

observado nesses troncos, quando passam a ser banquinhos. 

Seria a indiferença uma outra dimensão possível dos cortes de caules de árvores, ou seja, seu 

caráter de quase coisa? Sim, talvez uma indiferença em relação ao passado árvore daquele fragmento de 

                                                      
7
 BARTHES,1984, p.115. 

8
 Noema [ Do gr. Noema, ‘percepção’. ] S. f. Filos. Na fenomenologia, o aspecto objetivo da vivência, i. e., o objeto, considerado pela 

reflexão em seus diferentes modos de ser dado: o percebido, o pensado, o imaginado, etc. In: HOLANDA, A . B. de. Novo Dicionário 
Aurélio da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p.1196. 
9
 BARTHES, op. cit., p.116. 
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tronco, pois há uma sobrevida: aquela da matéria, a madeira em que se transforma o caule vivo e que possibilita 

sua transformação em um objeto, por mais tosco que seja. 

Jean Baudrillard em seu O sistema dos objetos assim analisa a madeira como material natural e 

cultural: a madeira tira sua substância da terra, vive, respira, “trabalha”. Tem seu calor latente (...) conserva o 

tempo em suas fibras (...) tem seu odor, envelhece, tem mesmo seus parasitas etc. Enfim, este material é um 

ser. 10 Baudrillard também aponta para a ambigüidade ser/coisa presente nos objetos de madeira. E, por 

continuar sentindo o tempo, recebendo suas marcas, envelhecendo muito lentamente, a madeira, pode-se dizer, 

é a matéria aurática por excelência.  Como memória de outros tempos, inspira-nos, como poucas matérias, uma 

nostalgia afetiva. Estariam tais banquinhos impregnados não apenas da memória da árvore, mas também da 

afetividade que inspiram enquanto objetos?11 

Para mim, a partir da reunião dos troncos das calçadas, aconteceu um desdobramento do índice. 

Aqueles objetos passaram a referenciar árvores e pessoas. Passei, então, a vê-los em perspectiva: Dona Idalina 

se senta em isto foi um flamboyant; Seu Waldemar, em isto foi uma sete-copas; Dona Vanderci, em isto foi sua 

tamarineira; Dona Orzina e seus netos em vários pedaços de isto foi uma sibipiruna. Seu Dorvervil, num isto foi 

pé de figueira e Dona Lazara, em isto foi uma mangueira. Na frente do Bar do Chicão, os clientes se sentam em 

isso foi um de pé de pequi e em um de abacate... 

A madeira nos acompanha sempre, em inúmeros objetos cotidianos, mas não vemos a árvore o 

tempo todo em tudo. Esses banquinhos reúnem estas qualidades: são quase tanto pedaços de árvores quanto 

objetos. Eles insistem em nos lembrar o que foram.  

                                                      
10

 BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. São Paulo: Perspectiva, 1989, p.44. 
11

 Alguns troncos parecem muito antigos. Quando os solicitei para empréstimo, invariavelmente a pessoa mais velha da casa que era 
responsável por eles. Nas interlocuções, durante o período da mostra, muitos visitantes reconheciam neste hábito uma prática comum 
na casa de seus avós, nas suas casas de infância e ainda nas fazendas que freqüentam ou freqüentaram. 
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FORJAR UMA CATEDRAL 

Quando foi doada uma sesmaria para a fundação de São Pedro do Uberabinha – primeiro nome 

de Uberlândia –  escolheu-se, como era a tradição, o lugar mais alto para a construção da igreja do povoado. 

Uma capela de adobe e barro foi construída onde hoje se encontra a praça Cícero Macedo. À sua volta surgiram 

o cemitério, o rego d’agua da servidão pública e as primeiras casas do arraial. 

 

É nessa praça que se encontra o Museu 

Universitário de Arte, hoje o edifício mais antigo da praça onde 

tudo foi transformado, renovado, apagado... Suas árvores 

centenárias foram cortadas durante a noite, no início dos anos 

de 1990. A capela original de 1850, foi substituída em 1916, 

por outra, a  Igreja da Matriz. Esta também teve fim na década 

de 1940, quando deu lugar a Estação Rodoviária.  
             Fachada do MUnA 

Atualmente, diante da praça estão grandes prédios de apartamentos, algumas casas comerciais e 

poucas residências. Não há mais igreja ali. No lugar da Estação Rodoviária, hoje está a Biblioteca Pública. Por 

ter  a fachada preservada, o MUnA traz hoje o único traço do antigo Largo da Matriz. 

Tendo isso em consideração, pensei na possibilidade de fazer dialogar, em um mesmo trabalho, a 

cidade de hoje, o arraial da origem, e a memória da mata do cerrado ancestral.  O trabalho apresentado no 

MUnA seria, antes que a fusão desses três tempos, a constatação da impossibilidade da dissolução deles. O 

arraial estaria presente na memória do entorno e nas partes preservadas do prédio. Além da fachada, no 
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interior, as grandes pedras aparentes das fundações e as vigas de madeira estruturais do telhado. A mata 

ancestral seria reconstruída pelos fragmentos das espécies de árvores ali reunidas. A cidade de hoje viria 

através dos seus moradores, as pessoas que emprestaram seus banquinhos, as pessoas que por ali passariam 

e trariam suas próprias histórias para o espaço da mostra. Tudo isso se daria em um espaço simbólico: uma 

catedral forjada. 

Entre os cortes/matéria postos no chão e os cortes/imagens projetados no teto, a verticalidade 

ausente da árvore é sugerida.  A ligação entre terra e céu, que a árvore simboliza, estaria definitivamente 

interrompida? Poderia o olhar retraçá-la? Poderia esta catedral imaginária retraçá-la? 

 

À luz dos diapositivos, apresentando cada corte de madeira, em 

circunferência, com a suas anatomias expostas; essa luz ao atingir “as 

águas” internas do telhado, hiper valorizam a estrutura da madeira 

natural. Do choque da luz nos planos atingidos, um outro desenho, 

instantaneamente, aparece. E some. Em jogo fulgás.
12

 

 

O som ritimado da mudança das imagens nos projetores parecia dizer numa oração cifrada o 

nomes das árvores que as imagens mostravam: cinamomo, abacateiro, sândalo, goiabeira, sete-copas, pequi, 

acássia, grevilha, gairoba, jacarandá, eucalipto, manacá, pinheiro, óleo, figueira, plátano, jatobá...  

Para inventar esse lugar, foi necessário o escurecimento do espaço. Ele trouxe a penumbra e o 

silêncio de uma verdadeira catedral. A distância do chão ao teto foi enfatizada pelas projeções neste, obrigando 

o observador dirigir seu olhar para o alto. 

                                                      
12

 LAURENTIZ, L. Razão e sensibilidade no MunA. Exposição: Imagens Estilhaçadas / Beatriz Rauscher (texto não publicado), 2004. 
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As duas projeções, círculos de luz cortados pelas vigas de madeira do telhado se fizeram vitrais, 

subvertendo o sentido original das imagens: da opacidade da madeira à transparência da imagem-luz.  

 

 

 

 

 

 

Vista do teto do museu com as duas 

projeções. 

 

No chão o enigmático conjunto de troncos de árvores. Plantados – como no kuarup – no cento do 

museu, 76 árvores cortadas sugeriam uma hipotética floresta, amputada de suas copas, galhos, folhas... 

A relação baixo/alto também está posta nesse arranjo, e o próprio percurso do observador se 

desenvolve desta maneira: do primeiro para o segundo plano, até chegar ao terceiro plano, pouco mais de um 

metro das imagens. 

O diapositivo é uma das maneiras pelas quais as práticas fotográficas aparecem em meu trabalho. 

Se podemos afirmar que o caráter de coisa da obra fotográfica é a luz, concordamos com Ribettes que acredita 

que a fotografia encontrou no diapositivo sua verdadeira materialidade. Devemos reconhecer na luz, ele diz, a 

verdadeira matéria do diapositivo. É o brilho da luz que torna visível a imagem se materializando no imaterial.13  

                                                      
13

 RIBETTES,2002, p.7. 



 466 

É importante ainda dizer que a originalidade da fotografia não está em sua especificidade ou não, 

mas nos conceitos e valores que ela põe em causa. O conjunto das Imagens do corte apresenta uma discussão 

sobre o problema do corte. Nas duas últimas mostras desse estudo, justapõe-se a esse o conceito de luz. 

Apela-se, então, para os recursos cenográficos do diapositivo, a fim de intensificar as interações visuais do 

espectador-visitante diante da fotografia adaptada ao espaço. 

 Aqui, como nas imagens impressas, o corte gráfico está presente nas imagens projetadas e 

constitui-se em um rebatimento do mesmo conceito em uma nova operação. Elas não se definem, portanto, 

apenas no modo em que são produzidas, ou seja, as características do referente, a tomada da foto, a 

transformação da imagem definem-se principalmente no modo pelo qual são apresentadas: na sua simbiose 

com o espaço. 

Do mesmo modo como nas imagens impressas, há uma íntima relação entre a imagem e o espaço 

em que se insere. Elas foram criadas em um espaço específico e para este espaço específico. Mas não se trata 

só de corte. Tais imagens se constroem por e através da luz.  Elas só são possíveis por terem a luz como uma 

ferramenta construtiva do trabalho e não apenas como um recurso plástico. No teto do museu, a projeção que 

parte do piso, vista de baixo para cima, parece uma estranha clarabóia, ou um vitral caótico, ou ainda um pôr-

do-sol preso em uma câmara escura.  

Se o corte, entre muitas de suas inflexões, significa a negação de algo, a negação da existência ou 

do vivente, a luz, como seu contraponto, pode adquirir o sentido de renovação e transcendência. Mas a obra 

sempre diz mais e é mais aberta do que a linguagem verbal ou o texto nos permite. Esses trabalhos perfazem 

uma trajetória que parte de ruínas, restos de árvores encontradas na cidade, que se reinscrevem nesta mesma 

cidade através da luz.  
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Essa última mostra jogou com novas questões processuais, tanto relativas a imagens quanto a 

objetos. Consideradas na perspectiva da pesquisa, as imagens agora, além da mudança da materialidade – da 

tatilidade do suporte vinílico à intangibilidade da imagem projetada -  desenvolveram também um percurso do 

chão ao teto. Na primeira mostra, coladas ao piso; nesta última, flutuando no teto. Ainda considerando as outras 

mostras, o referente das imagens reincide sobre a madeira existente no espaço: as projeções das imagens 

referentes à madeira marcada pelo tempo, dirigidas para as grossas traves de madeira, elas mesmas 

testemunhas do tempo e memória do espaço, recolocaram as relações imagem/matéria, natureza/cultura, tempo 

presente/tempo passado. 

As vigas do telhado foram árvores, foram cortadas e agora cortam as imagens de cortes de 

árvores. Seria assim o próprio estilhaçamento da idéia de corte que o trabalho põe em jogo? 

A apropriação dos caules cortados promove um deslocamento operacional na perspectiva da 

pesquisa: das antecedentes Xilogravuras secas, em que pequenos fragmentos de madeira e partes de árvores 

eram coletados, postos em uma sacola e levados ao scanner; passando aos fragmentos de troncos, largos e 

pesados que eram fotografados no local em que foram cortados; até a ação de recolher os próprios fragmentos 

de troncos em um caminhão e apresentá-los em exposição. São três modos de operar que determinam formas 

diversas ao trabalho. Porém, mais que a ampliação do gesto físico que esta operação impôs, ao recolher os 

troncos, um salto significativo foi promovido. Existe nessa ação uma diferença importante do que seria 

meramente comprar esses toros diretamente de uma madereira, solicitar seu corte nesta ou em outra dimensão 

e levá-los em um caminhão até o local da mostra, organizá-los etc. 

Não se trata só do aspecto plástico, que por si mesmo causava bastante impressão, mas a 

diferença está em primeiro lugar dada pelo que estes caules denotam nesse contexto e pelo seu potencial em 

intensificar a percepção de uma determinada situação urbana por parte da população que visita a mostra.  Outro 
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aspecto é o contato, que o próprio trabalho estabeleceu com os moradores da cidade. Eles falaram deles, dos 

banquinhos, dos vizinhos, da arte e das árvores, e esse fato os trabalhou, trabalhou-me e tornou-se um dado 

significativo para o trabalho. 

Se eles visitaram a mostra não foi possível saber...Se esse trabalho os modificou de alguma 

maneira também não é algo que se possa certamente aferir, mas cada visitante com certeza sentiu a presença 

daquelas pessoas ali, ou mesmo se sentiu um deles. 

Num tempo muito mais curto do que o da coleta, os troncos foram silenciosamente devolvidos.  E 

não se falou mais nisso. 
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(...) a obra (...) é sempre um conjunto de sinais do seu fazer.
1
  
 

ALBERTO TASSINARI 
 
 
 

 

DE UBERLÂNDIA A PORTO ALEGRE  

Foram cinco exposições, ao mesmo tempo mostras e laboratórios de criação, em que as questões 

da pesquisa foram experimentadas e que outras surgiram realimentando o trabalho como um todo.  

Do tapete colado ao chão em Uberlândia, teve início este trajeto que passou através da fenda 

aberta na imagem da sibipiruna em Curitiba para abrir os caminhos teóricos através do conceito operatório do 

corte. Empurrado para a fragmentação da imagem em Novo Hamburgo, o trabalho ainda experimentou o 

                                                      
1
 TASSINARI, 2001. P.138. 
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diálogo, no Rio de Janeiro, com outros artistas que cortam. Chegou às projeções de Curitiba e de lá voltou à 

Uberlândia através do estilhaçamento visual das imagens projetadas. Em cada mostra, em cada uma dessas 

cidades, ênfases se colocaram no interior de um projeto mais amplo e o corte assim se desdobrou.  

Agora é chegada a hora de Porto Alegre. O momento de reunir aspectos significativos de cada 

uma dessas experiências para a mostra conclusiva desta pesquisa.2 Apresento aqui uma proposta de trabalho 

que pretende fechar um ciclo e, talvez, esgotar este objeto de estudo.  

Considerando os vários aspectos que a imagem fotográfica adquire neste trabalho, desdobrando-

se em imagens impressas e imagens projetadas, busquei dividir o espaço em dois setores: um pleno de luz e 

outro de penumbra.  

A câmara escura estaria reservada ao segundo eixo que recebe menor iluminação natural e se 

encontra no final do percurso próprio daquele espaço. Uma única janela, em uma das paredes laterais ao alto, 

seria isolada, evitando-se a entrada da luz. Uma falsa parede com uma fenda isolaria os dois setores.  No 

primeiro eixo, estariam as imagens impressas que receberiam tanto a iluminação artificial posta no teto da 

galeria, quanto a iluminação natural, vinda de uma ampla janela de 300 x 300 cm, localizada em frente à porta 

de acesso à sala. 

Considerei, assim, o espaço da Pinacoteca como dois. Porto Alegre me permitiria, pela primeira 

vez, apresentar reunidas em uma única mostra, imagens impressas e imagens projetadas.  

A Pinacoteca Barão de Santo Ângelo foi o primeiro espaço que utilizei para os ensaios com 

diapositivos. Um aspecto peculiar desse local é a existência de oito meias colunas justapostas às duas paredes 

longitudinais do segundo eixo, distantes 362 cm umas das outras.  

                                                      
2
 O espaço reservado à exposição é a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, já descrita no item 1 deste capítulo. 
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Outro é uma pequena porta no 

canto esquerdo desse segundo setor. Há 

também a já citada janela basculante, ao 

fundo, porém no alto da parede da direita. São 

detalhes que podem se caracterizar como 

ruídos no interior de um espaço que se deseja 

acético para uma exposição de arte. 

Assim como se deu em Curitiba, 

e de modo mais radical em Uberlândia, não é 

a tela plana de projeção que se busca, mas a 

possibilidade de uma relação mais estreita 

entre imagens e espaço.  

São as possíveis fusões entre os elementos da arquitetura e imagem, propiciadas pelo recurso da 

projeção que aqui interessam.  Esses ruídos serão, portanto, postos em evidência através da projeção, em um 

jogo de revelar e ocultar. Serão usados dois ou mais projetores nesse ambiente, onde um deles, distante 1000 

cm do fundo, próximo à parede da direita, lançará seu foco diagonalmente para a pequena porta ao fundo. A 

imagem assim projetada à distância, atingirá além da pequena porta.  Ela se esparramará pelas duas paredes e 

parte do chão, de tal modo que sua grande dimensão faça com que o tamanho aparente da porta ainda se 

reduza.  O formato elíptico da imagem, assim como a sua textura radial ampliada, podem, ao se olhar à 

distância, remeter a uma caverna; por sua vez, a visão aproximada da imagem, desfaria esta ilusão e colocaria 

uma indagação sobre os sentidos tomados da  porta, como passagem e limiar.  
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          Ensaio de projeção na Pinacoteca..Abril de 2005. 

O segundo projetor, em um sentido oposto, lançará seu foco 

de imagens sucessivas sobre parte de uma das colunas da parede 

esquerda e parte do teto. Tal detalhe da arquitetura, posto em destaque, 

evidencia por sua vez as cicatrizes desse antigo edifício. Quase 

centenário, o prédio traz as marcas das mudanças e adequações que 

tem sofrido no decorrer dos anos. A coluna emparedada e o portal 

decorativo do teto ao qual se liga, assim postos em evidência, 

descaracterizam as imagens que lhes lançam luzes.  A configuração final 

do conjunto é devedora do mimetismo que ali se instala. E só estendidas 

na singularidade daquele espaço, é que essas imagens assim se 

apresentam. É o espaço arquitetônico que lhes dá forma e as contamina 

de outros sentidos. 

 

O espaço claro da mostra receberá duas imagens impressas e aderidas às paredes. Postas frente 

a frente nas duas extremidades deste longo retângulo, recolocam o diálogo entre fragmento e totalidade. Na 

parede da direta de quem entra, uma grande fotografia numerizada de um corte de eucalipto, tirada em Porto 

Alegre. Tal imagem mostra as rachaduras de uma madeira esverdeada pela umidade e pelos seus parasitas. O 

passar do tempo está fortemente inscrito.  
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Ensaio de projeção na Pinacoteca. Abril de 2005. 
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Na parede oposta, outra grande fotografia, agora do topo de um tronco de árvore transformado em 

banquinho. Essa imagem, tomada em Uberlândia, diferencia-se bastante da outra em seu aspecto. Apesar de 

revelar uma superfície já bastante deteriorada, parece ressecada pelo sol e polida pelo uso. Nas fibras bem 

fechadas não há marcas de umidade. Percebe-se, também, que uma fina camada de tinta recobre a superfície.  

Essas duas imagens, diferentes na aparência e distantes na origem, ao se apresentarem 

estendidas no espaço, receberão diferentes cortes. A imagem posta no lado direito será apresentada 

fragmentada em cinco partes, enquanto a imagem do lado esquerdo, será apresentada inteira. O modo como se 

configuram remeterá às exposições com imagens impressas em Novo Hamburgo e em Curitiba. Enquanto a 

primeira imagem sofrerá o corte físico, como ocorreu nestas duas exposições, a segunda imagem poderá ser 

vista tanto inteira quanto interrompida pela interferência da coluna que se encontra no centro do primeiro eixo, 

entre as duas imagens.  

Na exposição Imagens estilhaçadas, os banquinhos foram coletados pela cidade e postos no 

centro do espaço de exposição. Aqui, diferente do modo como se deu em Uberlândia, os banquinhos serão 

apresentados através das fotografias que foram deles tomadas.  

Além das imagens numerizadas impressas e projetadas, citadas anteriormente, outros dois grupos 

de imagens serão vistos na mostra. 

Na longa parede do primeiro eixo, serão expostas as imagens do Diário das calçadas.  Será essa a 

primeira vez que tal trabalho é reunido em uma exposição. Concebido como um documentário da origem das 

imagens do corte, adquiriu no decorrer da pesquisa o caráter de um trabalho autônomo na problematização da 

cidade. São fotografias em perspectiva de locais de convívio, que se desenham espontaneamente nos espaços 

públicos. Apesar da ausência das pessoas, há uma forte presença do humano nas imagens, assim como, do 
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mesmo modo, essa presença era sentida diante dos banquinhos, na exposição em Uberlândia.  Serão assim 

modo, apresentadas, lado a lado, 36 fotografias das calçadas de Uberlândia, descrevendo uma longa rua.  

 

O segundo grupo difere desse último por ser de fotografias tomadas em vista superior dos mesmos 

banquinhos e de outros troncos. São elas que deram origem às imagens impressas e projetadas. Diferem-se 

também pelo modo como serão apresentadas. Pretendo colar 20 dessas fotografias no assoalho da pinacoteca, 

entre o acesso e a grande janela, configurando um tapete retangular de 300 x 80 cm. 

Se os troncos cortados, apresentados no contexto de Uberlândia, propunham um questionamento 

sobre os modos de relacionamentos entre os moradores e a cidade, aqui, essas fotografias se mostrarão não 

apenas como uma das etapas do processo, mas em diálogo com as imagens numerizadas e todo o conjunto de 

trabalhos, ampliando seus significados e enfatizando um certo modo de olhar.  
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Não me lembro quando um tronco das calçadas ou um corte de árvore me chamou a atenção, em 

meus trajetos pela cidade. Bastou esse olhar, perdido em algum momento do tempo, para desencadear este 

estudo que agora parece se esgotar. Sei que, em algum momento, encontrei um fragmento de árvore em uma 

calçada e parei diante dele (ou ele me parou?): lamentei a perda da árvore, examinei-o, percebi sua cor, seu 

peso, talvez um odor, sua textura... O resultado de tal encontro foi uma enorme inquietação. Alguma coisa 

contundente me atingiu: como um corte. Talvez muito do que foi expresso neste texto tenha passado por minha 

mente naquele momento, como um raio, informe, como é próprio da matéria das idéias. Mas, sabe-se, o artista é 

aquele que age, age para dar forma aos seus pensamentos. 

Entre aquele momento inicial e este, um trabalho se produziu. Sabe-se também, que o artista 

nunca se dá por satisfeito. Sendo assim, seu trabalho nunca acaba. E chegou a hora de me perguntar: Onde 

mesmo eu estava? E com certeza, a resposta dará origem ao próximo trabalho.  

Quando se conclui um trabalho acadêmico que requer tanto investimento, sempre restará a 

pergunta sobre sua contribuição ao campo de conhecimento em que se inscreve. Esta indagação será a do 

artista?  
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Mais do que em uma área do saber, este trabalho se inscreve no campo da criação em arte, 

especificamente no campo da criação das poéticas visuais.  Um campo que se define pelo fazer e onde a 

trabalho se constrói através de uma série de operações.  Então, eu colocaria de outra forma a mesma questão: 

será que este trabalho contribui com a reflexão sobre a arte e sobre o mundo do qual é contemporâneo? Talvez 

o espectador, o teórico, o historiador ou o crítico, em contato com a obra, possam encontrar a resposta. O 

artista, por sua vez, quer que seu trabalho modifique as pessoas, e é por essa crença, que ele insiste em fazê-

lo. E é porque o trabalho interpela o observador, que ele fala pelo artista. Se isso se der, o pensamento plástico, 

materializado em um conjunto de trabalhos, difunde-se e se multiplica.  

Este trabalho produziu uma série de objetos, mas também produziu a artista - pesquisadora que o 

fez. Neste caso, o pensamento visual, mesmo que predominante, viu-se comprometido com a pesquisa, a 

metodologia, a sistematização e a produção textual.  

Considerando as particularidades da pesquisa em arte, este estudo se ancorou na Poiética que, 

como uma filosofia da criação, subentende a própria obra como determinante das estratégias investigativas do 

artista. Assim, através do par produtivo intuição / reflexão, foram conquistadas ferramentas práticas e teóricas. 

Com elas se fez a análise retrospectiva dos trabalhos antecedentes, buscando detectar em que medida eles 

foram embriões de questões que fundaram o conjunto de imagens do corte reunidos neste estudo. 

Detectou-se a potência produtora da idéia de corte − tese que este estudo encerra − fazendo-a 

saltar do campo das ações do mundo para as das operações da arte. Assim percebida, passou-se a indagá-la, 

desdobrá-la e deste modo promovê-la na produção das imagens apresentadas em relação aos espaços. Das 

particularidades próprias da criação, chegou-se em um modo particular de teorização: o corte e seus 

desdobramentos como conceito operacional das Imagens do corte. 
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A opção por expandir a imagem no espaço do observador, promovendo o seu encontro de 

maneiras renovadas, produziu surpresas e indagações que contribuíram para potencializar os sentidos próprios 

das Imagens do corte. O interesse pela observação sensível do espaço pôde ser levado mais adiante, através 

das ferramentas encontradas na Fenomenologia.   

O tempo que delimita esta pesquisa é o tempo em que as exposições se deram.  As imagens do 

corte se condensaram, então, em quatro exposições.  Elas permitiram que os trabalhos fossem por várias vezes 

testados e experimentados. Por fazerem corpo com o estudo sistematizado, as exposições foram de um modo 

gradual afunilando seus questionamentos específicos assim como apresentando indagações sobre a cidade, a 

natureza, a existência e a ambigüidade do corte. 

A busca pelo modo de apresentação da imagem estendida no espaço se produz em toda sua 

potencialidade na mostra Imagens estilhaçadas, considerada síntese deste estudo. Se, como um texto, uma 

produção visual exige uma conclusão, Imagens estilhaçadas é a conclusão deste estudo. 

A luz, que divide a pesquisa em dois momentos, surge da busca da fusão entre imagem e espaço, 

porém se apresenta no conjunto dos trabalhos não apenas como uma nova materialidade, de caráter plástico 

contundente, mas também como a antonimia do corte.  

Nessa mostra, o corte volta como imagem para o ambiente urbano que o originou através de um 

espaço simbólico da cidade. Mas ele é irreversível e por mais que seja justa a sutura, sempre resultarão 

cicatrizes. Assim são as imagens projetadas, que aderem totalmente ao espaço sem jamais se integrarem a ele.  

A mostra Imagens estllhaçadas não ocultou o corte, mas, através da luz, colocou as fraturas em evidência. 
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