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RESUMO / ABSTRACT

SUPERFÍCIES DO CONTATO: FRONTEIRAS E
ESPAÇAMENTOS trata-se de uma pesquisa no
campo das Poéticas Visuais em que uma
investigação teórica e uma prática artística
entrecruzam-se. O grupo de trabalhos desenvolvidos
- ponto e buraco (prumo); à distância (elétrico); vão;
encaixe; o sentido do gesto; still; para preencher um
buraco; marca d’água; tangente – levanta a noção
de contato como situação de relação, encontro,
interação entre determinadas superfícies (como o
vidro, a parede, o tecido) e entre superfície e espaço
tendo como referência a superfície epidérmica
enquanto fronteira e espaçamento. São abordadas
questões referentes aos contatos tátil e visual e suas
possibilidades de sobreposições através da
construção do gesto artístico. Neste sentido,
estudam-se os procedimentos empregados (gesto
do artista, objeto, fotografia, vídeo, livro de artista) e
suas implicações conceituais na elaboração das
proposições aqui investigadas.

SURFACES OF CONTACT: BORDERS AND
SPACINGS is a Visual Poetics research project in
which theoretical investigation and artistic practice
intersect. The group of works developed - point and
hole (plumb); distant (electrical); span; fit; the
meaning of the gesture; still; to fill a hole; watermark;
tangent – raise the idea of contact as a situation of
relation, meeting, interaction between determined
surfaces (such as glass, the wall, fabric) and between
the surface and space with reference to the surface
of the epidermis as border and spacing. Questions
concerning visual and tactile contact and their
possibilities and superimpositions through the
construction of the artistic gesture are approached.
In this sense, there is a study of the procedures
employed (the artist’s gesture, object, photography,
video, artist’s book) and their conceptual implications
in the development of the propositions here
investigated.



:Em ponto de começo. Ponto de contato. Um mínimo pon-
to de encontro. Aderência de superfícies: passo a pensar
nas coisas que se confundem, que se misturam, será pos-
sível? Em um breve momento e em um pequeno espaço?
Espaçamentos. Se não for, por onde passa o calor, o resí-
duo, a matéria? Entre um e outro. Um atravessamento.
Os objetos somente são independentes em aparência. Suas
distâncias, seus não-contatos são aparências. (Paul Valéry,
Mélange) Porosidade do que se parece espesso. Os meus
dedos tocam as teclas agilmente, mas nem tanto, con-
fundo as letras, toco naquelas que não eram para ser. O
que fica, o que atravessa.
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ABERTURA: SUBIR À SUPERFÍCIE

Pretende-se aqui iniciar uma reflexão escrita atravessada por uma pro-

dução artística, que por sua vez não deixa de cruzar-se a

questionamentos teóricos. Esta pesquisa em Poéticas Visuais abre-se

como uma possibilidade para aprofundar investigações já presentes

em minha produção anterior. Podemos indicar meu trabalho de con-

clusão da graduação em Artes Plásticas1 como uma partida. Não há

como não se referir neste momento ao meu Projeto de Graduação

intitulado Pontos de Contato.

Inicialmente, busca-se pontuar na produção anterior ao ingresso no

mestrado, indagações, pistas e conexões com minha recente produ-

ção, desta forma, fazemos referência ao trabalho objeto-poro. A par-

tir de determinadas operações agenciadas por ele, torna-se possível

a concretização do corpo de proposições agora apresentadas: ponto

e buraco (prumo), à distância (elétrico), vão, encaixe, o sentido

do gesto, still, para preencher um buraco, marca d’água e tangen-

te.

O trabalho objeto-poro é assim uma espécie de porta de entrada,

suscitando a reflexão sobre o limite do contato, sobre as fronteiras

implicadas quando  superfícies encontram-se. Partindo dele, questões

como as distâncias envolvidas no contato e suas extensões  consoli-

1 Bacharelado em Artes Plásticas - Ênfase Gravura, Instituto de Artes da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 1996-2000.
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dam proximidades  com minha recente produção artística.O presente

texto coloca-se como uma continuidade daquele projeto de conclusão,

inserindo novos pontos de contato em meu trabalho e aprofundando-

os.

Proponho, desta forma, através de uma produção pessoal em artes

visuais,  pesquisar e verificar o contato como noção relacionada à

superfície, como experiência de contatar, como possíveis passagens

entre proximidades e distâncias, entre os sentidos tátil e visual e en-

quanto entrecruzamento dos corpos. Pergunto-me inicialmente o que

é o contato e em que situações ele se apresenta? O contato é tátil?

Todo o contato implica uma proximidade? Ou pode haver contato à

distância? Onde começa o contato? Onde termina? Seria possível uma

apresentação visual do contato? Não seria o contato tão leve e passa-

geiro a ponto de não se poder cercá-lo? E  neste sentido,  em que

meios e em que processos artísticos ele se configuraria?

Tais pensamentos imbricavam-se no processo de produzir Pontos de

Contato e fortificaram-se, estabeleceram-se insistentemente nesta

pesquisa. Ao longo do período de realização do mestrado, o fazer ar-

tístico consolidou o contato, mais especificamente, a ação de contatar,

não só como um conceito chave, mas também como um modo de pro-

ceder a escrita e a prática. Contatar, alcançar, encontrar, tocar. Este é

um pensamento que tateia tentando não deixar escapar algo que é

móvel, uma produção em permanente construção, contatando outros

artistas, contatando outros campos de conhecimento. O processo prá-

tico-teórico movimenta-se constantemente, e é a este fluxo que se

gostaria de dar corpo. O texto que agora se constrói é essencialmente

um texto de artista, na medida em que são as relações com a própria
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produção artística que impulsionam esta reflexão.

Ensaiando por vezes realizar necessários desvios, ou afastamentos,

daquilo que é produzido, minha pesquisa em artes visuais dirige-se a

diferentes produções artísticas e teóricas que também problematizem,

de alguma forma, seja por contigüidade, seja por afastamento, o contato

como termo acionador. Questão pautada na pele, concebida no corpo.

A partir de um ponto inicial muito amplo, que é a presença do corpo

nas artes visuais, centramos nosso foco nas superfícies epidérmicas,

nas suas fronteiras, nas passagens pelos interstícios. Como em um

trabalho artístico experencia-se a passagem de um corpo a outro –

nosso próprio corpo, corpo do outro, corpo das coisas? Do distante ao

próximo. Seria a porosidade a distância desta passagem? Falamos

então de fronteiras e espaçamentos do contato.

Desta maneira, pesquisadores, filósofos e artistas apontam-me com

seus próprios questionamentos voltas e reviravoltas do contato. A no-

ção do contato como encontro e produção de um duplo é apresentada

com relevância para meu trabalho por Georges Didi-Huberman em

L’empreinte.2  O entrelaçamento do visível e do tangível, um tátil que

2 Neste catálogo para a exposição homônima ocorrida em 1997, no Centro Georges
Pompidou em Paris, Georges Didi-Huberman, organizador da edição e curador da mos-
tra, reúne trabalhos de artistas, de diferentes origens e períodos da história da arte, que
têm como problema a impressão, a marca, o traço. O conceito que move L’empreinte é
aquele denominado semelhança pelo contato (ressemblence par contact), ou seja, todo
o contato da impressão, do molde, que se constitui um duplo. Temática desenvolvida por
Didi-Huberman em muitos de seus escritos, trata-se de uma análise das superfícies (tela,
pele) a partir do contato como possível contigüidade entre o visível e o tátil. Abrimos aqui
espaço para o pequeno catálogo, se comparado ao volumoso L’empreinte, O contato, da
exposição com curadoria de Stéphane Huchet (ocorrida no Paço das Artes, São Paulo,
2002) da qual participaram os artistas Helio Fervenza, Patrícia Franca, Maria Ivone dos
Santos, Elyeser Sztrum e Elida Tessler. O texto de Huchet toca em muitos pontos levan-
tados por Didi-Huberman e será referido posteriormente.
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desencadeia um visível e vice-versa  nos escritos de Maurice Merleau-

Ponty, para quem em todo o olhar há algo do tocar, em todo tocar há

algo do olhar, mostra-se uma importante referência.3  Há o caminho do

tocar que se esgarça para além do sentido do tátil em denso estudo

realizado pelo filósofo Jacques Derrida em Le toucher, Jean-Luc

Nancy4 . O texto de Rosalind Krauss, Notes on the index: Seventies art

in America5 , bem como as considerações sobre o mesmo propostas

por Philippe Dubois6  e Régis Durand, ampliam nosso pensamento para

as relações da fotografia como índice relacionado ao contato.

Através de cada proposição, vão tecendo-se possíveis diálogos, pro-

curando inserir a investigação em uma totalidade tanto conceitual, como

temporal e espacial. Respeitando, e mesmo indicando, certas diferen-

ças de contextos históricos, de formas de apresentação e elaboração

3 Referencia-se aqui especialmente a obra O visível e o invisível, em que Merleau-Ponty,
dentre outras passagens, assinala: “(...) todo ser táctil está voltado de alguma maneira à
visibilidade, havendo, assim uma imbricação e cruzamento, não apenas entre o que é
tocado e quem toca, mas também entre o tangível e o visível que está nele incrustado, do
mesmo modo que, inversamente, este não é uma visibilidade nula, não é sem uma exis-
tência visual”. Maurice Merleau-Ponty. O visível e o invisível. São Paulo, Perspectiva,
2000, p. 131. Não podemos deixar, porém, de enfatizar a importância de Fenomenologia
da percepção, que, como veremos mais adiante, assinala inúmeras vezes o contato como
o que está no meio, elo entre o corpo e o mundo. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia da
percepção. São Paulo, Martins Fontes, 2001.
4 Jacques Derrida, Le toucher, Jean-Luc Nancy. Paris, Galilée, 2000.
5 Notes on the index: Seventies art in America é o título original do artigo de Rosalind
Krauss, publicado nos Estados Unidos em 1977. Para esta pesquisa, utilizamos a versão
francesa, Notes sur l’index, publicada no livro L’originalité de l’avant-garde et autres mythes
modernistes, Paris, Macula, 1993, pp. 63-91.
6 Na bibliografia desta pesquisa, encontram-se diversos autores que pensam a fotografia
desde sua invenção até a atualidade, com os mais variados enfoques. Cito aqui breve-
mente alguns autores, entre tantos outros. Vilém Flusser em Filosofia da caixa preta,
pontua a fotografia do ponto de vista do aparelho, a imagem fotográfica como imagem
técnica, e Roland Barthes em A câmara clara, escreve a partir da imagem fotográfica
como produto, muito mais do que de seu processo, o que é interessante se pensarmos
na fotografia igualmente como matéria. Philippe Dubois (O ato fotográfico, Campinas,
Papirus, 2001) e Régis Durand (Le temps de l’image, Paris, La Différence, 1995) são os
autores que apresentam elementos mais pertinentes para falar da fotografia em minha
produção, por exemplo o processo de se produzir e perceber fotografias, denominado de
ato fotográfico por Dubois e as revisões das teorias fotográficas proposta por Durand.
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de trabalhos, num percurso que nos tangencia, estão também as pro-

posições de alguns artistas, que como bússolas, por vezes, auxiliam-

nos na orientação de uma pesquisa artística.

Este é o caso do artista italiano Giuseppe Penone

(1947-) que em sua obra cruza diversos meios, assina-

lando um pensamento sobre a interação do corpo com

o mundo ao seu redor. Interação como contato: na ação

Rovesciare i propri occhi (1970), ou em português,

Retornar os próprios olhos, Penone usa lentes de

contato - nome sugestivo de um objeto cotidiano - opa-

cas, oferecendo-se ao outro como espelhos. Evidente

elo coloca-se entre o artista e seu espectador; olha-

mos com os olhos do artista, ou olhamo-nos nos olhos

do artista, porém, ponto de apoio: para Penone, o olhar, assim como o

tocar, é um meio de entrar em contato, a fronteira que estabelece rela-

ção.

Sendo assim, não somente em

Retornar..., o artista em seus tra-

balhos e em sua fala7 , enfatiza o

corpo e sua superfície em um per-

manente ir e vir com a natureza,

com o ar, com o calor. Semelhan-

te enfoque da pele do corpo como

7 Alguns depoimentos de Giuseppe Penone podem ser encontrados no catálogo sobre
seus desenhos Penone: l’espace de la main (Les Musées de la ville de Strasbourg, 1992,
texto de Roland Recht) e em Theories and documents of contemporary art: a sourcebook
of artists’ writings (Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1996, organiza-
ção de Kristine Stiles e Peter Selz).

Giuseppe Penone
Rovesciare i propri occhi
1970

Dennis Oppenheim
A feedback situation
1970
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abertura inter-agente está em A feedback situation,

filme de Dennis Oppenheim (1938-) realizado em

1971. Oppenheim realizou uma ação com seu fi-

lho, em que um desenha sobre as costas do ou-

tro, que por sua vez repete o desenho no corpo

daquele que primeiro procedeu o gesto. Assinala-

se um espaçamento de tempo e de espaço, ação

e reação do contato.

Podemos pensar em uma aproximação de A

feedback situation com ao trabalho da  artista Lygia

Clark (1920-1988) Diálogo, proposição realizada

juntamente com Hélio Oiticica (1937-1980) em 1966. A relação entre

dois de Oppenheim é proposta desta vez entre duas mãos através de

um Objeto Sensorial de Clark (uma fita de Moebius que envolve as

duas mãos). Com movimentos dificultados pela fita, as mãos por ve-

zes encostam-se, e em outras se juntam, em seu embate, vinculam-se

e quase se fundem. Há uma sensibilização do corpo através do senti-

do tátil, um contato que nos revela o encontro de diferentes níveis,

interior  e exterior.

Por sua vez, mais recentemente, a

artista Brígida Baltar (1959-) pro-

põe o contato do seu corpo com o

espaço num sentido de espaço que

abarca o corpo, num orifício que se

abre para a superfície. O buraco

como passagem, trocas do contato,

é desta forma problematizado em

Lygia Clark
Diálogo
1966

Brígida Baltar
Abrigo

1996
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Abrigo (1996). Em sua casa, Brígida abriu um buraco que tem a sua

medida; com a superfície rompida, a parede passa a acionar interior e

exterior, remetendo-se à pele do próprio corpo.

Este texto desenvolve-se partindo da condensação dos trabalhos em

dois pontos, que essencialmente condensam questões a respeito do

contato. São proposições que gerenciam um olhar aproximado para a

pele, como uma lupa tentando ler letras muito pequenas. Inter-relacio-

nados ao contato, situam-se constituintes do percurso seguido, as

noções de fronteira, limite entre superfícies, a de espaçamento, inter-

valo, distância, rarefação que vem a despontar em um terceiro ponto

ou capítulo, o que chamamos de ponto de expansão.8  Seguindo um

princípio de expansão dos gestos, em que um mesmo gesto desdo-

bra-se em outros, o último segmento do presente texto amplia-se para

um olhar mais panorâmico, olhar ao redor, ao espaço do contato ou

espaço tangente, terreno de todo o tipo de porosidades.

Esta constelação tem como ponto de condensação inicial DO OBJETO-

PORO ÀS FRONTEIRAS DO CONTATO, que enfoca a passagem dos tra-

balhos objeto-poro e ponto e buraco (prumo) a proposições mais

recentes. Procura-se refletir neste capítulo a noção de fronteira

conectada às superfícies do contato: se em objeto-poro um pequeno

orifício abre passagem e pontua a parede, em ponto e buraco (pru-

mo) há uma oscilação entre fronteiras e a possibilidade de ultrapassá-

las permanece uma suposição. Pensamentos que vêm ressoar em  à

8 Wassily Kandinsky em Ponto, linha, plano (Lisboa, Edições 70, 1970, p. 41) coloca que
o elemento ponto, conciso e voltado para si mesmo, pode vir a mudar de tamanho, pre-
enchendo toda uma supefície. Tal pensamento configura meu trabalho plástico e meu
texto, que pode atravessar momentos concêntricos e excêntricos.
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distância (elétrico), trabalho que sugere sobreposições, encontros e

aderências de um contato periférico.

O segundo ponto de condensação, ESPAÇAMENTOS DO CONTATO,

reúne vão, encaixe, o sentido do gesto e still. Trabalhos que pen-

sam na porosidade como distância, como espaçamentos.

Espaçamentos do próprio corpo (vão, encaixe, o sentido do gesto) e

espaçamento entre o ver e o tocar (still). Toma-se neste ponto como

referência os escritos9 do artista Marcel Duchamp (1887-1968), em que

ele desenvolve a noção de inframince.

Em L’empreinte, Georges Didi-Huberman revela-nos a riqueza do

inframince de Duchamp, termo que será utilizado também por Stéphane

Huchet em O Contato. Inframince (talvez em português pudéssemos

falar em um infra-fino, ou ainda infra-leve) é um termo de definição

quase infinita, na maioria das vezes empregado, de acordo com a nota

número 510 , como adjetivo. Seria tudo aquilo que está entre uma coisa

e outra, uma distância que é ao mesmo tempo proximidade. Intervalo

entre estados, espaços intermediários entre o vazio e o pleno. O

espaçamento inframince transita pelos sentidos, é algo que flutua e

quase escapa, é como o roçar das calças de veludo quando se cami-

nha.11  Fronteira como a pele, distâncias - Georges Didi-Huberman

sublinha que Duchamp expõe com o conceito de inframince a questão

do contato, “mais especificamente a relação dialética entre contato e

9 Marcel Duchamp. Notas. Madrid, Editorial Tecnos, 1989.
10 Nota número 5: inframince (adject.) pas nom – ne / jamais en faire / un substantif.
Marcel Duchamp. Notas. Idem, p. 20. As traduções desta dissertação são de minha auto-
ria.
11 Na nota número 9, verso, Duchamp escreve: Pantalons de velours - / leur sifflotement
(dans la marche) par / frottement des 2 jambes est une / séparation infra mince signalée
/ par le son. (ce n’est pas? un son infra mince). Idem, p. 22.
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distância (relação em que repousa toda a noção do inframince)”12 .

O capítulo ESPAÇOS DOS GESTOS DO CONTATO constitui-se um ponto

de expansão, abrangendo três trabalhos conectados ao espaço urba-

no. O primeiro trabalho produzido e estudado é  para  preencher um

buraco, que problematiza novamente o espaçamento, ampliando-o

para um contexto urbano. Em sua construção cruza gestos na cidade,

fotografia e livro de artista. O trabalho denominado marca d’água ex-

plora um gesto de contato sobre a paisagem urbana na medida em

que joga com os pontos de vista do enquadramento fotográfico  e o da

janela. tangente, última proposição analisada,  trata de um  gesto de

contato realizado através de um trajeto pela cidade, expandido-o sob

forma de uma vídeo-projeção.

Emprego a palavra gestos, pois penso que está entremeada ao corpo,

neste caso corpo do artista. Gesto que é movimento do corpo produ-

zindo algo. Tomando emprestadas as palavras de Vilém Flusser, que

no livro Los gestos: fenomenologia y comunicación13  apresenta-nos

os gestos como “movimentos do corpo que expressam uma intenção”.

ESPAÇOS DOS GESTOS DO CONTATO propõe, assim, pensar o espa-

ço, seja a cidade, seja o expositivo, não como uma espécie de recep-

táculo, porém como meio interagente em que se dá uma relação de

contato.

Gestos que se desdobram em livro de artista, fotografias e vídeo. As-

12 No original em língua francesa: (...) il pose part en part la question du contact, c’est-à-
dire du rapport dialectique entre contact et distance (rapport où gît toute la notion de
l’inframince. Georges Didi-Huberman. L’empreinte. Paris, Centre Georges Pompidou,
1997, p.131.
13 Barcelona, Editorial Helder, 1994, p. 9.
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sim como nos outros capítulos, são abordadas questões conceituais

referentes a estes procedimentos, sempre conectadas às proposições

analisadas, não como um fim em si, mas como uma via de acesso a o

processo criativo, ativação/concretização do próprio trabalho.

Essa ABERTURA espaça-se em três pontos, apontamentos de um trajeto

prático-teórico que persigo e que se desenvolve sempre em transfor-

mação. Para Helio Fervenza, no texto “A produção do deserto”14 , os

apontamentos trazem consigo uma idéia de “ação que tenta capturar o

pensamento em seu momento e em seu movimento de escritura” e

acrescenta que tais escritos apontam para o aberto, que pode vir a se

transformar. Sendo assim, em FECHAMENTO tenta-se cercar as res-

postas e talvez ampliar as perguntas, não pretendendo concluir uma

pesquisa, somente fechar, se pudermos fazer uma distinção entre con-

cluir e fechar. Concluir é o que se termina, se dá um fim. Fechamento,

entretanto, é tapar a abertura, é aquilo que se pode juntar (que se

toca), como o fazemos ao fechar os olhos. É permitir a possibilidade

de algo permanecer em aberto.

14 Helio Fervenza. “A produção do deserto”. In: O + é deserto. São Paulo, Escrituras/
Documento Areal 3, 2003, p.69.



“Dentro de várias ordens topográficas e topológicas que
delimitam o humano, todo o contato implica uma geogra-
fia: a geografia da troca entre profundidade e superfície.
Seus intercâmbios precisam do espaço do limies: lugar-
sem-lugar, linha de partilha. Epifânico, o Contato aconte-
ce e não tem lugar. É a dobra do paradoxo.”
Stéphane Huchet

“Mas da mesma maneira a experiência em geral começa-
ria assim: ela começaria em se sentir tocar um limite, em
se sentir tocado por um limite, e seu próprio limite”.
Jacques Derrida



PONTO DE CONDENSAÇÃO
DO OBJETO–PORO ÀS FRONTEIRAS
DO CONTATO
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1. DO OBJETO–PORO ÀS FRONTEIRAS DO CONTATO

Ponto de condensação: transposição de fora para dentro, de dentro

para fora. DO OBJETO-PORO ÀS FRONTEIRAS DO CONTATO introduz

trabalhos1  em que os gestos tateiam pelas superfícies. O que atraves-

sa, o que passa, o que acontece quando duas superfícies (ou mais)

entram em contato? Questionamentos constituintes desta pesquisa

passam a ser introduzidos a partir de alguns trabalhos: objeto-poro,

da série Pontos de Contato e ponto e buraco (prumo).

Aludimos então a uma primeira tentativa de pensamento, a introdução

deste problema em minha pesquisa, o trabalho objeto-poro2 . O objeto

consiste em uma caixa de madeira, sem fundo, cuja superfície de vidro

é perfurada, apresentando um pequeno orifício que pontua a parede

com a projeção de sua sombra. A construção do trabalho vinculava-se

desde aquele momento a uma pesquisa da superfície dos corpos como

fronteira, a pele como fronteira primeira constantemente permeável ao

exterior, campo aberto ao contato.

O buraco de objeto-poro é antes de tudo passagem, conexão de uma

superfície à outra. Na elaboração do objeto pretendia concretizar algo

que carregasse um poro, um somente, dar a ver este micro orifício que

1 Assim como em outros pontos da dissertação, os conceitos agora estudados apresen-
tam-se concentrados em alguns trabalhos específicos, entretanto, muitos deles voltam a
ser agenciados em diferentes etapas do meu processo artístico.
2 objeto-poro (50x30x3cm) foi realizado durante o último semestre do curso de Artes
Plásticas, 2000, e apresentado inicialmente em meu Projeto de Graduação já referido na
ABERTURA. Posteriormente, em 2001, foi exposto na mostra Pontos de Contato no Insti-
tuto Goethe de Porto Alegre, RS.



Mariana Silva da Silva
objeto-poro

2000
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carregava consigo uma macro força de transposição, ação e comuni-

cação. Instalava-se então um fio condutor que viria a se desenrolar

nessa pesquisa, uma extremidade que começa na idéia de porosidade

chegando a outra, da noção de contato.

O ponto sombrio que ataca o espaço só acontece quando se ascen-

dem as luzes da galeria, furtivamente em um momento ou outro ele

pode vir a desaparecer. As superfícies do vidro e da parede posicionam-

se em uma relação efêmera, mas contundente, o contato - noção que

oscila entre o próximo (o contato do toque e da carícia) e o distante (o

contato da sombra projetada à distância, remetendo-nos a diferentes

tipos de contato distante, o do olhar ou o da fotografia como veremos

mais adiante).

objeto-poro insere-se no conjunto de trabalhos Pontos de Contato,

instalação que unia fotografias, intervenção no espaço e este objeto,

cercando, dentre as diferentes questões específicas de cada elemen-

to, as superfícies (neste caso as paredes e a pele que era fotografada)

e o contato através de um ponto. Desde então tentava compreender

onde se davam os limites entre os corpos e quais as possíveis sensa-

ções envolvidas quando esses mesmos limites são alcançados.

Quando pensava na noção de fronteira que delimitaria os corpos, cor-

pos em relação, o termo contato despontava com todo um complexo de

sensações que se instalam em todas as associações, trocas, intercâm-

bios, comunicações e passagens entre diferentes superfícies, entre

superfícies e o espaço. Indagava-me se o contato era um fluxo quase

imaterial ou algo físico e concreto, se era como um atrito, um olhar,

uma aderência, tudo que atravessa e o que também não atravessa, só
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encosta.

O contato em objeto-poro e conseqüentemente nos posteriores traba-

lhos está relacionado essencialmente aos sentidos tátil e visual , é um

ponto em comum entre tocar e ver, é a abrangência de geografias e

temporalidades, o que une o perto ao longe em uma mesma categoria.

O que se encadeia pelos espaçamentos.

A artista Raquel Stolf em texto sobre a exposição Pontos de Contato

tece diversas relações entre o buraco e o poro:

“Em objeto-poro, Mariana parte da própria etimologia da palavra poro
enquanto passagem, construindo um único orifício num plano de vi-
dro. Atrás do buraco, há somente a pele da parede branca, sobre a
qual se vê, através do vidro, a sombra do pequeno furo. Refração:
como enxergar a sombra de um buraco sem deslocar o ponto de vis-
ta? Ou seria um contra-buraco, já que não há nada de profundo? Ou
um buraco plano, buraco transparente, furo que pontua sua própria
medida (o vazio)? Ou, se Paul Valéry estava certo ao dizer que o mais
profundo é a pele, talvez objeto-poro concatene um buraco sem fun-
do, um quase abismo em estado mínimo.”3

O elemento buraco é utilizado, explorado e inventado por diversos ar-

tistas, na maioria das vezes com uma acepção de ausência, vazio, ou

ruptura de um contínuo, e até mesmo ruptura de sentido4 . O buraco

como rompimento de uma superfície é abordado na obra de Lucio

Fontana (1899-1968) e sua proposta de ruptura com a superfície pictó-

3 Raquel Stolf. Texto de apresentação para exposição Pontos de Contato. Instituto Goethe
de Porto Alegre, 2001.
4 Em “A forma dos buracos”, parte de ensaio desenvolvido por Ronaldo Britto a respeito da
obra Pontos do artista Waltércio Caldas, observa-se uma acepção do buraco como ponto
vazio que colocaria “em xeque o problema do sentido”. E mais adiante: “Claro, está a essa
altura, que os pontos são em essência buracos, ausências, negatividades.” Ronaldo Brito,
Waltércio Caldas Júnior: Aparelhos. Rio de Janeiro, GBM Editora de Arte, 1979, pp. 33/34.
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rica. Fontana inclusive produziu entre 1949 e 1968

uma série denominada Buchi (Buracos), junta-

mente a Concetto spaziale (Conceito espacial).

Em texto sobre o artista, Ileana Cerón pontua que

estes trabalhos “representam uma ruptura

emblemática coma idéia de integridade da super-

fície pictórica, pois o ato de furar a tela criava

uma nova dimensão espacial virtual infinita”.5

Distante temporal e concei-

tualmente de Fontana, porém

ainda referindo-se ao buraco

como uma espécie de fratura,

desta vez na arquitetura, está

Gordon Matta-Clark6 (1948-

1978). Durante o final da déca-

da de 70, o artista realizou di-

versas intervenções em prédi-

os abandonados, perfurando-

os, abrindo fendas, alterando

radicalmente a percepção que

se podia ter nestes ambientes.

5 Ileana Padrilla Cerón no catálogo A ótica do invisível Lucio Fontana. São Paulo, Centro
Cultural Banco do Brasil, 2002, p.22.
6O trabalho de Matta-Clark é referido por Yve-Alain Bois e Rosalind Krauss no catálogo
L’Informe – mode d’emploi. Paris, Centre Georges Pompidou, 1996, pp.179-185.

Gordon Matta-Clark
Conical intersect
1975

Lucio Fontana
Concetto spaziale
1960
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Seu vertiginoso trabalho Conical intersect (1975) consiste em uma inci-

são circular, espécie de periscópio, entre dois edifícios geminados - à

espera da destruição - que possibilitava à visão do espectador atraves-

sar as paredes.

Matta-Clark questionava as intensas e quase violentas mudanças

arquitetônicas que presenciamos nas cidades contemporâneas, pro-

pondo repensar a “função social da arquitetura”7 . Conical Intersect foi

realizado em Paris, às vésperas da construção do Centro Georges

Pompidou, denunciando as profundas modificações pelas quais pas-

sava o bairro que abrigaria aquele complexo cultural. Seus gestos eram

também pensados na fotografia com a qual alcança uma dinâmica de

espaço e tempo específica, porém conectada às suas ações no espaço

arquitetônico através, igualmente, de rasgos e buracos, de montagens,

colagens e intervenções tanto no negativo, quanto na impressão foto-

gráfica.

O crítico Guy Brett em seu ensaio8 que investiga a ação do corpo nas

artes visuais durante as décadas de 60 e 80, utiliza o conceito de “mem-

brana permeável” ao abordar obras de artistas como Fontana e Matta-

Clark, entre outros. Para ele, esta noção está presente em grande par-

te da produção artística mundial daqueles anos, em um contexto de

profundos questionamentos artísticos, sociais e políticos, como um

pensamento sobre a divisão (membrana) elástica e relativa entre dife-

7 Yve-Alain Bois e Rosalind Krauss. L’Informe – mode d’emploi. Paris, Centre Georges
Pompidou, 1996, p. 181. No original em francês Pas tant parce qu’il s’attaque aux bâtiments
eux-mêmes (...) qu’à la fonction sociale de l’architecture.
8 Guy Brett. “Life Strategies: Overview and Selection / Buenos Aires / London / Rio de
Janeiro / Santiago de Chile-1960-1980”. In:Out of actions: Between performance and the
object 1949-1979. Org. Paul Schimmel. Los Angeles, The Museum of Contemporary Art,
1998, pp. 197-225.



rentes elementos, aparentemente opostos, como dentro e fora, vida e

arte, corpo e mente. Guy Brett aponta os buracos executados por Lucio

Fontana como responsáveis pela transformação da tela em membra-

na, assim como as aberturas produzidas nos prédios por Matta-Clark,

como agenciadores de estruturas peliculares, membranas permeáveis

na arquitetura.

O conceito de membrana enquanto

possível sobreposição, troca, relação,

tangencia diversas proposições artísti-

cas que operam com o buraco, inclusi-

ve as minhas. Perpassando entre dife-

rentes referências, diversificadas pes-

quisas, passei a investigar os buracos

mais minuciosamente após a

concretização de objeto-poro. A noção

de passagem e abertura ao contato

nem sempre estava em consonância

com a produção de outros artistas; po-

rém algumas ressonâncias em suas po-

éticas podem ser observadas.

O buraco na maioria das intervenções

investigadas é trabalhado como gran-

de fenda aberta. Espécie de vaso

comunicante entre dois espaços no

caso da artista brasileira Tatiana

Grinberg (1967-) em Espaço entre qua-

tro paredes (2002). A artista abre orifí-

Tatiana Grinberg
Espaço entre quatro paredes
2002



cios nas paredes de uma sala, pelos quais se pode atravessar com

partes do corpo, porém não com o corpo inteiro, lembrando-nos da

constituição de um de meus trabalhos não estudados diretamente nes-

ta dissertação, sem título (casa).9

Grinberg através da constituição dos

buracos, de seus diferentes tamanhos

e da altura de sua localização em rela-

ção ao chão sugere espécies de usos

para os mesmos e  indica que por eles

passam dedos e um braço. Há uma cor-

respondência entre buraco e corpo do

espectador ou corpo da artista, seme-

lhante à proposta de Brígida Baltar ob-

servada na ABERTURA. Estas obras

aproximam-se igualmente do artista An-

tonio Manuel (1947-) em Ocupações-

descobrimentos (1998), onde o públi-

co pode atravessar pelas aberturas pro-

duzidas nas paredes. Para o artista, são

“ocupações-descobrimentos como on-

das do corpo, são passagens abertas

estrategicamente em muros e paredes,

tornando visível a curva, a onda, a reta,

o rombo, o objeto”10.

9 A proposição sem título (casa) aponta diretamente a para preencher um buraco, traba-
lho investigado no ponto ESPAÇOS DOS GESTOS DO CONTATO, em que o buraco al-
cança novas proporções físicas e conceituais.
10 Antônio Manuel e Bernardo Vilhena. “Livro 5”. In: Imagem escrita. Org. de Renata Salga-
do, São Paulo, Graal, 1999, p. 79.

Antônio Manuel
Ocupações-descobrimentos
1998
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Nas diferentes proposições aqui levantadas, resguardando suas

especificidades conceituais e contextuais, o buraco evidencia constan-

temente uma passagem ou ultrapassagem, a introdução em outro es-

paço e a interação de distintas dimensões, aí neste caso tanto espaci-

ais quanto temporais, como na obra de Lucio Fontana, o espaço

representacional versus o real; ou Antonio Manuel e Tatiana Grinberg

que propõem ao espectador uma modificação na sua experiência do

espaço físico na medida em que criam intervalos arquitetônicos; des-

dobrados por sua vez nas obras de Matta-Clark, que aciona distintos

intervalos de tempo/espaço em suas colagens e fotografias. Passa-

gens, comunicações, interações. Como já nos apontou Raquel Stolf, o

buraco de objeto-poro não seria um contra-buraco na medida em que

responde com uma sombra-ponto? Seria ainda um poro volátil gerado

pelo plano transparente da caixa?

Evidencia-se uma relação de inconstância, pois o inconstante é aquilo

que cambia, transforma-se, modifica-se; e não seria igualmente o que

se espaça, espalha, escorrega, desliza pelas bordas? Pelas fronteiras

do orifício: o buraco tangencia a superfície do contato, é perpassado e

contata o que está dentro ao que está fora, ou o que está fora ao que

está dentro?

O contato é sempre nutrido por uma relação; em objeto-poro o vidro é

aquele que se relaciona com outra superfície, é o meio pelo qual inter-

vêm diferentes contatos. Por sua transparência, passa a luz que toca a

parede do espaço, passa o olhar que cruza todo seu plano alcançando

o fundo. O vidro, sua superfície infra-fina, opera como elemento funda-

mental em outros dois trabalhos de minha pesquisa, assinalados em

outros capítulos, vão e marca d’água. É desta maneira pertinente que



façamos algumas referências ao

pensamento de Marcel Duchamp

e o uso do vidro em sua obra.

Segundo Florence de Mèredieu11 ,

pelo menos quatro trabalhos de

Duchamp têm o vidro como mate-

rial constituinte, Trois Stoppages-

étalon (1913-1914), Rotative

Plaques Verre (Optique de

précision) (1920), Air de Paris

(1919) e La Mariée mise à nu par

ses célibataires, même ou Le

Grand Verre (1915-1923, obra que

segundo Duchamp está definitiva-

mente inacabada), esta última

acompanhada da Boîte Verte, cai-

xa contendo série de notas,

publicada em 1934.12

Mèredieu assinala que o artista

escolheu primeiramente o materi-

11 Florence de Mèredieu. Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne. Paris, Bor-
das, 1994, pp. 76/77.
12 Para a pesquisadora Cláudia Duarte, o objeto Grande Vidro e as notas da Caixa Verde
não se explicam mutuamente, mas ampliam sentidos para a obra. A autora coloca: “Duchamp
mistura produção em série e trabalho artesanal, cálculos matemáticos e efeitos causais,
vidro e papel, especulação científica e brincadeiras infantis: estas técnicas (e as formas
que resultam de sua aplicação) interferem no modo como o trabalho é visto e pensado. (...)
A imagem não mostra, o texto não diz, as explicações se confundem, as possibilidades de
leitura se multiplicam”. Marcel Duchamp, olhando o Grande Vidro como interface, Rio de
Janeiro, Rios Ambiciosos, 2000, pp.27-31.

Marcel Duchamp
La marriée mise à nu par ses célibataires,
même ou Le Grand Verre
1915-1923
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al por suas características de neutralidade, incoloração, e posterior-

mente por sua transparência. Desta maneira seria possível repensar a

concepção da pintura, refletindo sobre a materialidade e a imaterialidade

do pensamento, das possíveis relações entre obra e espectador, das

sensações. Para a autora, o trabalho suscita a intenção do artista de

realizar uma obra mais do que “retiniana”, uma obra que provocasse

seu fruidor a ir mais além.

As figuras presentes no Grande Vidro (Le Grand Verre) foram realiza-

das com tinta óleo e fios de chumbo, são silhuetas projetadas para

dentro do espaço de exposição através da transparência e da luz. A

transparência do vidro provoca uma interpenetração entre o objeto e o

espaço em que ele se encontra. Igualmente, o olhar do espectador

pode penetrar no espaço flutuante construído por Duchamp, pode pro-

jetar imaterialmente seu corpo para o interior da obra. O vidro enquan-

to material funciona por vezes como uma barreira física ao corpo, mes-

mo que transparente, porém não ao contato.

Cláudia Duarte em Marcel Duchamp, olhando o Grande Vidro como

interface cita palavras do próprio artista a respeito da escolha de seus

materiais:

“Como suporte, o vidro me interessava muito devido à sua transpa-
rência. Isto já era bastante. E além disso a cor, quando aplicada
sobre o vidro é visível do outro lado, e perde a possibilidade de
oxidar, se a fechamos hermeticamente. A cor permanece com sua
aparência pura por tanto tempo quanto é fisicamente possível.

Com o vidro você pode se concentrar na figura se você quiser, e
pode trocar o fundo se você quiser, movendo o vidro. A transparên-
cia do vidro atua por você. A questão da pintura num fundo é
desgastante para o pintor. A coisa que você quer expressar não
está no fundo.
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Usei também o vidro transparente para escapulir de qualquer pos-
sibilidade de situar este trabalho num mundo material. Eu queria
que ele voasse para um espaço externo,escapasse de todas as
convenções.”13

O artista refere-se, ainda, à fruição artística que procede de maneira

participativa, englobando todas as capacidades do corpo do especta-

dor, acionando diferentes sentidos e sensações, ao contrário do olhar

puramente óptico, por isso o Grande Vidro trabalha conjuntamente às

notas, em um percurso que autoriza o intelecto, o conceito como parte

da obra, que não é mais uma pintura, questionando mesmo a idéia

então estabelecida de pintura.14  Duchamp fala-nos claramente que:

“(...) O vidro, no fim das contas, não foi feito para ser olhado (com
olhos ‘estéticos’); ele deve ser acompanhado de um texto de ‘litera-
tura’ tão amorfo quanto possível, que nunca toma forma; e os dois
elementos, vidro para os olhos, texto para a orelha e audição de-
vem se completar e, sobretudo impedir um ao outro de tomar uma
forma estético-plástica ou literária”.15

13 Cláudia Duarte cita os livros de Pierre Cabane, Dália Judovitz e Arturo Schwartz res-
pectivamente. Marcel Duchamp, olhando o Grande Vidro como interface, Rio de Janeiro,
Rios Ambiciosos, 2000, pp.42/43.
14 Duchamp escreve: “Tipo de subtítulo / Retardo em vidro / Empregar ‘retardo’ no lugar
de quadro ou pintura, quadro sobre vidro torna-se retardo em vidro – mas retardo em vidro
não quer dizer quadro sobre vidro. – É simplesmente um meio de conseguir não mais
considerar que a coisa em questão seja um quadro (...)” No original: Sorte de sous titre /
Retard en verre / Employer “retard” au lieu de tableau ou peinture; tableau sur verre
devient retard en verre – mais retard en verre ne veut pas dire tableau sur verre. – C’est
simplement un moyen d’arriver à ne plus considérer que la chose en question est un tableau
(...). Marcel Duchamp. Duchamp du signe, Paris, Flammarion, 1975, p.41. Rosalind Krauss
assinala ainda o retardo como uma supressão no tempo, para ela as figuras do Vidro esta-
riam como que congeladas. Ver “Marcel Duchamp ou le champ imaginaire”. In: Le
photographique: Pour une théorie des ecarts. Paris, Macula, 1990, p. 76.
15 No original: (...) Le verre en fin de compte n’est pas fait pour être regardé (avec des yeux
“esthétiques”); il devait être accompagné d’un texte de “ littérature” aussi amorphe que
possible qui ne prit jamais forme; et les deux éléments verre pour les yeux, texte pour
l’oreille et l’entendement devaient se compléter et surtout s’empêcher l’un l’autre de prendre
une forme esthético-plastique ou littéraire. Idem, p. 34.
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16 Grifo meu. Nota nº 32 : Les inframinces sont diaphanes et quelquefois transparents .
Marcel Duchamp. Notes. Barcelona, Editorial Tecnos, 1989, p.34. O conceito de infamince
será retomado posteriormente.

A fronteira proposta pelo Grande Vidro é superfina em sua transparên-

cia, sutil filigrana, meio de acesso à dimensão das sensações suspensas

entre dois espaços. Independente de muitos sentidos propostos por

esta obra – o Grande Vidro permanece sempre indecifrável ou aberto a

novas decifrações – observa-se algumas aproximações entre objeto-

poro e esta trama diáfana. Duchamp já nos fala que “os inframinces

são diáfanos e algumas vezes transparentes”.16

A transparência do Grande Vidro conecta seu

espaço interno ao espaço externo ao objeto

e é este fator que se mostra relevante ao

emprego do material vidro em objeto-poro.

Material que repercute diretamente no es-

paço expositivo e que pode agir sobre ele-

mentos deste lugar através da incidência da

luz e da conseqüente produção de uma som-

bra. Tinha a intenção de fazer uso da ilumi-

nação e da própria constituição física da

arquitetura, o objeto, desta maneira, foi ela-

borado de acordo com algumas das medi-

das de um pilar presente na Pinacoteca do

Instituto de Artes, para o qual está

direcionada uma luminária. Naquele momen-

to eu pretendia realizar a interferência de um

orifício-poro no local que fosse de alguma

forma indireta - sem precisar abrir um bura-

Marcel Duchamp
La marriée mise à nu par ses célibataires,
même ou Le Grand Verre
1915-1923
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co diretamente nas paredes da galeria - e que mesmo assim alcanças-

se o espaço.

A idéia de uma incisão indireta, de algo que vem de longe encostar-se

à superfície da parede parece-me atualmente incisivamente a demons-

tração de uma oscilação do sentido de contato. Tendo em vista que o

termo contato revelou-se inicialmente17 conectado a um problema de

proximidade, de duas superfícies que se tocam, objeto-poro passa a

equacionar diferentes acepções para a noção, em que um longínquo

também pode estar inserido.

Dentro da palavra, observando suas definições no dicionário18  de lín-

gua portuguesa, encontramos, logicamente, referência ao tato de (con)

tato; o contato pode ser “situação em que dois ou mais objetos, seres,

corpos etc. se tocam; contigüidade, toque, junção, conexão”. Ainda,

acrescentando-se uma segunda possibilidade que não deixa de inse-

rir-se no terreno do contíguo, mesmo que espaçado, e do tátil, a rubrica

que consiste em: “fotografia. Red. de cópia de contato”.

A definição na língua francesa é mais longa, nela contato é: “Posição,

estado relativo (de corpos que se tocam). O contato de duas coisas,

entre duas coisas, de uma coisa e de uma outra. Ponto de contato.

Estar, entrar em contato, juntar-se, tocar-se. Ao contato do ar. – Lentes,

vidros de CONTATO (...) Contato elétrico, entre condutores, permitindo

a passagem da corrente. – (...) Chave de contato. Cortar o contato.

17 Inicialmente, pois Pontos de Contato inicia-se com uma série de fotografias que evoca-
vam o toque como possível contato próximo para depois estender-se em objeto-poro,
último trabalho elaborado durante minha graduação.
18 Antônio Houaiss (org.). Dicionário Eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Versão 1.0.
São Paulo, Objetiva, 2001, s/p.
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Relação entre pessoas. Os contatos humanos”19 .

As definições do termo trazem consigo novamente o ponto de contato,

novamente a contigüidade de um fino fio que ultrapassa seus limites

conectando passagens. Contato substancial, da ordem de uma proxi-

midade física mesmo que distante. Permeando o orifício, o feixe lumi-

noso abre-se para múltiplas reflexões acerca das superfícies e das fron-

teiras, ecoando mesmo em um pensamento fotográfico. Podemos pen-

sar que objeto-poro traz à tona reflexões sobre a constituição material

da fotografia que, como observa Philippe Dubois, sempre está em con-

tigüidade (aproximação física) com aquilo que é fotografado.

Assim como toda fotografia, a sombra-ponto de objeto-poro levanta

uma evidência indicial, Dubois evoca as sombras como elementos

indiciais antecessores às fotografias: “a sombra como tal, já dissemos,

não passa de fugacidade; seu único tempo é o mesmo de seu referen-

te. Nesse sentido, é um índice quase puro: o princípio da conexão físi-

ca entre o signo e seu objeto aí funciona no espaço e no tempo”.20

Philippe Dubois assinala uma “lógica da conexão física” e uma “força

de irradiação”21  como propriedades da imagem fotográfica. Poetica-

mente objeto-poro não estaria igualmente inserido nessa mesma lógi-

ca? É proposto um “jogo da contigüidade material, como um calor in-

19 Alain Rey, organizador. Le Robert micro poche. Paris, Dictionnaires Le Robert, p.263.
Em lingua francesa : Position, état relatif (de corps qui se touchent). Le contact de deux
choses, entre deux choses, d’une chose et d’une autre. Point de contact. Être, entrer EN
contact, se joindre, se toucher. AU contact de l’air. – Lentilles, verres de CONTACT (...)
Contact électrique, entre conducteurs, permettant le passage du courant. – (...) Clef de
contact. Couper le contact. Relations entre personnes. Les contacts humains.
20 Philippe Dubois. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas, SP, Papirus, 2001, p.120.
21 Idem, p. 78.
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tenso que corre por corpos condutores, tocando-se um ao outro e che-

gando, por assim dizer, a queimar a imagem na incandescência de sua

singularidade irredutível”22.

objeto-poro, já um tanto afastado temporalmente de outros trabalhos

aqui estudados, é para mim exatamente um ponto de condensação, na

medida em que abre questões muito evidentes em outras proposições.

Considerações a respeito do objeto-poro desenrolam-se em ponto e

buraco (prumo), na medida em que passo a pensar no poro enquanto

abertura e comunicação.

22 Philippe Dubois. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas, SP, Papirus, 2001, p.78.
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1.1. PONTO DA FRONTEIRA

Como pensar as fronteiras?

A pequena caixa mostrou-se assim centro de diversas perguntas que

desembocaram em outras proposições como ponto e buraco (pru-

mo)23 elaborada durante o curso do mestrado. Distantes temporalmen-

te em três anos, os dois objetos acionam noções semelhantes, já que

ambos pensam na conexão buraco/poro/passagem e em algumas su-

perfícies como fronteira a ser desvendada e atravessada. A partir de

questionamentos tais quais O que é a superfície?, O que é o buraco?,

É poro?, O que se espaça?, Para onde?, objeto-poro provocou-me

um redimensionamento do pensamento sobre as fronteiras do contato.

ponto e buraco (prumo) é, portanto, uma outra tentativa de pensar as

fronteiras. Trata-se, como indica explicitamente o título, de um prumo

convencional, facilmente encontrado em lojas de ferragens.24  O objeto

pontiagudo é deslocado de sua função original (verificar a verticalidade

de construções, edifícios, paredes) e permanece recostado sobre uma

prateleira em uma sala de exposições.

Referência fundamental é, portanto, o conceito de ready-made elabo-

23 Trabalho apresentado em janeiro de 2003, durante a exposição derivada de uma disci-
plina do curso do mestrado ministrada pelo professor Helio Fervenza. A mostra intitulada
T10-144 foi realizada na Pinacoteca Barão do Santo Ângelo, Instituto de Artes, UFRGS,
Porto Alegre, e dela participaram comigo Ethiene Nachtigall, Fabiana Wielewicki, Kátia
Prates, Maria Paula Recena, Martha G. de Freitas e René Ruduit. O objeto, como veremos,
consiste em parte de um prumo convencional (somente sua ponta metálica) disposto nessa
montagem em uma prateleira de madeira.
24 A partir de alguns trabalhos realizados em que o elemento buraco era cada vez mais
explorado, recebi dois presentes que consistiam em objetos pontiagudos, possíveis produ-
tores de buracos, um deles, um utensílio para jardinagem foi-me dado por Helio Fervenza
e o outro, o prumo, por Glaucis de Morais.
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rado igualmente por Marcel Duchamp, no qual

operações como apropriação e deslocamento irão

repensar a concepção de obra de arte no século

XX. Questionando ironicamente a tradição

artesanal da obra de arte, assim como a noção

de autoria, os ready-mades, os objetos já pron-

tos, já acabados, eram simples utensílios cotidi-

anos, como uma pá ou um suporte para garrafas

e só estavam ali na galeria porque alguém os ha-

via escolhido.25

A escolha dos ready-mades dava-se por sua banalidade e indiferença,

eram produtos que não objetivavam suscitar nenhum tipo de aprecia-

ção estética. Muitas décadas depois, a operação conjunta de escolher,

apropriar-se e deslocar é corrente nas artes visuais contemporâneas,

nem sempre com os mesmos objetivos que levaram Marcel Duchamp a

inventar tal conceito.

O prumo é então o elemento escolhido26 , originário de uma proposi-

25 Sobre La fontaine (1917), o célebre urinol apresentado invertido, cuja superfície está
assinada por R. Mutt, um dos pseudônimos do artista, Duchamp coloca: “Que tenha Sr.
Mutt fabricado a fonte com suas próprias mãos, ou não, é sem importância. Ele a escolheu.
Ele tomou um elemento ordinário e o dispôs de tal maneira que a significação utilitária
desapareceu sob um novo título e um novo ponto de vista – ele criou um pensamento novo
para este objeto” (Que Mr. Mutt ait fabriqué la fontaine de ses propres mains, ou non, est
sans importance. Il l’a choisie. Il a pris un élément ordinaire de l’existence et l’a disposé de
telle sorte que la signification utilitaire disparaisse sous le nouveau titre et le nouveau point
de vue – il a créé une pensée nouvelle pour cet objet.). In: Florence de Mèredieu. Histoire
matérielle et immatérielle de l’art moderne. Paris, Bordas, 1994, p. 128.
26 Seria importante aqui rever ou demarcar a palavra escolhido. Como adverte Georges
Didi-huberman em L’Empreinte (Paris, Centre Georges Pompidou, 1997, p. 173): “Os
readymades foram, dizia com freqüência Duchamp, escolhidos ‘por acaso’, o que para
mim, quer dizer ‘pelo encontro preciso e brutal’ muito mais do que ‘pela tomada indiferente
de qualquer coisa’.” No original: Les readymades ont été, dit souvent Duchamp, choisis
‘par hasard’, ce qui, à mon sens, veut dire ‘par rencontre précise et brutale’ pluôt que ‘par
saisie indifférenciée du n’importe quoi’.

Marcel Duchamp
Porte-bouteilles

1914 (1964)
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ção, que ao contrário da idéia original de Duchamp, não se pretende

um objeto neutro e ordinário. Deslocando-o de seu contexto natural de

uso, o prumo enquanto trabalho de arte pretende evidenciar outros

usos. ponto e buraco (prumo) é um pensamento em aberto, uma su-

posição que sugere determinada prática. O ponto é a ponta, a extremi-

dade concisa27  do objeto e o buraco sua eventual possibilidade. Con-

jectura de que uma ponta pode abrir um buraco.

O ponto como a forma mínima ou como a ponta do iceberg? O artista

Hélio Fervenza, a partir de sua pesquisa artística realiza uma série de

pontuações28  no texto Pontos derivantes a respeito do elemento ponto:

“Consideramos, num primeiro momento, a etimologia da palavra pon-
to a partir das indicações de René Passeron: em grego stigmé, stigso,
é picar, ponto-picada, em latim punctum (de pungere), picada, ponto.
Podemos seguir também as pistas abertas pelo Aurélio: ponto, picada
com a agulha que se enfia em tecido, couro, etc., para passar o fio de
costura, bordado,... sinalzinho semelhante ao que a ponta dum lápis
imprime no papel... sinal de pontuação...

Passagem então da ponta ao ponto.

Atrás do nome a ação. Atrás do ponto, o ato de picar.” 29

Escondendo-se então “atrás do ponto”, o gesto de abrir o buraco, de

passar pelo limite. A execução desse trabalho apresenta-se metafori-

camente como a prática de uma palavra, de uma noção afiada, definida

por Roland Barthes em suas reflexões sobre a fotografia:

27 Para Wassily Kandinsky em Ponto, linha, plano (Lisboa, Edições 70, 1970, p. 41) dos
três componentes elementares da pintura, o ponto é “a forma mais concisa”.
28 Pontuações como ações concisas.
29 Helio Fervenza. Pontos derivantes. Porto Arte, Porto Alegre, Instituto de Artes da UFRGS,
v.7, nº13, nov. 1996, p.p. 133/34.
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“Em latim existe uma palavra para designar essa ferida, essa picada,
essa marca feita por um instrumento pontudo; essa palavra me servi-
ria em especial na medida em que remete também à idéia de pontua-
ção e em que as fotos de que falo são, de fato, como que pontuadas,
às vezes até mesmo mosqueadas, com esses pontos sensíveis; es-
sas marcas, essas feridas são precisamente pontos.” 30

Essa palavra para Barthes é punctum, que ele explica: “(...) punctum é

também picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte

(...)”31.  Do ponto ao buraco, o que sobe à superfície? Poros? Rarefações

dos limites.

Em ponto de começo. “Onde começa e onde termina o corpo?”32 , per-

gunta-se a filósofa Chantal Jaquet, questão refletida pela doutrina filo-

sófica do estoicismo e posteriormente por Gilles Deleuze: “É seguindo

a fronteira, margeando a superfície, que passamos dos corpos ao

incorporal”33.

Um encontro entre superfícies é referido por Gilles Deleuze em Lógica

do sentido, especialmente no capítulo nomeado “Segunda série de

paradoxos: Dos efeitos de superfície”34.  Deleuze retoma da filosofia

estóica noções do corpo e do acontecimento, que acabam por desco-

brir os “efeitos de superfície”. Segundo o autor, os estóicos “distinguem

radicalmente, o que ninguém tinha feito antes deles, dois planos de

30 Roland Barthes, A câmara clara. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984, p.46.
31 Idem, ibidem.
32 Chantal Jaquet. Le corps. Paris, PUF, 2001, p.25. No original: Où commence et où finit
le corps ?.
33 Gilles Deleuze. “Segunda série dos paradoxos: Dos efeitos de superfície”. In: Lógica do
sentido. São Paulo, Perspectiva, 2000, p.11. Como bem explica Chantal Jacquet a propó-
sito do assunto corpo e incorporal na filosofia estóica, todas as coisas são corpos e estes
são o princípio para se compreender o real, porém os mesmos podem produzir efeitos que
não são corporais. O incorporal vem explicar o tempo, o acontecimento e os atributos dos
corpos. Ver Jaquet, capítulo I, “Le corps ou les corps?”, pp.23-79.
34 Idem, pp.5-13. Livro essencialmente sobre a busca dos conceitos de sentido e de não-
sentido, que é aludido aqui devido a seu estudo também sobre a superfície.
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ser: de um lado o ser profundo e real, a força; de outro, o plano dos

fatos, que se produzem na superfície do ser e instituem uma

multiplicidade infinita de seres incorporais”35 .

Gilles Deleuze observa que todo acontecimento é um efeito, que se dá

sempre nas superfícies, nas margens dos corpos.

“Ou então será que todo o acontecimento não é deste tipo, floresta,
batalha e ferimento, sendo tudo tanto mais profundo quanto mais isso
se passe na superfície, incorporal de tanto margear os corpos? A his-
tória nos ensina que os bons caminhos não têm fundação, e a geo-
grafia, que a terra só é fértil sob uma tênue camada”.36

Para os estóicos todo corpo está em contato com outro e os mesmos

estão como que envolvidos em uma película incorporal: as suas cau-

sas, seus acontecimentos. Gilles Deleuze observa, citando Émile

Bréhier:

“Quando o escalpelo corta a carne, o primeiro corpo produz sobre o
segundo não uma propriedade nova, mas um atributo novo, o de ser
cortado. O atributo não designa nenhuma qualidade real..., é sempre
ao contrário expresso por um verbo, o que quer dizer que é não um
ser, mas uma maneira de ser... Esta maneira de ser se encontra de
alguma forma no limite, na superfície de ser e não pode mudar sua
natureza (...)”37

O corte brutal proposto no exemplo de Deleuze não é um objeto ou um

corpo, ele é um acontecimento, segundo os estóicos um incorporal. A

pele pode ser cortada, esticada, é um modo de ser da pele modificar

35 Gilles Deleuze. “Segunda série dos paradoxos: Dos efeitos de superfície”. In: Lógica do
sentido. São Paulo, Perspectiva, 2000, p. 6.
36 Idem, p.11.
37 Id, p. 6.
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seus atributos e estar em constante relação. As maneiras de ser pro-

vém exatamente do que está em relação, elas não são propriamente

um corpo, mas um efeito que se encontra nas suas superfícies.

O estudo de Deleuze propõe assim um acontecimento que não sendo

corpo, não existe, porém “insiste” nas superfícies enquanto durar a re-

lação ou o encontro entre os corpos, mais pontualmente, entre as su-

perfícies dos corpos, suas fronteiras (pois se existe superfície, existe

profundidade e existe a fronteira entre elas.)

objeto-poro e ponto e buraco (prumo) vão e vêm em minha pesquisa

em um escoamento prolongado, espaçado no tempo mas próximo no

espaço do processo artístico, considerando muitas questões levanta-

das pelo estudo de Gilles Deleuze. (Aderência de superfícies: passo a

pensar nas coisas que se confundem, que se misturam, será possível?

Em um breve momento e em um pequeno espaço? Espaçamentos. Se

não for, por onde passa o calor, o resíduo, a matéria? Entre um e ou-

tro).

O que está em contato, sempre em relação? ponto e buraco (prumo)

salienta um problema das fronteiras. A fronteira para o filósofo Michel

de Certeau apresenta sempre um paradoxo, “criados por contatos, os

pontos de diferenciação entre dois corpos são também pontos em co-

mum. A junção e a disjunção são aí indissociáveis. Dos corpos em

contato, qual deles possui a fronteira que os distingue? Nem um nem

outro. Então, ninguém?”38

38 Michel de Certeau. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. Petrópolis, RJ, Vozes,
1994. p. 213.
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Para Certeau este é um problema do fronteiriço, pois as coisas fazem

fronteira umas às outras, a fronteira é um “espaço entre dois”39  e ao

mesmo tempo em que cria um limite que separa, ela é também aquilo

que comunica. Pensar as fronteiras, olhar mais aproximadamente para

elas, é cogitar que em algum ponto algo pode se misturar e se sobre-

por, que duas superfícies de naturezas distintas podem se encontrar.

Se a fronteira pode separar e criar o limite e, contudo concomitantemente

criar a junção, o filósofo Jacques Derrida, então, observa:

“Como tocar o intocável? (...) Só se pode tocar uma superfície, quer
dizer, a pele ou a película de um limite. (...) mas um limite, o próprio
limite, por definição, parece privado de corpo. Ele não se toca, ele não
se deixa tocar, ele escapa do tocar que, ou nunca o alcança, ou eter-
namente o transgride.”40

Tanto Certeau quanto Derrida, de diferentes maneiras, observam que

se a fronteira é o limite de disjunção ela também pode ser o seu contrá-

rio (ou seria seu complementar?), o de junção. Se é impossível tocar “o

próprio limite” é porque ele não tem contornos exatamente definidos na

medida em que talvez só possa ser percebido quando dois elementos

diversos encontram-se. objeto-poro e ponto e buraco-prumo colo-

cam a fronteira enquanto margem à mistura dos corpos que nunca se

completaria de fato, mas que está sempre na eminência de todo contato.

39 Michel de Certeau. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. Petrópolis, RJ, Vozes,
1994. p. 213.
40 Jacques Derrida. Le toucher, Jean-Luc Nancy. Paris, Galillé, 2000, p. 16. No original:
Comment toucher à l’intouchable? (...) On ne peut toucher qu’à une surface, c’est-à-dire à
la peau ou à la pellicule d’une limite (...) Mais une limite, la limite elle-même, par définition,
semble privée du corps. Elle ne se touche pas, elle ne se laisse pas toucher, elle se dérobe
au toucher qui ou bien ne l’atteint jamais ou bien la transgresse à jamais.
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Repetindo: como tocar a extrema ponta da ponta?41  O que pode tocar a

ponta de ponto e buraco (prumo)? O que tocam as pontas? O que

tocam as pontas dos dedos?

41 Jacques Derrida coloca (...) à la limite, ne se touche pas: à savoir la limite même, et
l’extrême pointe de la pointe. Idem, p. 56.
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1.2. MARGEANDO A SUPERFÍCIE

Tocar com as pontas dos dedos e com as palmas das mãos, tocar as

fronteiras rarefeitas, contemplá-as e observá-las. Tentar alcançá-las e

contatá-las. Capturar este contato, apresentá-lo se possível. Fixar o

volátil? à distância (elétrico)42  mapeia o percurso de uma situação de

fronteiras do contato através de sua apresentação fotográfica. O traba-

lho consiste em duas fotografias dispostas lado a lado em uma parede,

em que há uma espécie de movimento de um mesmo fato.

É evidenciado um fluxo de superfície, a situação do contato (situação

relativa) captada e apresentada sob forma fotográfica. Vilém Flusser

em “Glossário para uma futura filosofia da fotografia” assinala o termo

situação, com o qual identificamos o processo gerador de à distância

(elétrico), como sendo “cena onde são significativas as relações-en-

tre-as-coisas e não as coisas-mesmas”43 . Desta forma, este trabalho e

outros estudados aqui focalizam e expõem uma relação entre coisas,

situação constitutivamente fotográfica.

Momentaneamente os fios de cabelos adquirem movimento, flutuam

através de uma carga elétrica permeável a um corpo exterior, a mão. O

que usualmente na física chama-se um fenômeno de energia estática

acontece quando dois corpos encontram-se sob forças em equilíbrio.44

42 Trabalho (cada foto mede 41x 61x 1,5 cm) apresentado na exposição coletiva Campo
Aberto: ação documento obra, SCAR, Jaraguá do Sul, SC, 2004 e na individual LITORAL,
Museu Victor Meirelles, Florianópolis, SC, 2004.
43 Vilém Flusser. “Glossário para uma futura filosofia da fotografia”. In: Filosofia da Caixa-
Preta: Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Janeiro, Relume Dumará,
2002, p.79.
44 Utiliza-se aqui especialmente as definições do Dicionário Eletrônico de Língua Portuguesa
Houaiss, (Antônio Houaiss. Versão 1.0, São Paulo, Objetiva, 2001). Tais verbetes apresentam
uma explicação objetiva para o fenômeno da eletricidade estática, por conseguinte da
eletricidade dos cabelos.
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Há novamente uma oscilação de contato/distância/proximidade eviden-

ciada literalmente nas imagens fotográficas pois alguns fios são movi-

mentados sem serem tocados pela mão, enquanto outros encostam

levemente nas pontas dos dedos.

Através dos conceitos de superfície e fronteira estudados em objeto-

poro e ponto e buraco (prumo) este trabalho mais recente vem

conectar pensamentos sobre o que atravessa e o que não atravessa, o

que se move, flutua e quase escapa, sobre os acontecimentos desen-

rolados e experimentados nas margens e “tênues camadas”. São situ-

ações que se encontram no limite do visível, colocando a imagem em

uma dimensão do inframince de Marcel Duchamp45 .

Elétrica relação flutuante; refletindo sobre a eletricidade alcançamos

Florence de Mèredieu no estudo já evocado, em que aborda a energia,

inclusive a elétrica, enquanto matéria concreta e por vezes metafórica

utilizada nas artes visuais. A autora apresentando-nos a concepção de

energia como volatilização da matéria, uma operação que pode dilatar

o campo do gesto artístico:

“O artista, cada vez mais, considera esta energia ‘abstrata’ que repre-
senta a eletricidade, o gás, o átomo, a informação. A ação sobre o
mundo, o campo operatório dos gestos humanos é assim modificado.
Pode-se a partir de então agir à distância, no infinitamente pequeno e
também no infinitamente grande. (...) Entendida não mais como subs-
tância – visível, pesada, espacial – mas como onda, energia ou cor-
púsculo, a matéria vê-se, pouco a pouco, desmaterializada. Ela se
torna puramente abstrata, conceitual. Linguagem pura. Fotografia,
vídeo, holografia, imagem numérica participam cada uma a sua ma-

45 A noção elaborada por Marcel Duchamp conecta-se a muitos de meus trabalhos, voltando
a ser referida em muitos pontos desta dissertação.
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neira neste processo de sublimação dos pesos e dos sabores do
mundo.”46

Mèredieu observa que a noção de “campo energético”47  dinamiza e

alarga a concepção exageradamente estática ou substancial da maté-

ria, evidenciando “seu poder de transformação, o fato de que ela apa-

reça como mutação, passagem incessante de um estado a outro”48 . O

termo volatilizado é um tanto distinto daquele mais usual de

desmaterializado, mesmo que a própria autora chegue igualmente a

utilizá-lo, pois o volátil não nega a matéria, que existe e está sempre

ali, não nega o contato dos cabelos elétricos como algo palpável (qua-

se podemos pegá-los e manipulá-los?).

Neste sentido, algumas proposições de Marina Abramovic (1946-) e

Ulay (1943-) são exemplares para pensarmos na energia que emana

de um confronto ou encontro. Em suas ações conjuntas, os artistas

exploram e experimentam o fato de estar em relação como uma espé-

cie de inserção em um campo de força em que o contato entre seus

corpos evidencia trocas de energia. Partindo, assim, de seus próprios

corpos, o casal, enquanto trabalhou em parceria, realizou uma série de

ações cujo tema era exatamente a relação, a série Relation Work (1976-

46 Florence de Mèredieu. Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne. Paris, Bordas,
1994, p. 310. No original: L’artiste, de plus en plus, tient compte de cette énergie ‘abstraite’
que représentent l’électricité, le gaz, l’atome, l’information. L’action sur le monde, le champ
opératoire des gestes humains s’est ainsi décalé. On peut désormais agir à distance, dans
l’infiniment petit et aussi l’nfiniment grand. (...) Entendue non plus comme substance –
visible, pesante, étendue – mais comme onde, énergie ou corpuscule, la matière se voit
peu à peu dématérialisée. Elle devient purement abstraite, conceptuelle. Langage pur.
Photographie, vidéo, holographie, image numérique participent chacune à leur manière à
ce processus de sublimation des pesanteurs et des saveurs du monde.
47 Idem, p. 315.
48 Idem, p. 316. No original: Seul caractère désormais reconnu comme essentiel à la
matière: son pouvoir de transformation, le fait qu’elle apparaisse comme mutation, passage
incessant d’un état dans un autre.
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1980) concentrava-se em diferen-

tes relações, relação amorosa, re-

lação de tempo e espaço, relação

de forças em confronto.

Uma zona em que se concentra

uma grande energia é proposta

pela dupla em Relation Time (1977). Como em muitas de suas ações,

esta também não tinha um tempo de duração pré-determinado, depen-

dia de sua capacidade de suportar a circunstância à qual se submeti-

am. Durante dezessete horas, os artistas permaneceram sentados um

de costas para o outro, sem se mexer, conectados através de seus

longos cabelos entrelaçados em um nó.  Como bem coloca a pesquisa-

dora Kristine Stiles, o nó de cabelos age como um “ponto de junção”49

e através dele instala-se uma condição de troca, exibindo “proprieda-

des físicas de força, movimento, tensão, um invisível dinamismo e mag-

netismo”.

Em outro sentindo, mas igualmente propondo uma reflexão a propósito

da energia concebida por uma relação de contato, novamente, obser-

vam-se algumas proposições plásticas e escritas de Marcel Duchamp

na concepção do Grande Vidro. O artista interessava-se na ação dos

fenômenos aparentemente invisíveis agenciados pelo corpo, como fica

evidente em suas notas evocadas na ABERTURA. A eletricidade

permeada por efeitos biológicos e magnéticos é constantemente referi-

49 Kristine Stiles. “Uncorrupted joy: international art action”. In: Out of actions: Between
performance and the object 1949-1979. Org. Paul Schimmel. Los Angeles, The Museum of
Contemporary Art, 1998, p. 232. No original:  (…) as a point of juncture across which the
artist visualized a quality of their exchange. (…) the band of hair exhibited physical properties
of force, movement, tension and the magnetism (…).

Marina Abramovic e Ulay
Relation Time

1977
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da em seus escritos e nitidamente na parte superior do Vidro, onde se

localiza uma nuvem ou auréola, como aponta Florence de Mèredieu,

que apresenta uma princípio de irradiação da energia em “um mundo

onde tudo propulsa, projeta-se e se encontra sob forma de um constan-

te desperdício”50 .

Como medida de uma contenção de desperdício de energias, Duchamp

elabora intelectualmente uma espécie de máquina, intersecção entre

texto e imagem, um Transformador para as energias desperdiçadas é

projetado através de suas palavras:

“Transformador
Transformador destinado a utilizar pequenas energias desperdiçadas
como: o excesso de pressão sobre um botão elétrico / a exalação da
fumaça do tabaco. / o crescimento dos cabelos, dos pelos e das unhas.
/ a queda da urina e dos excrementos. / os movimentos de medo, de
surpresa, de preocupação, de cólera. / o riso. / a queda das lágrimas.
/ os gestos demonstrativos das mãos, dos pés, os tiques. / os olhares
duros. / os braços que caem do corpo. / o espreguiçamento, o bocejo,
o espirro. / o escarro comum e o de sangue. / os vômitos. / a ejaculação.
/ os cabelos embaraçados, o redemoinho. / o barulho de assoar, o
ronco. / o desmaio. / o assobio, o canto. / os suspiros, etc...”51

50 Florence de Mèredieu. Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne. Paris, Bordas,
1994, p. 322. No original: (...) un monde où tout se propulse, se projette et se retrouve sous
la forme d’une constante déperdition.
51 Marcel Duchamp. Duchamp du signe -  Ecrits. Paris, Flammarion, 1975, p. 272.
Originalmente, lê-se Transformateur. Transformateur destiné à utiliser les petites énergies
gaspillés comme: l’excès de pression sur un bouton électrique / l’exhalation de la fumée de
tabac. / la poussée des cheveux, des poils et des ongles. / la chute de l’urine et des
excrements. / les mouvements de peur, d’étonnement, d’ennui, de colère. / le rire. / la
chute de larmes. / les gestes démonstratifs des mains, les pieds, les tics. / les regards
durs. / les bras qui en tombent du corps. / l’étirement, le baillement, l’éternuement. / le
crachement ordinaire et de sang. / les vomissements. / l’éjaculation. / les cheveux rébarbatifs,
l’épi. / le bruit de mouchage, le ronflement. / l’évanouissement. / le sifflage, le chant. / les
soupirs, etc...
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Nas notas do artista estão inventariadas as pequenas energias

impulsoras da máquina do corpo, dispersas, evaporadas e soltas no ar.

Os cabelos elétricos enquanto fenômeno vinculado à (pequena) ener-

gia não poderia estar igualmente relatado na lista do artista? à distân-

cia (elétrico) parte do ponto em que o corpo mantém a própria energia

elétrica, sustenta-a independentemente de um objeto ou de algum ele-

mento exterior a seu próprio sistema, e que, contudo, atualiza um contato

que se espaça no espaço, no ar, no que está fora.

Energia concentrada. Ponto de condensação de eletricidade passagei-

ra. Os cabelos hesitam em cair e questionam a gravidade: é possível

alcançar esse contato que não é fixo, estático, que parece não ser

coisa alguma? Pode-se tocar na fronteira do que está eletrizado? Re-

petindo: como tocar a extrema ponta da ponta? O que tocam as pon-

tas? O que tocam as pontas dos dedos? Ou se elas quase não tocam?

Ou se tocar o que está elétrico implica mais do que tocar? Implica to-

dos os (cinco?) sentidos do contato?

O gesto dos dedos que quase não tocam motivam uma reflexão sobre

o tocar, e é preciso “tocar com tato um pensamento sobre o tocar”,

sutilmente observa Jacques Derrida, e continua, “tal pensamento de-

veria ao mesmo tempo oferecer-se e se expor – deixar-se tocar. Pois

tocar é, acredita-se, tocando o que se toca, deixar-se tocar pelo toca-

do, pelo tocar da coisa, objetiva ou não, ou pela ‘carne’ que se toca e

que se torna então tanto tocante quanto tocada”52. 

52 Jacques Derrida. Le toucher, Jean-Luc Nancy. Paris, Galilée, 2000, p. 312. No original:
Touchant avec tact à la pensée du toucher, (...) une telle pensée devait en même temps
s’offrir et s’exposer – à se laisser toucher. Car toucher, croit-on, c’est, touchant ce qu’on
touche, se laisser toucher par le touché, par le toucher de la chose, objective ou non, ou
par la “chair” que l’on touche et qui devient alors touchante autant que touchée.
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No livro referido anteriormente Le toucher, Jean-Luc Nancy, Jacques

Derrida parte dos estudos do filósofo Nancy para esmiuçar e alargar o

sentido do tocar, o que, segundo ele, trata-se da “profunda questão do

sentido aparentemente o mais superficial”, exatamente uma “questão

da própria superfície”53 . Questionando a própria definição do tocar

concomitantemente em que repensa todos os outros sentidos, lança-

nos um desafio:

“Sem muito confiar, no final das contas, nem no senso comum (...)
nem no senso comum de uma cultura que nos obriga ainda a contar
os sentidos nos dedos de uma única mão, a mão do homem. Não há
um sentido, nem um, nem dois, três, quatro, cinco, seis. É preciso
sentir e contar de outra maneira, e, aliás, nós o fazemos, é assim que
ocorre. (...) E, sobretudo quando ele (Jean-Luc Nancy) diz ‘não há ‘o’
tocar’. Ele teria dito, eu suponho, ‘Não há ‘a’ visão’, etc. E aí se abrirá
sua problemática do sentido e dos sentidos, do sentido do mundo,
etc.”54

Jacques Derrida retoma os estudos filosóficos de Jean-Luc Nancy quan-

do ele associa sensações habitualmente não vinculadas ao tátil (olhar,

escutar ou experimentar com o paladar) em Corpus du tact55  e observa

que “todos os sentidos estão incluídos neste corpus do tato, não so-

53 Nestes termos quando Derrida coloca-nos: (...) la façon dont un grand philosophe traite
le toucher, la profonde question du sens apparemment le plus superficiel, la question de la
surface même (...). Jacques Derrida. Le toucher, Jean-Luc Nancy. Paris, Galilée, 2000,
p.9.
54 Sans trop se fier, au bout du compte, ni au sens commum (...) ni au sens commum
d’une culture qui nous oblige encore à compter les sens sur les doigts d’une seule main, la
main de l’homme. Il n’y a pas un sens, ni un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il faut sentir et
compter autrement, et d’ailleurs nous le faisons, c’est ainsi que ça se passe. (...) Et surtout
quand il dit “il n’y a pas ‘le’ toucher”. Il aurait dit tout aussi bien, je le suppose “Il n’y a pas ‘la’
vue” , etc. Et là s’ouvrira sa problématique du sens et des sens, du sens du monde, etc.
Idem, p.231.
55 Corpus du tact : effleurer, frôler, presser, enfoncer, serrer, lisser, gratter, frotter, caresser,
palper, tâter, pétrir, masser, enlacer, étrindre, frapper, pincer, mordre, sucer, mouiller, tenir,
lâcher, lécher, branler, regarder, écouter, flairer, goûter, éviter, baiser, bercer, balancer,
porter, peser... (Jean-Luc Nancy, Corpus) Idem, p.85.
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mente tocar, mas também o olhar, o ouvir, o sentir, o gostar”56. E nos

questiona: “Você não se perguntaria (...) se se pode acariciar com os

olhos? E tocar o olhar que toca você?”57 O autor, desta forma, assinala

o tocar como uma ampla experiência sensitiva e coloca todos os senti-

dos em um, todos os sentidos no tocar, e quem sabe podemos reformular

tal proposta e pensar em todos os sentidos com o tato, todos os senti-

dos no contato. “O tocar seria assim, no ser (...) o contato do com (do

cum ou do co-) consigo como com o outro, o com como contato, a

comunidade como co-tato”58 .

Um sentido que oscila e se expande não se define prontamente, o to-

car de Jean-Luc Nancy apresentado por Jacques Derrida pensa tanto

em seu próprio limite como nas distâncias inseridas e implicadas em

sua constituição, ele duvida da contigüidade e das relações mais ime-

diatas, apresenta-nos o espaçamento dentro do tocar: “Nós devemos

uma vez mais dissociar o tocar daquilo que o senso comum e o sentido

filosófico sempre lhe atribuem, como a própria evidência, como o pri-

meiro axioma de uma fenomenologia do tocar, a saber, o imediato”59 . E

mais adiante complementa: “Sem nunca abandonar a insistência sobre

o tato, ao qual ele não renuncia jamais, Nancy o associa sempre, con-

56 Jacques Derrida. Le toucher, Jean-Luc Nancy. Paris, Galilée, 2000, p. 90.Tous les sens
inclus dans ce corpus du tact, non seulement le toucher, mais aussi le voir, l’entendre, le
sentir, le goûter.
57 - Ne demandiez-vous pas (...) si on puvait se caresser des yeux ? Et toucher le regard
qui vous touchent? Idem, ibid.
58 Le toucher serait ainsi, dans l’être (...) le contact de l’avec (du cum ou du co-) avec soi
comme avec l’autre, l’avec comme contact, la communauté comme co-tact. Idem, p. 133.
59 Nous devons une fois de plus dissocier le toucher de ce que le sens commum et le
sens philosophique lui accordent toujours, comme l’évidence même, comme le premier
axiome d’une phénoménologie du toucher, à savoir l’immédiateté. E ele chega a falar
marquer cette rupture avec l’immediateté ou avec la continuité du contact, cet intervalle de
l’espacement, cette exteriorité, et cela au moment même où l’on insiste tant sur la contigüité,
le toucher, le contact, etc. Idem, p.137.
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tra a tradição continuísta do imediato, ao valor de afastamento, de des-

locamento, de espaçamento, de repartição ou de partilha”60 .

Um espaçamento do contato do tocar (no tempo e no espaço). E se

trata de um espaçamento daquilo que não é imediato num sentido igual-

mente de intervalo inserido no próprio contato, pois assinala Derrida,

há sempre uma “interrupção, uma interposição, um desvio do entre no

meio do contato (...) esta diferença do entre, esta diferença elementar

da inter-posição ou do intervalo entre duas superfícies”61  é a condição

do contato. Que seja entre “uma pele e alguma coisa, mesmo entre

peles”, entre panos, “véus, luvas”, entre os dedos e os cabelos. Pois

afinal, como tocar a fronteira mesma?

Os meus dedos tocam meus cabelos, que estão quase que fora de

meu corpo. Onde começa e onde termina? E se tocar com seus própri-

os dedos a eletricidade dos cabelos for uma tentativa de tocar sua

própria fronteira, tocar o que momentaneamente margeia nossa super-

fície. Voltamos então às palavras do nosso começo, à citação mais

acima, no início deste ponto de condensação, na qual Jacques Derrida

propõe-nos “sentir-se tocar um limite, em se sentir tocado por um limi-

te, e seu próprio limite”62.

60 Jacques Derrida. Le toucher, Jean-Luc Nancy. Paris, Galilée, 2000, p. 146. Sans jamais
abandonner l’insistance sur le tact, auquel il ne renonce jamais, Nancy l’associe toujours,
contre la tradition continuiste de l’immédiat, à la valeur d’écart, de déplacement,
d’espacement, de partition ou de partage.
61 Interruption, interposition, détour de l’entre au milieu du contact (...) mais quelque forme
concrète (...) entre une peau et quelque chose, voire entre deux peaux (... voile... gant....)
cette différance de l’entre, cette différance élémentaire de l’inter-position ou de l’intervalle
entre deux surfaces est (...) la condition du contact (...). Idem, p.258.
62 Idem, p.129.
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O contato do tocar de à distância (elétrico) é tentar tocar a fronteira,

burlar sua inacessibilidade, a borda do próprio limite e se aproximar do

que está do outro lado do limite, mesmo que ele permaneça inalcançável

de fato. à distância (elétrico) é de certa forma, portanto, uma apresen-

tação desta tentativa de transbordamento. Ilimites do contato e suas

irradiações. Talvez por isso tal proposição seja a evidência inegável de

uma situação fotográfica, que só pode ser enquanto fotografia. Tendo

em vista que o contato que irradia, irradia num ponto constante de es-

paço e de tempo, sua apresentação fotográfica.

Florence de Mèredieu esclarece-nos que a fotografia é intrinsecamen-

te uma mídia intermediária, serve de espaço de transição entre o real,

natural e evidente ao mundo das imagens. Ela é um “elo entre dois

pólos”63 , entre a matéria e sua volatilização. Para ela, Roland Barthes,

no livro A câmera Clara, observa com exatidão o processo de

volatilização que é ao mesmo tempo um processo essencialmente ma-

terial, que envolve a luz e um depósito material sobre uma película,

transferida para o suporte papel.

Este trajeto entre dois pólos é evidenciado em à distância (elétrico) e

claramente nas palavras de Barthes evocadas por Mèredieu:

“A foto é literalmente uma emanação do referente. De um corpo real,
que estava lá, partiram radiações que vêm me atingir, a mim, que
estou aqui; pouco importa a duração da transmissão; a foto do ser
desaparecido vem me tocar como os raios retardados de uma estrela.
(...) a luz embora impalpável, é aqui um meio carnal, uma pele que
partilho com aquele ou aquela que foi fotografado.”64

63 Florence de Mèredieu. “Un médium intermédiaire: la photographie”. In: Histoire matérielle
et immatérielle de l’art moderne. Paris, Bordas, 1994, pp.268-269.
64 Roland Barthes. A câmara clara. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984, p.121.
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A “duração da transmissão” aqui salientada duplamente, na constitui-

ção da imagem fotográfica e na eletricidade dos cabelos, insere-se no

número de fotos proposto por à distância (elétrico), assinala uma pas-

sagem do contato por um tempo determinado; através de duas ima-

gens é atestado que o fato desenrolou-se em um intervalo de tempo,

que seja alguns minutos ou algumas horas, movimento testemunhado

e fixado pelo dispositivo fotográfico. No desenvolvimento deste traba-

lho, executei diversas tomadas fotográficas, porém minha escolha se

deu em apresentar duas imagens somente. Diferentemente de outros

trabalhos que expõem uma seqüencialidade de tempo (como no caso

específico de marca d’água estudado no último ponto da dissertação)

à distância coloca-nos dois momentos praticamente semelhantes, o

que muda sutilmente é a posição da mão e de alguns fios de cabelo.

Neste sentido, acredito que há muito mais uma ênfase em um

espaçamento de tempo65  do que em uma seqüência, coloca-se um

espaçamento entre dois, um bloco de movimento.

Philippe Dubois esclarece-nos o poder de mobilização da fotografia ao

apresentá-la como um “pequeno bloco de aqui e agora”66 . O autor ob-

serva que a fotografia pode reduzir “o fio do tempo a um ponto”67 :

“Se o ato fotográfico reduz o fio do tempo a um ponto, se faz da dura-
ção que escoa infinitamente um simples instante detido, não é menos
claro que esse simples ponto, esse lapso curto, esse momento único,
levantado do contínuo do tempo referencial, torna-se, uma vez pego,
um instante perpétuo: uma fração de segundo, decerto, mas
‘eternizada’, captada de uma vez por todas, destinada (também) a durar,

65 Espaçamento de tempo é uma noção levantada no próximo ponto desse texto,
conectando-se ao trabalho still. Cabe aqui salientar que diferentes trabalhos abordam
problemas semelhantes, questões que vão e vêm na escrita e na prática.
66 Philippe Dubois. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas, SP, Papirus, 1998, p.176.
67 Idem, p.168.
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mas no próprio estado em que ela foi captada e cortada.”68

O tempo da imagem carrega todo acontecimento que se espalha no

espaço de um instante. Na distância que “se desdobra e se transfor-

ma”, no intervalo entre um fio de cabelo e a ponta de um dedo. Régis

Durand autor de Le temps de l’image  possibilita-nos tocar neste

espaçamento no movimento, intervalo flutuante produzido pela foto-

grafia:

“As fotografias (algumas fotografias) parecem-me ter este valor de
constelação de imagens e de tempo-ralidades pela qual a distância
desdobra-se e se transforma, e pela qual a ausência investe na pre-
sença. É neste sentido que a fotografia não é nunca simples reunião
do passado (de um ter-estado-lá), mas a operação pela qual o passa-
do transforma-se em futuro – com a condição de admitir que o passa-
do e o futuro só têm sentido no instante preciso do presente, vivido
como imagem fulgurante, despertar, passagem.”69

A fotografia como bloco (bloco de pele, bloco de gestos espaçados no

tempo) figura nas reflexões da artista Hannah Villiger (1951-1997)70

Muitas de suas séries fotográficas são denominadas blocos ou escultu-

ras, imagens que nos apresentam o próprio corpo da artista, fotografa-

do por ela mesma através de uma máquina Polaroid. “Corpos sólidos

ou líquidos”71 , escreve a artista em seu caderno de notas, indicando

68 Philippe Dubois. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas, SP, Papirus, 1998, p.168.
69 Régis Durand. Le  temps de l’image. Paris, La Différence, 1995, p.162. Les photographies
(certaines photographies) me paraissent avoir cette valeur de constellation d’images et de
temporalités par laquelle la distance se dédouble et se transforme, et par laquelle l’absence
investit la présence. C’est en ce sens que la photographie n’est jamais simple recollection
du passé (d’un avoir-été-lá), mais l’opération par laquelle le passé se transforme en futur –
à condition d’admettre que passé et futur n’ont de sens que dans l’instant précis du présent,
vécu comme une image fulgurante, réveil, passage.
70 O trabalho da artista suíça Hannah Villiger volta a ser refletido mais adiante em ESPAÇOS
DOS GESTOS DO CONTATO quando é estudado o gesto de fotografar a si mesmo e suas
implicações nas poéticas abordadas.
71 Hannah Villiger. Berlin, Scalo, 2001, p.247. Ela escreve em 1996: Corps solides ou
liquides.



sua preocupação em apresen-

tar e explorar a consistência

e a existência do corpo como

uma espécie de condensação

espacial, blocos concêntricos

que revelam o poder tátil da

fotografia.

Giselda Pollock no texto “The

Body, My Body, Her Body”

aponta: “O ato fotográfico en-

volve e é definido pelo próprio

alcance (da artista), envolven-

do o corpo no que Merleau-

Ponty filosoficamente nomeia

‘carne’, definindo o visível

como entrelaçamento da vi-

são e do movimento”72 . Movi-

mentos táteis e condensados,

como explica-nos a autora, o

corpo da artista compacta-se

no bloco fotográfico a partir da máxima distância que alcançam seus

braços, abrindo um espaço em que enfoca a pele como seu principal

material e a fotografia como sua privilegiada ferramenta:

72 Giselda Pollock. “The Body, My Body, Her Body”. Idem, pp.197/198. O texto originalmente:
The photographic act involves and is defined by her own reach, involving the body in what
Merleau-Ponty philosophically named “flesh”, defining the visible as the entwining of vision
and movement. The arm’s breadth holds open a space for a kind of visual touching (...).

Hannah Villiger
Block I

1988
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“A pele é a imprecisa membrana entre o limite exterior e a superfície
mais interior. A pele é o extremo exterior de nosso obscuro interior e a
fronteira mais valiosa do corpo íntimo, a superfície para recordar nos-
so contato com o mundo e nossa diferenciação dele através de seu
impacto externo pela pressão, temperatura, pela passagem. A pele é
a fronteira e o limiar de conexão e sensação para com o mundo inter-
no.”73

O trabalho de Hanna Villiger demonstra a pele como imagem, transfor-

ma todo o volume de seu corpo em superfície sem, entretanto, deixar

de pensá-lo como este bloco concentrado em que seu corpo é delimita-

do e circunscrito. Os gestos das mãos que se encostam a seus cabelos

ou abraçam seus próprios pés condensam-se em um instante espaço-

temporal preciso. A fotografia como ponto de condensação da substân-

cia mais volátil ou passageira; diríamos, concordando com Florence de

Mèredieu74 , que não se trata de “sublimar a matéria do mundo”, seu

tempo e espaço, mas muito pelo contrário, trata-se de devolver ou ten-

tar apreender uma densidade do contato. Do contato da artista consigo

mesma que por sua vez não deixa de nos alcançar através de sua

imagem.

Densidade volátil, se pudermos apropriar-nos de termos aparentemen-

te contrários ou afastados, é a própria busca de à distância (elétrico),

palavras suscitadas durante sua elaboração. Como localizar este contato

por intermédio da fotografia que nasce na ponta de meus dedos e alas-

73 Skin is the indecidable membrane between outer limit and inner surface. Skin is the
outer extreme of our hidden insides and the charged boundary of the discrete body, the
surface for recording our contact with and our differentiation from the world through its
external impact by pressure, temperature, or prick. Skin is the borderline and threshold of
connection and the sensation of self world exchange. Nota de tradução: prick (no texto em
alemão, utiliza-se o termo stich) num sentido de passagem, daquilo que relaciona interior e
exterior. Idem, p.198.
74 Florence de Mèredieu. “La photographie comme matière”. In: Histoire matérielle et
immatérielle de l’art moderne. Paris, Bordas, 1994, pp.31-33.
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tra-se para a ponta de meus cabelos, abrigando todos sentidos para tal

conceito, ou todas as sensações que dele fazem parte?

O contato como relação consigo ou com o outro é sempre com, vimos

anteriormente as colocações de Jacques Derrida (“o com como contato,

a comunidade como co-tato”). Relação entre fronteiras, um com pro-

posto pelo autor espaçadamente entre dois pontos (entre meus dedos

e...). O contato de à distância (elétrico) sugere inauguralmente a dis-

tância implicada no contato. A partir de então, perguntamo-nos junta-

mente a Derrida: “O que é um contato se ele intervém sempre entre

dois x?”75  Plural e pontualmente espaçado.

75 Jacques Derrida. Le toucher, Jean-Luc Nancy. Paris, Galilée, 2000, p.12. Qu’est-ce
qu’un contact s’il intervient toujours entre deux x ?



“(...) a insistência na separação espaçante: ele (Jean-Luc
Nancy) diz quase sempre, como aqui, ‘tocados e espaça-
dos’, a distância no contato, o fora no dentro do contato.”
Jacques Derrida

“(...) aquilo que não é forma, mas nos espreita, o espaço
entre duas mãos, entre quatro mãos, esse espaço acima
delas, embaixo, à sua frente, numa extensão heterogênea
e não-contínua (...)”
“(a pontuação é uma espécie de separador sintático. A
pontuação organiza uma seqüência (o que vem antes, o
que vem depois), uma seqüência de eventos, de apresen-
tações. Ela cria espaçamentos. Sua ênfase aqui, é no sen-
tido de um encadeamento intervalar. A pontuação instau-
ra intervalos na seqüência de operações sobre a forma e a
visualidade).”
Helio Fervenza

“Devido à epiderme que por toda parte me recobre, sou
sensível também nos cotovelos.
Porque meus dois olhos estão colocados a uma distância
igual das bordas da minha cabeça, as lentes dos óculos,
bem como as hastes, são de tamanho idêntico.
Porque o lugar das mãos é na ponta dos braços, à direita
e à esquerda, os bolsos das roupas não estão nunca situ-
ados na parte de baixo das calças.”
Nathalie Quintane



PONTO DE CONDENSAÇÃO
ESPAÇAMENTOS DO CONTATO
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2. ESPAÇAMENTOS DO CONTATO

Ponto de condensação dois: aproximamo-nos do verbo espaçar, que

consta em causar intervalos, abrir espaçamentos. Ampliar os limites.

Espaçamento pode ser o que se espaça entre um ponto e outro, uma

distância que produz ligamentos, como em um desenho de ligar os

pontos. Pode ser igualmente um momento entre a ocorrência de dois,

ou mais, acontecimentos (como o espaçamento entre o abrir e o fechar

de um piscar de olhos).

O contato, por sua vez, pode ser uma posição relativa, ou seja, não

necessariamente constante, de corpos que se tocam, que se vêem,

que interagem. O contato seria uma proximidade estabelecida com

alguém ou alguma coisa, manter contato, contatos imediatos, um

encontro também a uma certa distância, contato visual. Seja qual for a

espécie de contato, ele essencialmente implica um espaçamento.

ESPAÇAMENTOS DO CONTATO é o intervalo de tempo e de espaço

determinado pelo contato. As coisas espaçam-se no mais breve encostar,

o corpo amplia sua extensão ao entrar em contato.

Espaçamentos são encaixes, um vão, é um gesto que aponta, um tempo

entre tempos. Os trabalhos aqui condensados - vão, encaixe, o sentido

do gesto, still - constituíram-se a partir de pensamentos sobre

espaçamentos, as distâncias dos intervalos, interstícios epidérmicos, e

suas possibilidades de contato. Intervalo, palavra que nos é cara nesta

reflexão teórica e prática, é um espaço entre dois, um tempo entre dois.
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1 Nelson Brissac Peixoto. Paisagens Urbanas. São Paulo, SENAC, 2004, p. 376.
2 Roland Barthes. “Sabedoria da arte”. In:O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro, Nova
Fronteira, 1990, p.165.
3 Gillo Dorflès. L’intervalle perdu. Paris, Librairie des Méridiens, 1984. Na página 34, lê-
se: (...) l’intervalle au sens précis de pause, d’espace vide entre deux notes, de gap
sonore; ou si l’on veut, de silence entre deux sons ou bruits, qui constitue l’équivalent
musical de ce qu’est par exemple l’entre-colonnes d’un temple grec (...).

“O espaço entre fronteiras, o lugar onde os limites das coisas quase se

tocam.” 1

A porosidade como distância. Para Roland Barthes, espaçamento é

uma rarefação, um estado que se denomina “Raro, que quer dizer em

latim: apresenta intervalos, interstícios, que é espaçado, poroso,

esparso.” 2 Se é um estado, supõe-se como todo o estado que pode vir

a mudar, como a água torna-se vapor, como a noite vira dia, o Raro

denomina não somente um espaço poroso, como também um espaçado

de tempo.

Ao cercar uma certa idéia de espaçamento, deparo-me com intervalos

temporais e espaciais, tanto no que diz respeito ao conceito, quanto ao

próprio fazer plástico. Ecoando as palavras de Barthes, está uma

reflexão sobre os intervalos proposta por Gillo Dorflès no livro L’intervalle

perdu, que, para o autor, apresentam-se, por exemplo, como uma pausa,

silêncio entre dois barulhos ou o entre-colunas de um templo grego.3

Dorflès descreve o intervalo como uma espécie de suspensão no tempo

(e no espaço), para ele:

“(...) dizer ‘tempo’ significa também considerar a eventualidade de
uma interrupção que, em um certo sentido, constitui a espacialização.
E é aqui que o conceito de intervalo aparece mais consistente e
significativo. O intervalo entre dois tempos poderá ser uma pausa
em que o tempo ‘cessa de correr’; mas ele poderá também ser a
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4 Idem, p. 110. Na tradução francesa (o livro original é em italiano) : (...) dire “temps”
signifie aussi considérer l’eventualité d’une interruption qui, dans un certain sens, en
constitue la spatialisation. Et c’est ici que le concept d’intervalle apparaît plus consistant
et plus significatif. L’intervalle entre deux temps pourra être une pause où le temps “ces-
se de courrir”; mais il pourra aussi être la césure (de silence entre deux sons) – le
diasthème – qui en permet la perception et la juste valorisation.
5 Idem, p. 9: Diasthème signifie justement quelque chose qui sépare  deux événements,
deux objets (...).
6 Jacques Aumont. A imagem. Campinas, SP, Papirus, 1995, pp.237/240.

cesura (de silêncio entre dois sons) – o diastema – que permite a
percepção e a justa valorização.”4

O autor coloca neste trecho uma importante noção desenvolvida no

livro, a de diastema, termo que vem a ser o fio condutor de L’intervalle

perdu. Para Gillo Dorflès, nossa cultura desvaloriza o intervalo (no

tempo, dar-se um tempo de pausa, no espaço, deixar espaçamentos

na arquitetura, por exemplo, não são situações usuais em uma época

de excessos) e é a este comportamento adiastemático que ele quer

reagir. Diastema apresenta-se exatamente como aquilo que separa, ou

espaça dois acontecimentos, dois objetos.5

Uma apresentação do intervalo temporal é proposta também no cinema,

como nos informa Jacques Aumont em A imagem.6 Segundo o autor,

numa montagem de um filme, por vezes, pode-se enfatizar mais o

espaçamento entre dois fotogramas, do que os próprios fotogramas.

Através de uma passagem de uma imagem que salta para outra, há

algo que se parece com um desvio de rota na seqüência da película,

mas que na realidade é o que multiplica os sentidos da obra.

A noção de intervalo foi especialmente elaborada pelo diretor russo de

Um homem com uma câmera (1929) Dziga Vertov, como aponta Aumont:
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“(...) a montagem tal como a define o cinema ainda chamou a atenção
para outro modo de relações temporais na imagem (...). Esse modo
é o do salto entre dois planos sucessivos, isto é, de uma montagem
de dois planos na qual é menos importante o que une os dois planos
(sua interação) do que o que os separa, que o designaremos por
intervalo entre eles. Em musicologia, um intervalo é a distância entre
duas notas mensurável pela relação de suas freqüências (...). Foi
esta última observação que permitiu a utilização metafórica, pelo
cineasta russo Dziga Vertov, do termo intervalo para designar a
distância entre duas imagens de filme. Naturalmente, essa distância
não é mensurável; mas Vertov propôs fazer dela o fundamento de
um tipo de cinematografia deliberadamente não-narrativa e até não-
ficcional, na qual a significação e a emoção nasceriam da
combinação de tais relações abstratas (entre formas, durações,
enquadramentos, etc).”7

Jacques Aumont observa que pode haver intervalo em diversos tipos

de seqüência, mesmo nas imagens fixas, como nas seqüências

fotográficas. O intervalo introduzido por Vertov assinala uma passagem

brusca de um tempo a outro, que não chega a constituir uma ruptura,

porém, muito mais uma distância: “O intervalo consiste sempre em

manter uma distância, um afastamento, uma diferença visual entre duas

imagens, e em mostrar o tempo por essa diferença”.8

No conjunto de meus trabalhos que se colocam enquanto espaçamentos

deixa-se perceber uma clara preocupação em perscrutar os intervalos

plenos de passagens. Espaçamentos referentes às superfícies do

contato que transitam em torno de dois núcleos: intervalos mais

enfaticamente espaciais, espécies de porosidades; e intervalos entre o

ver e o tocar, que por sua vez acionam um espaçado de tempo. Tais

situações são analisadas a seguir quando me refiro mais atentamente

aos trabalhos específicos deste capítulo.

7 Jacques Aumont. A imagem. Campinas, SP, Papirus, 1995, p.p. 237/238.
8 Idem, p.240.
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9 Georges Didi-Huberman. Être Crâne: lieu, contact, pensée, sculpture. Paris, Les Éditions
de Minuit p. 71. (Entre “moi” et l’ “espace”, il n’y a que ma peau.
10 Duas fotografias emolduradas, medindo 41,5x 60x 2cm cada uma. Trabalho integran-
te da exposição LITORAL,  Museu Victor Meirelles, em Florianópolis, realizada entre  ju-
nho e agosto de 2004.

2.1. ESPAÇAMENTO DA PELE (VÃO, ENCAIXE, O SENTIDO DO GESTO)

A pele como conjunto de poros é um espaçamento rarefeito por

excelência; suas passagens e encadeamentos entre o dentro e o fora

sempre me fizeram querer olhar mais de perto. “Entre ‘eu’ e o ‘espaço’,

há somente minha pele.” 9 Às vezes sem motivo aparente, deparo-me

observando minhas mãos, a dobra dos dedos, os traçados das

articulações. De punho fechado, rente aos olhos, percebo pequenas

dilatações de pele entre os ossinhos salientes. O que se espaça nestes

espaçamentos?

2.1.1. VÃO E A FOTOGRAFIA COMO ESPAÇAMENTO

“A realidade derradeira de uma foto reside em uma matéria, e em
uma matéria cuja qualidade derradeira é tátil. Certo, não se pode
tocá-la, como se pode tocar a escultura e, de certa maneira, as
outras artes plásticas. Mas a visão nada mais é do que uma
modificação e uma variação do sentido do tocar. Os fisiologistas
nos ensinaram que a retina é um pedaço de pele capaz de tocar a
luz.” Jean-Claude Lemagny. (L’ombre et le temps – essais sur la
photographie comme art. Paris, Nathan, 1992, p. 288.)

O trabalho que nomeio vão, assim como outros trabalhos aqui

estudados, surge de um pensamento da superfície do corpo repleta de

distâncias porosas, espaçamentos. vão constitui-se em duas fotografias

de recortes de partes do corpo - fragmentos quase invisíveis, os locais

entre os dedos e entre os olhos - emolduradas com um vidro que realiza

também um recorte, já que deixa coberta uma parte da fotografia e

revela outra.10 Partes dos vidros apresentam uma coloração
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11 Jateamento é uma técnica empregada para decoração de vidros e espelhos, consiste
no uso de um jato de areia que realiza desenhos sobre tais materiais. No local emprega-
do, o vidro fica com uma aparência rugosa e opaca. Como explica Florence de Mèredieu
(Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne, Paris, Bordas, 1994, p. 69) o vidro
“resistindo ao tocar, mas (in) visível ao olho, (...) pode jogar nas duas dimensões inversas
da transparência e da opacidade. Amplamente utilizado pela arte moderna, encontra-se
em obras tão variadas quanto as de Duchamp ou dos mestres vidraceiros (...), na
arquitetura também (...)”. No original: Résistant au toucher mais (in) visible à l’oeil, le
verre est um matériau qui peut jouer sur ces deux dimensions inverses de la transparence
et de l’opacité. Largement utilisé par l’art moderne, il se trouve dans des oeuvres aussi
variées que celles de Duchamp ou des maîtres verriers (...) dans l’architecture aussi (...).
12 Gostaria de salientar aqui um espaçamento espacial, pois vão, encaixe e o sentido
do gesto transitam em um espaçado de espaço, enquanto que still, proposição estuda-
da mais adiante, requer mais enfaticamente um espaçado de tempo.

esbranquiçada, o que comumente chama-se de jateamento11. Esta

espécie de véu sobrepõe-se a uma parcela das imagens, deixando mais

nitidamente à mostra um intervalo, a que se refere o nome do trabalho.

Inicialmente fotografei o que estava procurando, os espaçamentos

físicos12 da pele, e posteriormente, executei diferentes experiências de

ampliação dos negativos. Em algumas, ampliava somente os intervalos

entre os dedos e entre os olhos, o que se mostrou uma incoerência

com a própria concepção da proposição. Ora, todo o espaçamento

assinala um ponto a ponto, uma forma de afastamento. Logo percebi

que não me interessava o detalhe sozinho, para mim o que estava

determinado eram estes parênteses em particular. Optei, portanto, na

ampliação completa dos quadros fotográficos, o que deixa ver uma

parcela de um rosto e uma mão fechada.

Resolvido um primeiro problema, outro se instalou, como enfatizar

exatamente os espaçamentos sem anular sua própria definição?

Experimentando recortes de papel sobre as fotografias, identifiquei o

vidro como o material mais apropriado para se chegar a uma solução

justificável à minha idéia. Intercalando uma total transparência com uma
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13 Florence de Mèredieu. Histoire matérielle e immatérielle de l’art moderne. Paris, Bor-
das, 1994, p.67. No original: De la transparence la plus pure à l’opacité la plus complète,
il se montre effectivement susceptible de couvrir tous les degrés, cachant, masquant ou
révélant ce par rapport à quoi il forme mur ou paroi.
14 Paolo Venini in: Florence de Mèredieu, idem, ibid. Originalmente: Le verre, ce
phénomène en suspension entre l’espace et la matière.
15 Nelson Brissac Peixoto. Paisagens Urbanas. São Paulo, SENAC, 2004, p. 386.

parcial opacidade, os espaços intermediários da pele são sublinhados

sem perderem seus referenciais.

O vidro empregado nas molduras de fotografias, gravuras e desenhos,

tem como objetivo proteger o papel, propenso à deterioração, sem, no

entanto, prejudicar sua visibilidade. Sobressaindo-se desta função

original, tal material é muitas vezes empregado de maneira a salientar

determinadas questões conceituais, como nos informa Florence de

Mèredieu em longo estudo sobre as implicações da utilização do vidro

nas artes visuais: “Da mais pura transparência a mais completa

opacidade, ele se mostra efetivamente suscetível de cobrir em todos

os graus, escondendo, mascarando ou revelando, através do que ele

pode tomar a forma de um muro ou uma parede.”13

Se o vidro pode ser “um fenômeno em suspensão entre o espaço e a

matéria”14, ele igualmente pode ser, portanto, uma espessura interposta

entre a fotografia e o espectador do trabalho. Para Nelson Brissac

Peixoto, “o vidro sempre serve para problematizar o espaço entre as

coisas”15. Fina membrana translúcida: em vão o próprio dispositivo de

apresentação da imagem fotográfica, a moldura e o vidro, é modificado

em função do conceito da obra. O preenchimento de parte da superfície

do vidro através do jato de areia expõe, sublinha e enquadra um ponto

de vista particular.
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16 Fotográfico no sentido proposto por Philippe Dubois: “fotográfico” como “uma catego-
ria que não é tanto estética, semiótica ou histórica quanto de imediato e fundamental-
mente epistêmica, uma verdadeira categoria de pensamento, absolutamente singular e
que introduz a uma relação específica com os signos, o tempo, o real, o sujeito, o ser e o
fazer”. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas, SP, Papirus, 2001, p.60.
17 Idem,  p.189.

Com a elaboração de vão, determinadas relações com o processo

fotográfico foram estabelecidas, de tal maneira que outros trabalhos

abordados neste segmento, encaixe e o sentido do gesto, somente

se solidificaram devido a sua concretização teórica e prática.

Primeiramente, há uma questão de duplo recorte. A construção do

trabalho manipula o próprio ato de recortar que é indissociável à toda

fotografia. O fotográfico16 implica em fragmentar tempos e espaços, é

essencialmente escolha. Sabe-se o que está alhures ao quadro

fotográfico, o que não se vê neste mesmo quadro. Acrescentando-se

ao recorte da própria câmara, presencia-se um recorte posterior

executado pelo enquadramento através de um elemento exterior às

fotografias, os vidros.

Philippe Dubois em O ato fotográfico desenvolve um extenso capítulo

sobre os recortes temporais e espaciais intrínsecos ao ato fotográfico,

chegando mesmo a classificá-los. Pensando em vão, poderíamos inseri-

lo na primeira categoria que, de acordo com o autor, “é a dos fora-de-

campo por efeito de (re)centramento e define-se pela inserção de um

quadro representado no próprio quadro (principal) da representação

(...).”17 Para Dubois, este quadro no quadro somente seria um tipo de

focalizador, não colocando em jogo a questão do fora-de-campo. De

fato, o quadro produzido pelo jateamento do vidro tem como função

uma espécie de localização de algo. E é este algo que se torna o eixo,
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18 Rosalind Krauss. “Photographie et surrealisme”. In: Le photographique: pour une théorie
des écarts. Paris, Macula, 1990, p. 119. Mais la frontière même de l’image, le cadre de
l’appareil photographique qui cadre et découpe l’élément representé et le sépare du
continuum de réalité peut étre considéré un autre exemple d’espacement.

num sentido duplo de linha que espaça dois pontos geográficos (do

corpo) e aquele de centro, de problema central (do trabalho).

Desta forma, a noção de espaçamento da pele insinua-se também no

recorte fotográfico, intervalo espaçado temporal e formalmente, e na

constatação de que a imagem fotográfica elabora-se a partir deste

espaçar. O intervalo entre uma palavra e outra pode ser um

espaçamento, desta conclusão parte Rosalind Krauss quando se refere

ao espaçamento dentro do campo fotográfico. Partindo de um estudo

dos intervalos da língua, da sintaxe, a autora tece uma reflexão sobre a

fotografia como espaçamento. Se o espaçamento pode ser visualizado

no interior das fotomontagens dadaístas, explica-nos a autora, ele

também está interligado ao ato fotográfico mesmo: “Mas na própria

fronteira da imagem, o quadro do aparelho fotográfico que corta e decupa

o elemento representado e o separa do continuum de realidade pode

ser considerado como um outro exemplo de espaçamento”18.

Há, no entanto, um outro tipo de espaçamento que não somente o

recorte. Um agenciamento de proximidades e distâncias aproxima-nos

da concepção da imagem fotográfica indissociavelmente constituída

através de um espaçamento do contato físico, através de uma impressão

da luz. A fotografia como impressão luminosa não se estabelece como

uma imitação de algo real, mas como um traço deixado por esse real.

Há neste ponto, portanto, uma relação de contigüidade, através de um

espaçamento, entre a foto e o que é fotografado. Muitas teorias revelam-

nos uma problemática indicial da fotografia.
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19 Rosalind Krauss escreve: Toute photographie est le résultat d’une empreinte physique
qui a été transférée sur une surface sensible par les réflexions de la lumière. La
photographie est donc le type d’icône ou de représentation visuelle qui a avec son objet
une relation indicielle. “Notes sur l’index”. In: L’originalité de l’avant-garde et autres mythes
modernistes. Paris, Macula, 1993, p. 69.
20 Philippe Dubois. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas, SP, Papirus, 2001, pp.
87-88.
21 Idem, p. 88.
22 Idem, p. 89.

O problema da fotografia como índice é enfatizado pela teórica norte-

americana Rosalind Krauss, no texto Notes on the index.19 Neste já

histórico artigo, Krauss, tendo como partida a obra de Marcel Duchamp,

identifica em diversos artistas visuais da década de 70 um conjunto de

operações fotográficas ou indiciais que não se apresentam

necessariamente como fotografias, porém são realizadas enquanto traço

(contato) de um referente.

Assim como Krauss, Philippe Dubois, também revisita as teorias do

semiótico norte-americano Charles Sanders Peirce fazendo uma

abordagem da fotografia como pertencente a uma categoria de signos

denominada índice. Para ele, a fotografia é índice, pois tem uma conexão

física com um referente. Dubois aponta que:

“Na fotografia, se existe a necessidade (ontológica) de uma
contigüidade referencial, nem por isso deixa de sempre existir
(também ontologicamente) necessidade de um recuo, de uma
separação, de um corte. (...) A distância interna, inerente ao
dispositivo fotográfico, funciona de fato tão bem no espaço
quanto no tempo. “20

Juntamente com a noção de índice, o autor acrescenta, portanto,

que a imagem fotográfica está “sempre separada espacialmente do

que representa” 21, assim como “qualquer simultaneidade entre o

objeto e sua imagem não é possível”. 22
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23 Jean-Claude Lemagny fala-nos que “a fotografia não se contenta em tocar, ela toca à
distância”. (La photographie ne se contente pas de toucher, elle touche à distance. L’ombre
et le temps – essais sur la photographie comme art. Paris, Nathan, 1992, p.288.
24 Georges Didi-Huberman. “A dupla distância”. In: O que vemos, o que nos olha. São
Paulo, Editora 34, 1998, pp.147-168. A questão do olhar/distância será mais enfatica-
mente trabalhada no espaçamento proposto adiante, em still.

Cruzando estes diferentes caminhos, chegamos a algum lugar, um lugar

de espaçamento, sugerido por Dubois quando nos fala de uma distância.

Se, anteriormente, constatou-se que vão assinala um duplo recorte,

percebe-se, partindo da questão do índice, que tal trabalho também

aponta para diferentes distanciamentos. A fotografia ocorre, acontece,

através de algo físico e concreto, a impressão da luz. Falaríamos, então,

de um contato distanciado e vaporoso, espaçado, aquilo que Jean-

Claude Lemagny chama de “tocar à distância”. 23

A obra de Marcel Duchamp (ponto de partida de Rosalind Krauss e de

Philippe Dubois no que se refere ao problema do índice) é também

condutora do catálogo e da exposição L’empreinte, organizados por

Georges Didi-Huberman. Uma perspectiva indicial é assim retomada

na produção de Duchamp, como também na de outros artistas reunidos

em razão da mostra ocorrida em 1997, no Centro Georges Pompidou,

em Paris. Didi-Huberman amplia a questão de um paradigma fotográfico

na obra de Duchamp, para transitar ao redor de conceitos ligados à

marca, ao traço, ao contato.

O autor mergulhado, contagiado, tocado pela idéia de contato,

apresenta-nos ainda outros escritos que pensam e repensam o problema

da distância e proximidade concernente a este conceito. Sendo assim,

em O que vemos, o que nos olha24, aponta a distância constituinte de



25 Georges Didi-Huberman. Être Crâne: lieu, contact, pensée, sculpture. Paris, Les
Éditions de Minuit, 2001.

todo o olhar, e em Être Crâne25 desdobra considerações sobre o contato

tátil na obra do artista Gieuseppe Penone (1947-).

Esta espécie de excursão que realizo pelas reflexões de Didi-Huberman

vem alcançar um trabalho de Penone que pode nos falar sobre a

distância que gira em torno do índice de toda impressão, mesmo daquela

luminosa da fotografia, e também de toda a noção de contato. Buscamos

em um artista como Penone, no entanto, não somente a questão da

indicialidade, mas a questão da pele.

Em Palpebre (1978), o

artista parte da frotagem

de uma pálpebra,

ampliando esta imagem

para o espaço através de

projeção e desenho. É,

portanto, uma imensa

pálpebra que assinala

uma interação da pele do

corpo com o espaço.

Imagem que revela as

porosidades da epiderme,

conectando as distâncias

de vão. Didi-Huberman, a

este respeito, observa:

Guiseppe Penone
Palpebre

1978
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26 Idem, p.71.  La peau est un paradigme: paroi, écorce, feuille, paupière, ongle ou mue
de serpent, c’est vers elle, vers la connaissance par contact, que semble s’orienter une
grande part de la phénoménologie sculpturale mise en oeuvre par Penone. Peau-limite
ou peau-poche, peau-division ou peau-immersion, peau aveugle ou peau déchiffreuse
de formes – tous ces motifs parcourent inlassablement le travail de l’artiste.
27 Georges-Didi Huberman. L’empreinte. Paris, Centre Georges Pompidou, 1997, p.113.
(...) devant chaque objet, l’unité fondamentale du visible et du tangible dont Merleau-
Ponty, parmi d’autres phénoménologues, a si bien parlé. Neste ponto, o autor evoca o
índice como importante noção para as artes visuais, já que intersecciona o sentido, como
conceito, da semiótica com o sentido, como sensação, da fenomenologia.

“A pele é um paradigma: parede, casca, folha, pálpebra, unha ou
muda da serpente, é em sua direção, direção do conhecimento pelo
contato, que parece se orientar uma grande parte da fenomenologia
escultural construída por Penone. Pele-limite ou pele-cavidade, pele-
divisão ou pele-imersão, pele cega ou pele decifradora de formas –
todos estes motivos percorrem infatigavelmente o trabalho do
artista.”26

Em vão a visualidade escorrega pelas superfícies da tatilidade,

desejando repensar “a unidade fundamental do visível e do tangível

que Merleau-Ponty, entre tantos outros fenomenólogos, tão bem falou”27.

Os espaçamentos entre os olhos e entre os dedos das mãos articulam

os sentidos do olhar e do tocar, espaçam-se entre o visual e o tátil, seja

pela significativa escolha destas específicas partes do corpo, seja pela

fotografia enquanto meio escolhido para dar a ver.

2.1.2. ENCAIXE E O SENTIDO DO GESTO: ESPAÇAMENTO NOS GESTOS

Uma indissociabilidade ao dispositivo fotográfico salientada em vão

pode ser observada igualmente em outros trabalhos fotográficos, que

tangenciam a questão da pele associada a determinados gestos. O

movimento do corpo ao ser fotografado expõe igualmente um

procedimento da fotografia que é exatamente o gesto de fotografar,

que eventualmente fotografa algum gesto humano.



Mariana Silva da Silva
encaixe
2003
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28 Vilém Flusser. Los gestos, fenomenologia y comunicación. Barcelona, Editorial Helder,
1994,  p. 101. Na versão espanhola: La fotografia de un fumador de pipa es la descripción
de su fumar, mediante el traslado del gesto de cuatro a dos dimensiones.
29 Walter Benjamin. “Pequena história da fotografia”. In: Obras Escolhidas I: Magia e
técnica, arte e política. São Paulo, Brasiliense, 1985, p. 94.

Vilém Flusser assinala, em Los gestos, fenomenologia y comunicación,

especialmente em sua reflexão sobre o gesto de fotografar, que, por

exemplo, “a fotografia de alguém fumando um cachimbo é a descrição

de seu gesto de fumar, mediante a transcrição do gesto de quatro

dimensões para o de duas”28. Para o autor, a fotografia realiza a

descrição bidimensional de um gesto. Simultaneamente, não descreveria

da mesma forma o gesto de fotografar (posicionar o aparelho e apertar

o disparador)?

Fotografar é um gesto intencionado, é um ato, no amplo significado

proposto por Dubois, um processo de fazer, juntamente ao de receber

e perceber imagens. Talvez seja o caso de buscar nas palavras de

Walter Benjamin e em sua Pequena história da fotografia o trabalho

implicado na imagem fotográfica:

“A natureza que fala à câmera não é a mesma que fala ao olhar;
é outra, especialmente porque substitui a um espaço trabalhado
conscientemente pelo homem, um espaço que ele percorre
inconscientemente. Percebemos, em geral, o movimento de um
homem que caminha, ainda que em grandes traços, mas nada
percebemos de sua atitude na exata fração de segundo em que
ele dá um passo. A fotografia nos mostra essa atitude (...).”29

Fotografa-se por inúmeros motivos, para registrar, para guardar,

memorizar numa tentativa improvável de retenção do tempo, para se

possuir algo ou alguém. Fotografa-se para esgotar todas as poses,

quem sabe todas as imagens.30 Em minha pesquisa, fotografo para
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30 Toco neste ponto de passagem em um personagem do livro Os amores difíceis, de
Italo Calvino, Antonino Paraggi, que de um fotógrafo ocasional (começou a fotografar
porque todos seus amigos fotografavam) torna-se um compulsivo explorador de closes e
poses, chegando a uma perturbadora condição da fotografia: “A fotografia só tem senti-
do se esgotar todas as imagens possíveis”. Italo Calvino, “A aventura de um fotógrafo”.
In: Os amores difíceis, São Paulo, Companhia das Letras, p.62.
31 encaixe é uma foto fixada em um suporte tipo pôster, presa à parede como uma
prateleira, e mede 20,5 x 23,5 x 2,5 cm. encaixe foi apresentado em T10-144, exposição
coletiva referida anteriormente,  e em  LITORAL, individual no Museu Victor Meirelles,
Florianópolis, junho a agosto de 2004.
32 Stéphane Huchet. O contato. Catálogo de exposição de Helio Fervenza, Patrícia Franca,
Maria Ivone dos Santos, Elyeser Szturm e Elida Tessler. Paço das Artes, São Paulo,
2002, s/p.

refletir e contemplar, para investigar e construir algo. Fotografo para

dar a ver ao mesmo tempo em que vejo, no amplo sentido que aqui

pode ecoar o olhar: olhar tátil. A fotografia, para mim, é um dos

procedimentos materiais mais apropriados para dar conta de um

espaçamento que contata.

Superfícies que ao se tocarem, sobrepõem-se aos intervalos em um

breve ponto de contato. Em encaixe presenciamos uma imagem de

mãos que, exatamente como indica o título, encaixam-se. Estão como

que em uma prateleira, oferecem-se a quem se dispuser a olhá-las.31

Corpo que contém seu próprio negativo, as mãos encostam-se revelando

o espaço que as separa, porém também as aproxima. Como nos fala

Stéphane Huchet: “O contato é a epopéia daquilo que acontece quando

duas peles se tocam sem que nada seja prescrito ou situável. É o inter-

que ajunta. O contato é o espaço”.32

Um simples gesto de encontro das mãos de um mesmo corpo. As mãos

não se misturam? “As mãos afundadas uma na outra, formam uma única

massa, a idéia mesma de desuni-las parecia algo inverdadeiro, era tão

incongruente quanto imaginar a separação de duas narinas. Fazendo

seu gesto, tateando, tocando, a mão direita criara um negativo a partir
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33 Les mains, enfouies l’une dans l’autre, ne formaient qu’une seule masse, l’idée même
de les disjoindre semblait invraisemblable, elle était aussi incongrue qu’imaginer la
séparation de deux narines. En faisant son geste, en tâtant, en touchant, la main droite
avait crée un négatif à partir de sa peau, et faisant son geste, en tâtant, en touchant, la
main gauche en avait endossé la marque. Palavras de Giuseppe Penone . Germano
Celant, Giuseppe Penone, Milão/Paris, L e M Duran-Dessert, 1989.) citadas por Geoges
Didi-Huberman, L’empreinte, Paris, Centro Georges Pompidou, 1997, p.240.
34 Maurice Merleau-Ponty. O visível e o invisível. São Paulo, Pespectiva, 2000, p. 130.
35 Idem, p. 143.
36 Idem, ib.

de sua pele, fazendo seu gesto, tateando, tocando, a mão esquerda

endossara a marca”33.

Os estudos de Maurice Merleau-Ponty sobre uma reversibilidade

do corpo inegavelmente ecoam em encaixe. Quando o filósofo fala

do tocante/tocado, do visível/vidente, logo apontamos para as mãos

que se contatam. Um “verdadeiro tocar o tocar, quando minha mão

direita toca minha mão esquerda apalpando as coisas, pelo qual o

‘sujeito que toca’ passa ao nível do tocado (...)”34 .

O filósofo assinala que essa reversibilidade, no entanto, nunca chega

a uma completa coincidência entre tocante e tocado, ou vidente e visível.

Cada mão possui uma experiência singular, já que se está “sempre do

mesmo lado do corpo”35. Uma impossibilidade de total sobreposição

que não é uma perda, pois se entre minhas mãos há sempre “‘algo que

se mexeu’, uma ‘distância’, é precisamente porque minhas duas mãos

fazem parte do mesmo corpo “36.

Merleau-Ponty sublinha igualmente que os sentidos, de certa maneira,

podem se voltar para eles mesmos. Toda vez ao tocar algo ou alguém,

a pele se sente ao mesmo tempo tocada e neste momento se abre um

outro sentido para o tocar, e passaríamos a falar então de um se tocar.
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Indício de uma superfície que toca outra graças a um encaixe. O toque

que é infinitesimal e que, contudo nele retém toda a escala de um corpo,

todas suas distâncias condensadas em um único encontro. Como

observado, os sentidos visual e tátil possuem como elementos

fundamentais a proximidade e a distância. A fotografia parece jogar a

todo o momento com tais sentidos. Um espaçamento que aproxima,

chegando perto de alguns trabalhos da artista brasileira Maria Ivone

dos Santos (1958-), como em Meeting (1995).

Meeting consiste em uma grande mesa branca com seis fotografias

preto e branco dispostas sobre sua superfície. As imagens apresentam-

nos mãos, realizando

diversos gestos. Para a

artista, as mãos comu-

nicam-se como em uma

conversa37 à beira da

mesa, são gestos apreen-

didos no cotidiano. O

objeto mesa remete às

usuais refeições e

reuniões, podendo ser

contornado pelo corpo do

espectador.

37 Em sua tese de doutorado - em Artes e Ciência da Arte, defendida na Sorbonne/
Universidade de Paris I, 2003 - intitulada Extensions du corps, mémoire et projection:
réseau d’une oeuvre et de son errance, Maria Ivone dos Santos observa que: “Minhas
mãos tomadas pela fotografia são protagonistas e representam em alternância diversos
papéis, elas falam”. No original : Mes mains prises par la photogrphie sont protagonistes
et jouent en alternance divers rôles: elles parlent , p. 121.

Maria Ivone dos Santos
Meeting

1995
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Semelhante em sua disposição no espaço expositivo, Meeting e

encaixe, deixam ver a posição em que as mãos foram fotografadas. As

mãos, extremidades que tocam, encontram, alcançam, estão, conforme

palavras de Maria Ivone, “suspensas (paralisadas), impregnadas sobre

uma tela sensível”.38 São mãos que buscam a posição também do olhar,

primeiramente de um olhar da fotografia, posteriormente à

concretização/apresentação da obra, do olhar do espectador.

Os gestos das mãos estabelecem uma relação de contato com o mundo,

com os outros. O gesto contata, como afirma Merleau-Ponty, “o sentido

do gesto não está atrás dele, ele se confunde com a estrutura do mundo

que o gesto desenha e indica uma certa relação entre o homem e o

mundo sensível”.39 Relação mutável por vezes de acordo com cada

cultura (um mesmo gesto pode propor dessemelhantes sentidos, pontua

Merleau-Ponty) e em outras naturalmente reconhecível.40

Os gestos das mãos e dos braços são centro de reflexão também em o

sentido do gesto que novamente revela-nos os sentidos dos gestos.

Qual o sentido? Gesto com sentido somente de gesto. Esticar o braço

bem esticado, tensionar o corpo. A pele é o que nos contata ao espaço,

fina membrana que nos mistura ao mundo. “O tato ainda predomina,

38 (...) les sujets (ici des gestes, des configurations du corps) sont suspendus (arrêtés),
impregnés sur un écran sensible. Idem, p.91.
39 Maurice Merleau-Ponty. Fenomenologia da percepção. São Paulo, Martins Fontes,
1999, p.253.
40 Merleau-Ponty escreve que: “Gerações uma após a outra ‘compreendem’ e realizam
gestos sexuais, por exemplo o gesto da carícia, antes que o filósofo. E mais adiante
complementa: “Não é apenas o gesto que é contingente em relação à organização cor-
poral, é a própria maneira de acolher a situação e vivê-la. O japonês encolerizado sorri, o
ocidental enrubesce e bate o pé (...)”. Idem, p. 252 e p. 256 respectivamente.
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ele conhece bem essas vizinhanças de branco e preto, de abertura e

de fechamento”.41

O trabalho trata-se de uma fotografia horizontal de um braço esticado,

pensada para ser disposta proximamente a encaixe42. Primeiramente,

pretendia produzir uma fotografia que expusesse um gesto sem

nenhuma intenção, o que por si só já seria uma quase contradição.

Como vimos anteriormente na ABERTURA, todo o gesto segundo Vilém

Flusser possui uma “intenção”43. Dir-se-ia então que a intenção de o

sentido do gesto é não ter nenhuma intenção específica além de sua

existência enquanto gesto de um corpo. Sendo assim, o nome do

trabalho refere-se a uma certa falta de significado do gesto exposto, ao

mesmo tempo em que enfatiza o sentido como sensação, como

faculdade corpórea, o sentido de sentir.

Em consonância com o sentido do gesto está o trabalho sem título

(para Jeff) (1992) de Félix González-Torres (1957-1996). O artista

espalhou pela cidade de Estocolmo painéis utilizados para publicidade

urbana com a imagem fotográfica de uma mão que se estende.

Diferentes tipos de espaços afastam esta proposição de o sentido do

gesto, que ocorre no espaço de uma galeria, mas uma questão de

contato acaba por salientar concordâncias.

Muitos trabalhos do artista jogam com possíveis deslocamentos da

intimidade para a impessoalidade de espaços públicos. No caso de

41 Michel Serres. Os cinco sentidos – filosofia dos corpos misturados 1. Rio de Janeiro,
Bertrand Brasil, 2001, p.50.
42 Trabalho que mede 31,5 x 70,5 x 2,5 cm, o sentido do gesto foi apresentado na
exposição já referida T10-144.
43 Novamente aqui uma referência a Vilém Flusser e o livro Los gestos, fenomenología
y comunicación. Barcelona, Editorial Helder, 1994.
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sem título (para Jeff), o gesto de

sentido indefinido, que não indica

exata-mente para algo ou alguém,

que não realiza nenhuma ação

aparente, mas que se espalha pelo

espaço, acaba por alcançar todos

que ali passarem.

É significativo que a escolha de

González-Torres seja uma mão,

extremidade do corpo tão evidente

e necessária para nosso corpo. As

mãos que estão a todo tempo

fazendo algo, segurando,

agarrando, apontando. É

importante, então, que neste

trabalho, igualmente em o sentido

do gesto, elas não façam nada.

Elas evidenciam uma possibilidade

de fazer algo, de tocar algo, de nos

tocar. Contrariamente a encaixe,

em que o gesto de tocar encontra

aquele de ser tocado, em o sentido

do gesto, o gesto toca o fora de si.

Mais uma vez, assinala-se um problema de distância que aproxima.

Num sentido somos tocados e num outro só nos resta uma breve

Félix Gonzáles-Torres
sem título (para Jeff)

1992

Félix Gonzáles-Torres
sem título (para Jeff)
1992



85

sensação que permanece e já se esvai. O tato em estado de vapor,

como o olhar que não fica, mas nos atravessa, como o hálito, como o

sopro.

Uma descrição dos sutis e mínimos intervalos é o que também nos

apresenta o artista Marcel Duchamp em 46 de suas notas44,

desenvolvendo a noção de inframince. Duchamp coloca-nos o inframince

como uma espécie de separação, distância porosa, noção que

novamente nos conduz a um espaçamento. Duchamp revela-nos a

permeabilidade das sensações, de todas as relações que implicam

aderência de superfícies45.

Segundo Gloria Moure46, o conceito de inframince está presente em

toda a produção artística de Duchamp, podendo ser visualizado em

trabalhos como Tu m’ ou o Grande Vidro. Para ela, o inframince fala-

nos de um “encontro intersticial”, na medida em que domina o “fronteiriço,

a margem”47. Não pretendendo neste momento nos aproximar

exatamente da obra plástica de Duchamp, centramos nosso olhar nas

notas em especial, na palavra inventada inframince. Infrafina como a

pele, infraleve como um gesto do contato.

Georges Didi-Huberman refere-se ao inframince quando fala de um

afastamento inerente à impressão, mais especificamente aos processos

44 Marcel Duchamp. Notas. Madrid, Editorial Tecnos, 1989.
45 Na nota 26 há toda uma sugestão de sensações táteis: (...) Porosité – imbibage (pap
buvard) Perméabilité / à l’eau et à l’air / (...) Adhérence collage (...). Assim como na nota
28: Caresses / infra minces. Idem, p. 26.
46 Gloria Moure, na introdução de Notas. Idem, pp. 9-16.
47 A autora coloca: Su virtualidad possibilita el encuentro efectivo del pensamiento y de
la materia, y su dominio sobre lo fronterizo, sobre el margen y sobre la exclusión discursiva,
lo convierte en señorío de la creatividad y de la transcendencia. Idem, p. 11. Mais adian-
te, sobre o Grande Vidro relacionado ao inframince, Moure fala-nos que: (...) el encuentro
intersticial es muy explícito (...). Idem, p.13.
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que desencadeiam alguma seriação como a gravura, os moldes, a

fotografia. Desta forma, explica-nos Didi-Huberman, tal conceito para

Duchamp seria a dimensão da diferença produzida na reprodução, uma

produção de semelhanças negativas a partir do contato (como o negativo

fotográfico daquilo que é fotografado). O autor, partindo destas

colocações, amplia as imagens contidas no inframince, para estendê-

lo à “ordem da aura, da carícia”48. Localizando-o nos intervalos entre

dois espaços, entre dois tempos, o conceito cunhado por Marcel

Duchamp é uma região fronteiriça onde se aproximam os sentidos. Ponto

do mais ínfimo contato entre o tátil e o visível49. Como assinala Didi-

Huberman “os problemas ópticos na obra de Duchamp convertem-se

facilmente em problemas táteis”50:

“Como se o ‘écart inframince’ de um fenômeno óptico devesse
necessariamente se situar na fatia tátil – no nível dos processos físicos,
mesmo ‘hipofísicos’ – de sua manifestação. Não é necessário se
surpreender ao ver Marcel Duchamp multiplicar metodicamente as
hipóteses de objetos inframinces como explorações em direção às
fronteiras táteis da visibilidade (...)”51.

48 Quelque chose qui serait de l’ordre de l’aura, de la caresse, du “possible hypophysique”.
L’empreinte. Paris, Centre Georges Pompidou, 1997, p. 167.
49 Didi-Huberman escreve: (...) Duchamp a bien tenté de produire l’inframince comme
une différence visuelle et tactile presque insensible, mais efficace pourtant. Idem, p.
168.
50 Remarquons à quel point les problèmes optiques, chez Duchamp se convertissent
aisément en problèmes tactiles (...). Idem, p.167.
51 Optamos por manter os termos écart e inframince na língua original, já que perderiam
sua complexidade se traduzidos para o português. O termo écart é referido pelo artista
como um intervalo, uma separação inframince que produz a reprodução negativa. Pode-
ríamos aproximá-lo da palavra afastamento. O trecho que citamos é o seguinte: Comme
si “l’écart inframince” d’un phénomène optique devait nécessairement se situer à la frange
tactile - et au niveau des processus physiques, voire “hypophysiques” -  de sa
manifestation. Il ne faudra donc pas trop s’étonner de voir Marcel Duchamp multiplier
méthodiquement les hypothèses d’objets inframinces comme autant d’explorations
dirigées vers les frontières tactiles de la visibilité: hypothèses du tableau réglé sur le
“principe de pesanteur”; hypothèses du pastel obtenu par collage de “pellicules tombées
des cheveux”, (...). Idem, ibidem.
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Circularmente, dando voltas em um centro, retornamos ao nosso foco,

este ponto, que mesmo mínimo, toca, apalpa, acaricia, encontra.

Contigüidades da separação. O ponto de encaixe, o ponto do sentido

do gesto. O ponto da fotografia52. A distância do intervalo em que a

superfície da pele escapa ou se estende.

A dimensão53 inframince, não fugindo a sua própria substância e

consistência, atravessa espaçamentos e os trabalhos que desenvolvo

e analiso. Duchamp define-a como diáfana transparência, que cruza

os sentidos, atravessando, portanto, igualmente, as obras dos artistas

contatados, Giuseppe Penone, Maria Ivone dos Santos e Félix

González-Torres54.

Inframince ainda se constitui como transposição entre dois momentos,

já que se assinalou anteriormente, espaçamento espaça tempo e

espaço. Espaçamento é poro que deixa passar e “toda a passagem

implica dois lugares, dois estados, o lugar que se deixa e aquele em

que se penetra”55. Tempo espaçado, espaçado de tempo.

52 Na nota 21, Duchamp chega mesmo a escrever: Impression typo / photo / etc. / infra
mince. Notas. Madrid, Editorial Tecnos, 1989, p.24.
53 Dimensão de uma breve aproximação.
54 De fato, no texto L’infra-mince, Zona de Sombra e o tempo do entre-dois, a artista e
pesquisadora Patrícia Franca pontua tempos e espaços inframince no trabalho de Maria
Ivone dos Santos. (Revista Porto Arte, v.9, n.16, maio 1998, pp.19-26.) Também no pró-
ximo segmento da dissertação, ESPAÇOS DOS GESTOS DO CONTATO, contataremos,
sobre a obra de Gabriel Orozco, um texto que assinala um espaço inframince nos traba-
lhos deste artista. (Molly Nesbit, “La tempestad”, In: Gabriel Orozco. Los Angeles, MOCA,
2000, pp.122-171.)
55 Octavio Paz. Marcel Duchamp ou o caminho da pureza. São Paulo, Perspectiva,
2002, p. 97.
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2.2. ESPAÇAMENTO ENTRE VER E TOCAR NUM ESPAÇADO DE TEMPO (STILL)

“As pálpebras fechadas, a exata definição dos limites e do espaço,
do pensamento, refletem a noção de nosso corpo no espaço. (...)
Pálpebras fechadas, hemisférios cerebrais, matéria do pensamento.
/ Pálpebras fechadas, isolamento, ilhas do ver. / Pálpebras fechadas,
definição do subsolo, percurso do subsolo, sedimento de poeira. /
Pálpebras fechadas, anotação do espaço.” Giuseppe Penone (G.D.
Huberman, Être Crâne: lieu, contact, pensée, sculpture, Paris, Les
Éditions de Minuit, 2001, p.75)

“(...) palavra por palavra, toque por toque, e ela abria e fechava os
olhos e pensava num piscar de olhos que o mundo tinha mudado.”
Don DeLillo (A artista do corpo, São Paulo, Companhia das Letras,
2001, p. 98.)

“No tempo um mesmo objeto não é o / mesmo em um segundo de
intervalo (...)” Marcel Duchamp (Nota 7, Notas, Madrid, Tecnos, 1989,
p. 21.)

O trabalho still desponta como uma investigação do contato que não

se dá somente numa proximidade de encontro sentido por peles, aponta

para um contatar à distância. Porosidades do olhar. Não deixando de

ser uma experiência tátil, de focar o olho como abertura do contato e

simultaneamente como pele/superfície que se abre e fecha, num

incessante movimento que (se) contata.

still trata-se de um vídeo que apresenta parte de um rosto de uma

pessoa durante um piscar de olhos, com uma distensão temporal

levemente acentuada, utilizando um recurso de câmera lenta. O vídeo

ocorre em círculo, repetindo-se por um tempo indeterminado de acordo

com cada exibição56 ; entre um piscar e outro há um intervalo, um quadro

56 O trabalho foi exibido em caráter de atelier aberto dentro do projeto intitulado Anexo,
em que alunos do programa de pós-graduação podem construir ou apresentar projetos
e/ou trabalhos já concluídos. Nesta experiência, ocorrida na tarde de 21 de maio de
2004, apresentei still sob forma de DVD em constante repetição, em uma televisão.
Muitas colocações agora expostas surgiram das reflexões instigantes das pessoas pre-
sentes.
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de cor distanciando os momentos em

que se realizou e se realizará o

próximo movimento.

A seqüência de uma piscada de olho

é desta forma editada por um

espaçamento. A cor da cena foi modi-

ficada de maneira a misturar-se com

o espaço que viria a seguir, para tanto

escolhi utilizar o tom levemente

rosado que, aos poucos, mistura-se

à imagem da face. Como em trabalhos

anteriores, essa cor vem destacar

uma ressonância de pele em um dado

espaço; em Pontos de Contato partes

das paredes da galeria eram pintadas

em uma coloração que remetia a um

conjunto de fotografias da pele. Havia

uma espécie de espacialização da

pele no espaço. Em still a cor exerce

igualmente uma função espacial já

que possibilita à imagem esparramar-

se continuamente entre um plano e

outro.

Remetendo-se à cor da pele e consequentemente à sua superfi-

cialidade, still acentua a superficialidade natural do vídeo. Imagem luz,

imagem sem profundidade? Jacques Aumont expõe imprecisões e

sobreposições dos contornos que definem o vídeo:

Mariana Silva da Silva
pontos de contato

2000
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 “A imagem de vídeo é ao mesmo tempo impressa e projetada –
mas não é impressa como a imagem fotográfica, nem projetada
como a imagem cinematográfica. O que vemos resulta de uma
projeção luminosa, projeção contudo singular: por um lado, provém
de detrás da imagem, de um lugar que deve permanecer inacessível
(se o tubo catódico for aberto não há mais imagem possível); por
outro lado, visa pontos na tela, atingidos sucessivamente segundo
um ritmo periódico (nada de fluxo luminoso global, nada de feixe,
mas um pincel luminoso muito fino e móvel).” 57

O vídeo combina assim elementos tanto presentes na fotografia, quanto

no cinema. A imagem luz aponta a uma dimensão temporal, pois como

adverte Aumont, “pela simples razão de que é quase impossível pensar

a luz sem pensá-la no tempo (a luz não é um estado, mas um

processo)”58.   Utilizar o termo still nasce do questionamento exatamente

das passagens dos planos do vídeo, do quadro da imagem ao quadro

da cor.

A palavra still, anglicismo já incorporado ao vocabulário da língua

portuguesa, designa uma fotografia de uma cena fílmica. Ou seja, é

uma imagem fixa de algo originalmente em movimento. Nas artes visuais,

é amplamente utilizada, por vezes como registro de um vídeo ou filme,

em outras, como forma final do trabalho59.

Se buscarmos suas definições na língua inglesa, encontraremos o

vocábulo, na função de substantivo, como pose, retrato, e

simultaneamente, como calma, silêncio, quietude. Quando utilizado

57 Jacques Aumont. A imagem. Campinas, SP, Papirus, 1995, p. 177.
58 Idem, p. 178.
59 Ver, por exemplo, glossário de Arte Actual. Burkhard Riemschneider e Uta Grosenick,
Colônia, Taschen, 2001, p.187.
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enquanto advérbio temporal, os termos correspondentes em nossa

língua seriam “ainda, até agora”60.

still, o trabalho desenvolvido durante o mestrado, talvez cruze todas

definições. Sendo um vídeo, não é uma fotografia de cena, entretanto

apresenta um rosto fixo, como em um retrato, que mexe somente os

olhos e um quadro de cor, que em um breve momento, parece-nos

estático, fotográfico. Por outro lado, a câmera lenta acentua um tempo

adverbial de ainda, desenrolar lento e calmo.

Inicialmente, experimentei seqüências de imagens fotográficas de uma

pessoa piscando, tentando captar tanto os olhos fechados, quanto

abertos. A fixação da fotografia, esta espécie de congelamento e ruptura

de tempo não me pareceu conveniente a still enquanto espaçamento,

tempo espaçado. A lenta movimentação dos olhos deveria estar presente

ao espectador, ao mesmo tempo em que este último também visualiza

algo, também abre e fecha seus próprios olhos. Somente uma

desaceleração do tempo do trabalho em relação ao tempo do

participante do trabalho, tornaria evidente simultaneamente um

espaçado de tempo do piscar e um espaçado de pele, as pálpebras.

O vídeo, pelos recursos que disponibiliza, demonstrou, portanto ser o

meio de acesso aos determinados espaçamentos. A repetição de um

mesmo gesto acentua um desejo de compartilhar e de revelar uma

experiência comum, pertencente a uma mecânica do corpo. Não

controlamos o movimento incessante dos olhos, tanto quanto não

60 Designações encontradas em Michaelis: Pequeno dicionário inglês-português/
português-inglês. São Paulo, Melhoramentos, 1989, p. 282.
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possuímos o tempo que nos atravessa. E, por certo, não nos é sempre

constante esta consciência do olho como pele, tão bem exposta pelo

artista Giuseppe Penone, em sua fala e em sua obra.

Utilizo o vídeo como veículo de apresentação e de enquadramento,

como revela Françoise Parfait em interessante texto que aborda a

exposição da pele e do corpo no vídeo, este dispositivo é um sistema

de representação e de apresentação “de um corpo inscrito na urgência

de um tempo presente em que a experiência de si e então do outro

permanece uma necessidade absoluta”61.  Em still o meio vídeo toma

um lugar, ou melhor abre um lugar, em minha produção que até então

pertencia somente à fotografia. Assinala que mesmo sendo um vídeo,

cruza elementos especialmente fotográficos, como o enquadramento

fixo e a disposição posada da pessoa em frente à câmera.

A noção de “entre - imagens” exposta por Raymond Bellour é consoante,

portanto, ao uso do vídeo nesta pesquisa. O vídeo como passagem

“entre o móvel e o imóvel, entre a analogia fotográfica e o que

transforma”. Não seria igualmente um espaçamento? “Flutuando entre

dois fotogramas, assim como entre duas telas, entre duas espessuras

de matéria, assim como entre duas velocidades, ele é pouco localizável:

é a variação e a dispersão.”62

O vídeo nas artes visuais freqüentemente relaciona-se com uma

problemática do corpo, principalmente nas décadas de 60 e 70 foi

61 Elle est néanmoins un système de représentation, et davantage encore de présentation,
d´un corps inscrit dans l’urgence d’un temps présent où l’experience de soi et donc
l’experience de l’autre reste d’une nécessité absolue. Françoise Parfait. “Du corps à
l’excès”. In: Vidéo Topiques: tours et retours de l’art vidéo. Musée d’Art Moderne et
Contemporain de Strasbourg, 2002, p.58.
62 Raymond Bellour.Entre-imagens. Campinas, SP, Papirus, 1997, pp.14-15.
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amplamente utilizado como desdobramento de ações artísticas.  Em

um tempo de experimentações na arte, e de questionamentos

comportamentais na sociedade, o vídeo desponta como uma nova

tecnologia de imagem em movimento e especialmente, movimento do

corpo; corpo que passa a ser questionado, desafiado e experimentado.

A preocupação com as superfícies também deve ser novamente

observada, como se assinalou no capítulo anterior, artistas como Lucio

Fontana, anteciparam em suas pesquisas a relação entre

superficialidade pictórica e a representação. O problema é ampliado

nos anos posteriores quando as fronteiras entre individual e coletivo

passam a ser questionadas; sendo assim, a problemática da superfície

da pele não deixa nestas décadas de ser enfatizada como limite primeiro

entre mundo e indivíduo. Neste contexto, a pele foi muitas vezes

agredida, perfurada e estendida aos seus extremos, em performances,

vídeos e filmes, especialmente por artistas como Dennis Oppenheim,

no trabalho mencionado anteriormente A feedback situation.

Para Françoise Parfait, o vídeo passa a ser um lugar privilegiado para

expor a superfície do corpo, mecanismo para experiências do íntimo e

do tocar, já que usualmente é uma tecnologia de baixo alcance, o que

exige uma aproximação do corpo filmado. A autora, voltando-se para o

conceito cunhado por Jean-Luc Nancy, joga com as palavras “exposição”

(exposition) e “pele” (peau), revelando-nos a trama que liga o dispositivo

à apreensão da superfície epidérmica, fala-nos de uma “expeausition”.63

63 O capítulo intitula-se L’ “expeausition” ou les accidents de la surface. Françoise Parfait.
“Du corps à l’excès”. In: Vidéo Topiques: tours et retours de l’art vidéo. Musée d’Art Moderne
et Contemporain de Strasbourg, 2002, p. 54. A expressão de Nancy é por sua vez citada
por Jacques Derrida no livro já evocado, Le toucher, Jean-Luc Nancy, Paris, Galilée,
2000, p.301.
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Uma exposição da imagem pele, capturada pela aproximação da lente

diretamente sobre o corpo.

A autora sublinha que a pele é muitas vezes perfurada e atravessada,

algumas vezes metaforicamente, em diferentes obras videográficas,

enfatizando uma profundidade do corpo invisível ao exterior. Sendo

assim, em um sentido contrário a still caminha a proposição Poke in

the eye/nose/ear 3/8/94 (1994) de Bruce Nauman (1941).

A partir do fim da década de 60, Nauman passa a trabalhar com uma

câmera industrial de alta velocidade, capaz de registrar muitos quadros

por segundo. O artista registra gestos solitários realizados no atelier,

simples atividades como mexer os lábios com as mãos ou, por exemplo,

fazer espécies de caretas, editando-os em baixa velocidade, o que

denominava de Slo-Mo films (filmes de baixa velocidade). Poke in the

eye/nose/ear retoma seus trabalhos iniciais, na medida em que repete

o uso dos gestos inseridos em um tempo alterado de vídeo.

Trata-se de um grande plano do rosto em que o artista primeiramente

designa, lentamente, com o dedo a parte de sua face que posteriormente

será penetrada, olho, nariz ou orelha, empurrando o indicador para

dentro dos orifícios. Enfatizando uma resistência do corpo, a partir da

força da ação que se situa entre o deboche e a agressão, Nauman

parece provocar os sentidos da visão, do olfato e da audição ou mesmo

tentar interrompê-los paulatinamente, na medida em que bloqueia a

passagem entre o dentro e o fora do corpo. Para Françoise Parfait, o

gesto do artista joga com a superfície da imagem do corpo versus uma

profundidade do corpo físico de Nauman.
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A autora aponta que Poke in the eye/nose/ear “restitui a experiência

sensorial tal como o corpo a percebe do interior”64. De certa forma,

portanto, percebemos a proposição de Bruce Nauman como um

contraponto a still, que gera igualmente uma tensão entre profundidade

e superfície da imagem videográfica. Em meu trabalho, o olhar e a pele

instauram-se sobre a tela da televisão e afirmam sua superficialidade

enquanto que Poke in the eye/nose/ear provoca uma reação à superfície,

um mergulho para o interior. Entretanto, salientamos que still não nega

a superfície como elemento intrinsecamente ligado à profundidade,

dicotomia sempre intermediada por outra, a da distância e da

proximidade, especificamente quando se pensa na questão do olhar

como contato.

Neste sentido, seria pertinente retornarmos nosso olhar mais uma vez

ao trabalho de Giuseppe Penone Rovesciare i propri occhi, evocado

em nossa ABERTURA. As lentes espelhadas utilizadas pelo artista

devolvem para fora a imagem do que está fora do corpo, seu olhar

projeta-se literalmente para o exterior. still, por sua vez, realiza quase

que um retorno interno. A passagem dos olhos abertos ao espaçamento

64 Françoise Parfait. Vidéo: un art contemporain. Paris, Éditions du Regard, 2001, p.
211. No original: (...) cette vidéo restitue l’expérience sensorielle telle que le corps la
perçoit de l’intérieur.

Bruce Nauman, Poke in the eye / nose / ear 3/8/94, 1994



97

de cor sugere talvez o próprio olho enxergando sua superfície do lado

de dentro das pálpebras. Introduz um jogo de dentro e fora, perto e

longe, superfície e profundidade.

O ponto de origem de still, o fio que conduz este trabalho começa a se

desenrolar partindo de vão. Em vão os diferentes espaçamentos de

superfícies são revelados em um cruzamento com o processo

fotográfico. Ele introduz uma investigação que origina still, a questão

do olhar como contato à distância, como passagem pelos sentidos de

dentro para fora e de fora para dentro. Pensando em termos

fenomenológicos, todo o olhar implica uma distância, como observado

por Merleau-Ponty na seguinte passagem:

“(...) ao mesmo tempo, vemos as próprias coisas no lugar em que
estão, segundo o ser delas (...) e estamos afastados delas por toda
a espessura do olhar e do corpo: é que essa distância não é contrário
dessa proximidade, mas está profundamente de acordo com ela, é
sinônima dela.”65

E completando, observa que toda a visão e todo o movimento do olhar

tomam um espaço tátil:

“(...) todo o movimento de meus olhos – ainda mais, toda deslocação
de meu corpo – tem seu lugar no mesmo universo visível, que por
meio deles pormenorizo e exploro, como, inversamente, toda visão
tem lugar em alguma parte do espaço táctil.”66

65 Maurice Merleau-Ponty. O visível e o invisível. São Paulo, Perspectiva, 2000, pp.131-
132.
66 Idem, p. 131.
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Olhamos e igualmente tocamos através de distâncias, conclusão

proposta por Georges Didi-Huberman em O que vemos, o que nos olha.

Para o autor, “a distância constitui obviamente o elemento essencial da

visão, mas a própria tatilidade não pode não ser pensada como uma

experiência dialética da distância e da proximidade”67.

Didi-Huberman coloca-nos a idéia de “dupla distância”, que na realidade

seria a própria distância68. Isso quer dizer, os sentidos que nos conduzem

ao contato iniciam-se em um espaçamento e terminam em um

espaçamento, pois para apreender o que se toca ou se vê, é preciso

seguir um trajeto de afastamento, aproximação e novamente

afastamento.

Acrescentando ainda que esta distância intrínseca ao sentir, constitui-

se enquanto distância de tempo e de espaço69. Voltas e reviravoltas

nos espaçamentos, percebe-se que a proposição still ao jogar com

distâncias do contato, acaba por delimitar igualmente espaços de tempo

do contato.

67 Georges Didi-Huberman. O que vemos, o que nos olha. São Paulo, Editora 34, 1998,
pp.160-161.
68 “(...) a dupla distância é a distância mesma na dialética de seu batimento rítmico,
temporal.” Idem, p. 162.
69 Didi-Huberman cita o filósofo Erwin Straus e esta passagem do livro Vom Sinn der
Sinne: “A distância (die Ferne) é a forma espaço-temporal do sentir. Nessa proposição, a
palavra ‘distância’ deve ser compreendida como designando a polaridade do ‘próximo’ e
do ‘afastado’ a mesma maneira que a palavra ‘um dia’ compreende o dia e a noite. (...)
Com efeito, é impossível falar da distância e do futuro sem se referir simultaneamente à
proximidade e ao presente. (...) A distância é assim claramente a forma espaço-temporal
do sentir. Na experiência sensorial, o tempo e o espaço não estão ainda separados em
duas formas distintas da apreensão fenomênica. Assim, a distância não é simplesmente
a forma espaço-temporal do sentir, é igualmente a forma espaço-temporal do movimento
vivo.” Idem, p. 162.



A pele em relação ao tempo que

se espaça ou a “face como lu-

gar”70 de tempo. O trabalho You

are the weather (1994-96) da

artista norte-americana Roni

Horn (1955-) introduz um

pensamento sobre o tempo

relacionado às sutilezas da pele,

a uma atmosfera que se modifica

sem saber-se muito bem o

motivo (as fotografias parecem

todas iguais?). Trata-se de um

conjunto de imagens, coloridas

e em preto e branco, de um rosto

molhado, como se saído do mar.

Para Jean-Michel Ribettes a

série:

“(...) que retrata uma
mulher à borda da água,
determina um sutil diálogo
com a natureza para
revelar como a mínima
nuance - um sinal na pele,
uma mecha de cabelos –
pode tomar uma dimensão
de acontecimento.”71

70 It’s about the face as place é uma frase da artista Roni Horn sobre seu trabalho You
are the weather. Entrevista com Roni Horn, realizada por Claudia Spinelli no site da internet
jca-online.com/horn.html, 2003.
71 Jean-Michel Ribettes. “Roni Horn”. In: Arte actual. Colônia, Taschen, 2001, p.76.

Roni Horn
You are the weather

1994-1996
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É próprio do close tornar a superfície da fotografia ou das telas do

cinema e da televisão em um fragmento tátil, como nos aponta Nelson

Brissac Peixoto, redimensionando todo o acontecimento espaço-

temporal, conforme assinalado igualmente por Ribettes, à face. Brissac

coloca:

“Foi a partir desta descoberta do rosto como lugar do acontecimento
que o cinema mudo pôde produzir um mundo de epifanias, de coisas
dotadas de olhar. Por meio do close, que dá dimensão monumental
ao rosto, suspende toda intriga e duração exteriores para concentrar
nele os acontecimentos.”72

A seqüência de foto à foto proposta por Roni Horn introduz o movimento

ao conjunto, movimentos praticamente inapreensíveis, pequenas

variações de tempo que passam muitas vezes desapercebidas - como

cotidianamente não percebemos o crescimento dos fios de cabelo ou

das unhas (ou o movimento dos olhos piscando). O nome do trabalho

sugere uma relação com o clima (weather) que necessariamente conduz

ao tempo. Você é o clima (you are the weather), e diríamos igualmente

você é o tempo, o tempo está sempre presente, atravessando-nos,

espaçando-nos.

still propõe um espaçado de tempo concernente ao movimento dos

olhos e todo movimento implica um tempo. Como sublinha André Comte-

Sponville, “é difícil definir o movimento sem fazer referência ao tempo”73.

É espaçado de tempo porque é tempo de espaçamento, um tempo

72 Nelson Brissac Peixoto. Paisagens Urbanas. São Paulo, SENAC, 2004, p.66. No
texto, Brissac elabora um pensamento que relaciona rosto à paisagem, utilizando-se
especialmente da obra cinematográfica de Carl T. Dreyer, A paixão de Joana d’Arc (1927),
cuja construção original persegue insistentemente o rosto dos atores, gerando uma
atmosfera claustrofóbica e dolorida.
73 André Comte-Sponville. O Ser-Tempo. São Paulo, Martins Fontes, 2000, p.25.
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continuado, sempre presente. Só há presente coloca-nos Sponville.

Presente contínuo de gestos de abrir e fechar os olhos. O autor assinala:

“O presente é o único tempo disponível, o único tempo real, e longe
de ser somente quando cessa de ser (...) ele não cessa de durar,
de continuar, de se manter. Quando comecei essa comunicação, o
presente estava aqui. Ainda está, neste momento em que eu a
continuo. E estará sempre, quando eu tiver terminado, quando
tivermos nos despedido, quando pensarmos em outra coisa....”74

Não excluindo passado e futuro enquanto idéias, porém pontuando

um passado e um futuro exatamente do presente. Só havendo um

tempo atual, uma vez que as figuras do passado e do futuro são

temporalidades do pensamento, o tempo é aquilo que permanece

em um constante vir a ser, em um movimento, em um espaçamento.

O tempo é uma presença, um ser:

“Sou o que sou, não o que era ou serei: sou meu corpo atual, meu
corpo em ato, e essa materialidade de minha existência não é senão
minha presença no mundo – minha presença no presente. Somos
no tempo como somos no mundo: abertos no aberto, passantes na
passagem, presentes no presente...”75

“Passantes na passagem”: no movimento que implica a mudança, a

diferença. Pois Sponville não nega que ela exista (não há como negá-

la se em um momento estamos de olhos abertos e no outro, fechados),

ele enfatiza que o presente é o que “dura e que muda”76. As diferenças

da passagem do tempo não são anuladas, mas continuadas. Trata-se

de pensar o tempo como um espaçado de presente, dentro do qual

74 André Comte-Sponville. O Ser-Tempo. São Paulo, Martins Fontes, 2000, p.47.
75 Idem, p.49.
76 Idem, p.48.
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certamente há o movimento de mudança, é ele que exatamente nos faz

perceber o tempo77.

Os olhos abrindo e fechando são aberturas ao contato. Aberturas de

pele e aberturas ao tempo. Espaçamentos entre ver e tocar, colocando-

nos para fora de nós mesmos.

77 Reflexão suscitada por Sponville quando observa: “Mas ele tampouco pode não existir;
por que como, sem o tempo, haveria mudança, movimento, devir?”. Idem, p. 24.



“O tato predomina. O pavilhão, sentido interno, ou cor-
po próprio, fecha seus véus como o corpo fecha sua
pele. Véu ou invólucro abertos de portas erguidas, os
órgãos dos sentidos externos. Por estas portas, vemos,
ouvimos, sentimos os gostos e as fragrâncias, por es-
tas paredes, mesmo fechadas, nós tocamos.” Michel Ser-
res.

“Não tentar encontrar rapidamente uma definição da
cidade; seria por demasiado extensa, haveria muita
chance de se enganar.” Georges Perec.



PONTO DE EXPANSÃO
ESPAÇOS DOS GESTOS DO
CONTATO
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3. ESPAÇOS DOS GESTOS DO CONTATO

Ponto de expansão: espaços para o contato, a cidade e o espaço

expositivo como possíveis espaços dos gestos do contato. Reflexão

que gira em torno da cidade e da arte, não pretende ser definitiva,

como já nos advertiu Georges Perec, “haveria muita chance de se

enganar”1. Pensamos focalizar nosso olhar, falemos deste espaço que

nos tange. Espaço como a “distância entre dois pontos (...) cuja área

pode conter alguma coisa”2 e tanger no sentido de tangente, do ponto

de toque, espaço tocante. Referem-se aqui três trabalhos

desenvolvidos durante esta pesquisa que exatamente tangenciam e/

ou se agenciam no espaço da cidade, para preencher um buraco,

marca d’água e  tangente.

A cidade é onde transcorre a vida, é onde se travam as relações com o

outro. Ela é aquilo que apreendemos a partir da experiência de nosso

corpo; talvez somente andando por uma cidade é que possamos

realmente conhecê-la. O ato de locomover-se produz formas de espaços

e nossos sentidos percebem a atmosfera urbana conectando-nos ao

mundo. O filósofo Maurice Merleau-Ponty em seu livro Fenomenologia

da Percepção coloca que é “pela experiência perceptiva que eu me

afundo na espessura do mundo”3 e enfatiza: “Ser corpo, nós o vimos, é

1 Georges Perec. Espèces d’espaces. Paris, Galilée, 1974, p.83. Originalmente: Ne pas
essayer trop vite de trouver une définition de la ville; c’est trop gros, on a toutes les chances
de se tromper.
2 Definições encontradas no Dicionário Aurélio Eletrônico – Século XXI. São Paulo, Lexikon
Informática Ltda / Ed. Nova Fronteira, 1999, s/p.
3 Maurice Merleau-Ponty. Fenomenologia da Percepção. São Paulo, Ed. Martins Fontes,
1999, p.275.
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estar atado em um certo mundo, e nosso corpo não está primeiramente

no espaço: ele é no espaço”.4

As palavras do filósofo ressoam nos escritos de Guy de Maupassant

que amplia poeticamente reflexões a propósito da tangência pele/

espaço: “nossos órgãos são os únicos intermediários entre o mundo

exterior e nós. Quer dizer que o ser interior, que constitui o eu, encontra-

se em contato, por meio de alguns filetes nervosos com o ser exterior

que constitui o mundo”. 5

O corpo em contato e em movimento espacializa-se, relativiza seu

entorno, “o espaço é um cruzamento de móveis”6 de acordo com o

filósofo Michel de Certeau. Entendemos o espaço do contato como um

“lugar praticado”7 pelos gestos a que se propõem todos os trabalhos

agora analisados. Espera-se levantar questões referentes ao espaço

do contato como um espaço trabalhado pelo contato, pela superfície

do corpo, espécie de espaço8 indissociável às três proposições

estudadas neste ponto.

4 Idem, p. 205.
5 Guy de Maupassant, “Carta de um louco”. In: Contos Fantásticos, Porto Alegre, L&PM,
1999, p.55.
6 Michel de Certeau. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. Petrópolis, RJ, Vozes,
1994, p. 204.
7 Idem, p. 202. Certeau coloca-nos a ação de caminhar como construtora de um discurso,
assim como a palavra é “praticada” na fala, o “lugar” é praticado pelos pedestres formulando
um espaço. Aqui abrimos um parêntese para pontuar a importância do gesto de caminhar
nesta pesquisa, gesto que será refletido através da noção de flânerie proposta por Walter
Benjamin (em seus estudos a partir de Charles Baudelaire) repensada posteriormente pelos
Situacionistas (grupo cujo mais célebre participante foi Guy Debord) sob a denominação de
deriva. Ver na bibliografia a seguir autores, além de Benjamin e do próprio Guy Debord,
que abordam este assunto, como Cristina Freire e Milton Esteves Júnior.
8 Espèces d’espaces (Paris, Galilée, 1974) é o título do livro já referido de Georges Perec
em que o autor cataloga, investiga e relata diversas espécies de espaços. Espaço que
começa do ponto mais condensado até o mais expandido, como nosso texto, espaço que
pode ser a página, a rua, o apartamento, o espaço de tempo, todo o nosso ao redor.
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Trabalhos que começam em um centro, meu próprio corpo que se dirige

aos outros e ao espaço com o qual me relaciono. Neste sentido, propõem

um olhar que parte de um ponto de vista específico intermediado ora

pela câmera fotográfica, como em para preencher um buraco e marca

d’água, ora pela câmera de vídeo, situação evidenciada pelo trabalho

tangente.

Relações com o espaço da arquitetura, ampliadas para o espaço da

cidade são articuladas por muitos artistas em diferentes períodos de

tempo. Evidenciando como uma iniciativa de cercar o espaço enquanto

meio intrinsecamente conectado a nossa existência no mundo. A este

respeito, a filósofa Chantal Jaquet sublinha:

“Por um lado, meu corpo situa-se em um espaço geométrico, como
uma coisa dentre as outras (...) Mas ele não está simplesmente
disposto no espaço como um peso morto (...) Ele próprio constitui,
por outro lado, um espaço em que todo outro corpo está excluído.
Deste fato, ele dispõe de um ponto de vista inapreensível do mundo,
pois ele impede através de sua existência que qualquer outro corpo
ocupe seu lugar. (...) Este espaço orientado do corpo próprio é o
fundamento da percepção e da sensibilidade.”9

Um pensamento de estimular o contato entre indivíduos e entre

indivíduos e ambiente, de perceber a cidade não como um território

bem concluso, mas fluído, não somente um espaço do trânsito veloz,

mas um espaço de vivência, a ser construído continuamente, passa

a ser mesmo um objetivo no trabalho de muitos artistas a partir do

9 Chantal Jaquet. Le corps. Paris, PUF, 2001, p. 232. No original: D’une part, mon corps se
situe dans un espace géométrique, comme une chose parmi les choses (...). Mais il n’est
pas simplement posé dans l’espace comme un poids mort (...). Il constitue lui-même, d’autre
part, un espace dont tout autre corps est exclu. De ce fait, il dispose d’un point de vue
imprenable sur le monde, car il empêche par son existence tout autre corps d’occuper sa
place. Cet espace orienté du corps propre est le fondement de la perception et de la
sensibilité.



início do século XX, para os quais as

distâncias entre arte e vida cada vez mais

se estreitam. A possibilidade de abarcar o

mundo e o tempo presentes como

constituintes do trabalho artístico, assim

como a necessidade de neles ativar

sentidos é uma constância nas artes

visuais deste último século.

Poder-se-ia citar tantos artistas, inseridos em

diferentes contextos, que de alguma forma

voltaram suas poéticas à relação cidade e

arte, realizando um balizamento, por sua vez,

entre arte e vida. Como é o caso das

pesquisas do artista alemão Kurt Schwitters

(1887-1948) e sua construção Merzbau10,

realizada a partir de 1923, que tinha como

princípio o conceito de cidade e segundo as

observações de Brian O’Doherty era

fundamentalmente “uma autobiografia de

passeios na cidade”.11

10 A palavra Merz foi criada ao acaso por Kurt Schwitters, a partir de uma colagem com
letras recortadas de um impresso publicitário, para denominar sua arte. Merzbau é a junção
de merz com a palavra bau, casa em alemão, portanto, casa merz, foi construída em
Hanover, Alemanha entre 1923 e 1943, quando foi destruída. Consistia em um ambiente/
colagem realizado em todo o atelier de Schwitters. Merzbau é um trabalho precursor do
que atualmente denomina-se instalação, intervenção, entre outros. Ver: Elida Tessler, Formas
e formulações possíveis entre a arte e a vida: Joseph Beuys e Kurt Schiwitters. Porto Arte,
Porto Alegre, v. 7, nº 11, 1996, pp.57-67.
11 Brian O’Doherty. No interior do cubo branco: A ideologia do Espaço de Arte. São Paulo,
Ed. Martins Fontes, 2002, p.44.

Kurt Schwitters
Merzbau

1923-1943



Não se pode esquecer do grupo

Fluxus12, surgido nos anos 60, que

reunia artistas de várias

nacionalidades, cujos eventos -

para o grupo a arte não se tratava

mais da criação de obras no sentido

até então tradicional da palavra,

divididas em categorias como

escultura, pintura, etc. - agiam

diretamente sobre esta concepção

de arte fundida à vida. Mesmo que

a cidade não seja o assunto

principal de muitos artistas do

grupo, várias destas ações trataram

das questões urbanas como

vínculo social e solicitação à

coletividade13.

No Brasil, igualmente, encontramos

nas poéticas de Hélio Oiticica

(1937-1980) e Artur Barrio (1945-),

12 Fluxus foi um grupo atuante a partir do  ano de 1961, reunindo artistas como George
Maciunas (seu fundador), George Brecht, Ben Vautier, Yoko Ono, entre muitos outros de
várias nacionalidades. Através de suas ações e publicações atravessam os limites entre
arte e vida, questionando os espaços convencionais de exposição de arte, desestabilizando
convenções artísticas tais como a permanência da obra, a individualidade de criação e a
distinção de gêneros (escultura, pintura, etc.). Ver: Jon Hendricks. O que é fluxus? O que
não é. O porquê. Brasília, Centro Cultural Banco do Brasil, 2002.
13 Cabe mencionar Street cleaning event  (1966), realizado pelo Fluxus na calçada da 5ª
Avenida, Nova York. Munidos de esponjas, escovas e sabão, limparam o chão da cidade,
numa ação que para Yves-Alain Bois revela um comentário sobre a passagem do tempo
nas cidades, suas transformações e os detritos decorrentes delas. Ver: Y-A. Bois, R. Krauss.
L’Informe: mode d’emploi. Paris, Centre Georges Pompidou, 1996, p.216 e p. 218.

Hélio Oiticica
Delirium Ambulatorium

texto do artista
1978
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importantes pesquisas que envolvem o corpo e a cidade. Oiticica,

constantemente fotografava situações urbanas nas ruas do Rio de

Janeiro e muito se interessava pelas construções habitacionais das

favelas brasileiras14, pelo seu improviso e organicidade. O artista realizou

diversas proposições preocupadas com a coletividade do meio urbano,

é o caso de Delirium Ambulatorium (1978), texto e performance

preparados para um evento15 na cidade de São Paulo. O artista pretendia

que cada pessoa pudesse “poetizar o urbano” e que em Delirium..., ele

passaria a “ambulatoriar”, “inventar coisas para fazer durante a

caminhada”16.

Artur Barrio, por sua vez, realizou Processo 4 dias 4 noites em 1970, na

cidade do Rio de Janeiro. O artista submeteu seu corpo a uma

peregrinação delirante, sem rumo específico ou objetivos pré-

determinados. A caminhada desenrolava-se de acordo com cada lugar,

um ponto localizava o seguinte e assim por diante. Desconectando a

caminhada de uma finalidade objetiva para direcioná-la às capacidades

perceptivas do corpo em movimento, Barrio17 reformula as possibilidades

de apreensão do espaço urbano, desafiando os limites de seu próprio

14 Os escritos de Hélio Oiticica estão reunidos no catálogo Hélio Oiticica (Paris, Jeu de
Paume, 1992. Sobre a relação dos Parangolés com as favelas, ver, por exemplo, o texto
“Bases fundamentais para uma definição do Parangolé”, novembro de 1964, pp.85-88.) e
no Programa Hélio Oiticica da Enciclopédia Itaú Cultural (www.itaucultural.org.br).
15 O evento, realizado em um estacionamento na Rua Augusta, intitulava-se Mitos Vadios
e dele participou também Artur Barrio.
16 Estas colocações do próprio artista podem ser encontradas na Enciclopédia Itaú cultural
(www.itaucultural.org.br).
17 Sobre Processo 4 dias 4 noites ver A metáfora dos fluxos, 2000/1968. Paço das Artes,
São Paulo, 2000. O Processo de Barrio é igualmente referido no catálogo sobre o artista
belga Francis Alÿs que se aproximando do artista brasileiro pensa os processos das
caminhadas e das deambulações nas cidades contemporâneas como produtoras de
experiências artísticas tanto individuais, quanto coletivas. Carlos Basualdo. “Paseos”. In:
Francis Alÿs. Antibes, Musée Picasso, 2001, p.89.
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corpo ao mesmo tempo em que desafia os estatutos de uma experiência

artística, seus referencias de tempo e espaço.

O exercício do espaço urbano nas poéticas artísticas integra um contexto

de profundas modificações ocorridas nos processos de diferentes

artistas a partir do século XX. A arte contemporânea pode ser pensada

através de práticas desenvolvidas principalmente a partir dos anos 1960-

70, com novos conceitos para o que seria uma obra de arte e uma

conseqüente ruptura com a divisão de meios, ou especificidades de

meios, tais como escultura, pintura, etc. Neste sentido, procedimentos

artísticos envolvendo uma prática combinatória dos fatores espaço e

tempo são cada vez mais exploradas durantes a segunda metade do

século XX. A partir de então, multiplicam-se termos tentando dar conta

de tamanha variedade de práticas, tornam-se usuais no vocabulário

contemporâneo palavras como instalação, site specificity, in situ,

performance, entre muitas outras18.

Robert Morris (1931-) através de suas Notas, escritas a partir de 1966,

reflete sobre a experiência de se fazer e perceber os objetos

tridimensionais, que ele ainda denomina de esculturas. Para ele, o objeto

deveria ser simples, facilmente apreendido pelo observador e estar em

relação com seu espaço de exposição. O artista coloca a idéia de um

objeto de arte em relação, portanto, não só ao espaço, como também

18 Neste contexto, é importante destacar o Minimalismo que reformulou um pensamento
sobre a tridimensionalidade, caracterizando-se pelas construções repetitivas, pelos materiais
industrializados e por uma relação marcante com o espaço expositivo que, todavia
permanecia um espaço idealizado, vazio de informações, receptáculo das obras. Donald
Judd (1928-94), artista minimalista, escreveu em 1965 o texto Objetos específicos,
sublinhando uma indissociabilidade de obra e espaço. O Minimalismo e as colocações de
Judd são apresentados por Michael Archer em Arte Contemporânea: uma história concisa.
São Paulo, Martins Fontes, 2001, pp.42/43.
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ao corpo de quem o observa: a obra seria um conjunto de fatores, um

“campo complexo e expandido.”19

O campo expandido ou ampliado seria repensado por Rosalind Krauss,

em 1979, em A escultura no campo ampliado.20 A autora constata que

obras totalmente diferentes, quanto à forma e ao conceito, ainda

compreendiam uma definição de escultura21, mas uma tal hibridização

de meios extrapolava os contornos das categorias até então

empregadas. Essas diferentes práticas poderiam ser melhor

compreendidas se inseridas em um campo complexo de relações entre

quatro elementos, paisagem, arquitetura, não-paisagem e não-

arquitetura, daí o termo “ampliado”.

Desta maneira, determinados trabalhos estariam inseridos na relação

paisagem e não-paisagem (como Spiral Jetty de Robert Smithson),

outros na possível combinação arquitetura e não arquitetura (como

alguns trabalhos de Sol Le Witt) e assim por diante. O texto de Rosalind

Krauss marca de maneira contundente uma reflexão sobre o corrente

uso de diferentes meios que se somam na prática de um mesmo artista.

Mesmo que ainda denominadas de esculturas, as obras daquele período

contextualizado pela autora passam a ser constituídas de fotografias,

livros de artista, objetos os mais distintos.

19 Michael Archer. Arte Contemporânea: uma história concisa. São Paulo, Martins Fontes,
2001, p. 59.
20 Rosalind Krauss. “La sculpture dans le champ élargi”. In: L’originalité de l’avant-garde et
autre mythes modernistes. Paris, Macula, 1993, pp.111-129.
21 Para Krauss, a escultura até o final do século XIX seguia uma lógica do monumento, ou
seja, estava situada em um lugar preciso, tão exato quanto seu significado: comemorativo
ou constituído como um marco de um dado acontecimento. A partir de Rodin com sua
Porta do Inferno, a autora assinala uma transformação na concepção do conceito de
escultura, o que será seguido por todo o período modernista. Percebe-se uma aglutinação
do pedestal e uma espécie de deslocalização de significado e de função da escultura, que
passa a mergulhar num espaço incerto, um espaço nômade como pontua a autora. Ver
especialmente pp. 115-117.
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Rosalind Krauss, assim como Judd e Morris, colocam o trabalho artístico

como um complexo formulado pelo espaço, pelo tempo e pelo corpo do

espectador. Muitas dessas definições (site specificity, Land Art, por

exemplo), entretanto, enfatizam trabalhos que lidam com o espaço como

elemento privilegiado na constituição da obra, desta forma, neste período

torna-se corrente ainda o uso de diferentes nomeações, Aktion Art, Body

Art, Performance, entre outras, para denominar poéticas mais

relacionadas ao corpo22.

As diferentes nomenclaturas que tentam cercar as práticas artísticas

deste período demonstram os novos contextos habitados pelo gesto

artístico. Como coloca Christophe Domino em À ciel ouvert: l’art

contemporain à l’échelle du paysage, tais gestos implicam:

“O sonho de ampliação da arte em direção à vida, um tema
recorrente que atravessa a modernidade artística encontra aqui
um de seus triunfos: a obra de arte pode realmente compartilhar o
espaço vivenciado, e ocupar todas as escalas, do microcosmo ao
macrocosmo. Ela pode se perder no inframince, de acordo com a
palavra de Duchamp, reduzir-se ao gesto, ao traço, ou se medir
na dimensão da paisagem, mesmo tocar dimensões cósmicas.”23

Um pensamento sobre o contato que pode atuar na paisagem urbana

é a direção a que se voltam os três trabalhos estudados neste ponto

da dissertação, cercando um processo híbrido de construção que

22 Estas colocações são esmiuçadas pela pesquisadora Regina Melim em sua tese de
doutorado Incorporações: agenciamentos do corpo no espaço relacional. Tese de doutorado
defendida na PUC/SP/Comunicação e Semiótica, 2003, especialmente p. 27.
23 Christophe Domino. À ciel ouvert: l’art contemporain à l’échelle du paysage. Paris, Éditions
Scala, 1999, p.11. No original: Le rêve d’élargissement de l’art vers la vie, thème récurrent
qui traverse la modernité artistique, trouve là un de ses triomphes: l’oeuvre d’art peut
réelement partager l’espace du vivant, et occuper toutes les échelles, du microcosme au
macrocosme. Elle peut se perdre dans l’inframince, selon le mot de Duchamp, se réduire
au geste, à la trace ou se mesurer à la dimension du paysage, voire tâter des dimensios
cosmiques.
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cruza gestos na/sobre a cidade a diferentes meios de produção e

apresentação artísticos, especialmente a fotografia e o vídeo. Tais

procedimentos são meios de expansão do gesto, despontando

durante um processo de vai e vem entre arte e vida, que por sua

vez problematizam conceitos em minha produção, afastando-se de

uma concepção de registro. Tais proposições cruzam os problemas

dos pontos anteriores com o espaço da cidade, repensando relações

de contato entre corpo/cidade e entre corpos em movimento.
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3.1. TOCAR A CIDADE PARA PREENCHER UM BURACO

“Para preencher um Vazio / Inserir a coisa que o causou - / Tenta
bloqueá-lo / Com Outra – e mais vai se escancarar - / Não se pode
soldar um Abismo / Com Ar” Emily Dickinson (Cinqüenta poemas.
São Paulo, Imago / Alumni, 1999, p.41.)

Achar um buraco, tapar um buraco, tocar um buraco, fotografar um

buraco. O trabalho para preencher um buraco parte de um gesto

realizado na cidade: ao deparar-me com buracos em paredes, muros

de construções urbanas, realizo o gesto de tapá-los com paina, um

material fibroso produzido por diversos tipos de plantas, do qual provém

o tecido de algodão. A proposição realizada durante todo o curso do

mestrado24, desencadeia um livro de artista em que se reúnem algumas

das muitas fotografias executadas. para preencher um buraco através

de seu material macio e do gesto de apalpar e tocar os orifícios na

arquitetura urbana tangencia tatilidades de superfícies, o encontro do

dentro ao fora.

A utilização deste material específico como meio de tocar/tapar buracos

na arquitetura manifesta-se inicialmente em um trabalho anterior ao

curso do mestrado, trata-se de sem título (casa)25. Nele, abri grandes

24 Realizei a proposição na cidade de Porto Alegre, entre 2002 e 2004, nas seguintes ruas:
Barros Cassal, Benjamin Flores, General Lima e Silva, General Neto, Jacinto Gomes,
Laurindo, José Bonifácio, Vasco da Gama, Victor Hugo, Oswaldo Aranha (em dois locais).
Este trabalho participou de duas publicações, sob forma de imagem no jornal Perdidos no
Espaço: III Fórum Social Mundial 2003, n.0, Porto Alegre, UFRGS (PPGAVI/DAV/Adufrgs/
Museu da UFRGS) 2003 e em enquanto texto e imagens (“Para Preencher um buraco”) no
livro A fotografia nos processos artísticos contemporâneos. (Org. Maria Ivone dos Santos e
Alexandre Santos). Porto Alegre, Prefeitura de Porto Alegre/Editora da UFRGS, 2004.
25 sem título (casa) tratava-se de uma intervenção (buracos, paina e fotografias) realizada
diretamente nas paredes de uma casa desabitada, posteriormente destruída, onde ocorreu
a exposição/intervenção coletiva CASA, Porto Alegre, 2001. Participaram comigo Glaucis
de Morais, Lucas Levitan, Luciane Mello, Maria Paula Recena, Marcos Sari, Raquel Stolf e
Rommulo Conceição.



Mariana Silva da Silva
para preencher um buraco

(capa do livro de artista, 21x11,5cm)

2002-2004



Mariana Silva da Silva
para preencher um buraco

2002-2004
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orifícios diretamente nas

paredes entre dois quartos,

colocando-os em ligação

direta, não se podia

atravessá-los com o corpo

inteiro, entretanto, o olhar

podia vagar pelas abertu-

ras, assim como partes de

um corpo, mãos, braços e a cabeça. Em frente a estes dois orifícios,

encontrava-se outro, que não chegava a atravessar por completo a

parede, nele foi colocada a paina, acionando diversas pessoas

presentes na intervenção a tocá-la e apalpá-la, experimentando a maciez

do material.

Ressoava nesta experiência o problema das fronteiras do contato já

abordado anteriormente, reflexões sobre os limites, as passagens e as

interações. A possibilidade de trabalhar diretamente sobre o espaço,

contudo, ampliou a escala da questão, envolveram-se outras condições,

como a arquitetura e o espaço urbano. O ambiente da casa, com suas

peças compartimentadas e suas funções definidas, suas paredes

protegendo o interior doméstico do exterior da cidade trouxeram à tona

exatamente um problema de espaço, pensar o espaço que está ao redor,

pensar onde se localizam as coisas, as pessoas. Como agimos, como

deslocamo-nos e, sobretudo como entramos em contato com aquilo

que está fora de nós?

O trabalho para preencher um buraco origina-se, desta forma, nas

passagens, nos deslocamentos empreendidos cotidianamente. Passo

a não produzir mais os orifícios, mas a encontrá-los. Seu percurso não

Mariana Silva da Silva
sem título (casa)

2001
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é definido previamente, através dos trajetos diários (deslocamento para

a universidade, para visitar alguém, para comprar alguma coisa), atendo-

me à existência destas aberturas. O trabalho presta atenção no que se

modifica, na arquitetura que se transforma, no trânsito ou na ausência

dele, numa mudança de clima que se anuncia. Nelson Brissac coloca

que o “tempo do deslocamento é que marca a superfície do espaço,

agora da ordem do itinerário. O percurso – sucessivas composições e

decomposições – é mais importante que a edificação”26.

Os buracos evidenciam a transitoriedade da arquitetura, são hiatos na

paisagem urbana. Não há como não relacioná-los a uma interrupção,

uma parada ou um espaçamento no espaço urbano. Tomando

novamente emprestadas as palavras de Brissac, há uma “ontologia

negativa”27 circunscrita nos buracos, “baseada na suspensão das formas

e na colocação do espaço entre parênteses”28. Os orifícios encontrados

em muros e paredes fazem ecoar “várias modalidades de interrupção

espacial-temporal: lapso, ausência, espera, pausa”29. No ponto anterior,

sublinhamos algumas possíveis noções para espaçamento, para os

intervalos plenos de espaçamentos. Os buracos preenchidos nesta

proposição não deixam de levantar novamente a questão de uma

suspensão, ou do entre-colunas, ou de todas as espécies de pausas.

Podemos falar de tamanho, profundidade e mesmo duração, mas qual

é a forma do buraco? O buraco é a forma em negativo (referimo-nos

mais uma vez a Gordon Matta-Clark e sua proposta da arquitetura em

26 Nelson Brissac Peixoto. Paisagens Urbanas. São Paulo, SENAC, 2003, p. 377.
27 Idem, p, 384.
28 Idem, ibid.
29 Id, ib.
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negativo)? Ele não tem uma existência independente de seu exterior,

por isso, é um vazio relativo, uma relação e talvez uma operação entre

dentro e fora, centro e periferia, afinal não existe o buraco vazio sem

seu cheio ao redor30. Sabiamente a propósito de seu livro acerca do

espaço Georges Perec observou que:

“O objeto deste livro são é exatamente o vazio, seria muito mais o que
há ao redor, ou dentro. Mas, enfim, de início, não há grande coisa: nada,
o impalpável, o praticamente imaterial: extensão, nosso exterior, este
meio pelo qual nos deslocamos, o meio ambiente, o espaço ao redor.
(...) Nós vivemos no espaço, nestes espaços, nestas cidades, nestes
campos, nestes corredores, nestes jardins.”31

Da mesma maneira, para preencher um buraco trabalha com

inconstâncias de vazios, na medida em que os ocos possuem um

entorno, possuem fundo e uma superfície envolvente. O espaço de

Perec propõe pensar nos contornos e nas extensões, meu trabalho

igualmente evidencia-se neste contexto (“nestes espaços, nestas

cidades”) sublinhando os interstícios que por vezes passam

despercebidos ou ignorados. A aparente negatividade existente em para

30 A artista Raquel Stolf, cuja obra apresenta o vazio como um conceito chave, explica-nos,
a partir da filosofia chinesa, que todo vazio é inseparável do cheio, “tal qual o princípio de
alternância taoísta yin-yang, que sublinha uma união dos opostos, uma relação onde noções
aparentemente contrárias são indissociáveis e complementares: céu e terra, fogo e água,
ação e não-ação, luz e escuridão, vazio e plenitude”. Raquel Stolf. Espaços em branco:
entre vazios de sentidos, sentidos de vazio e outros brancos. Dissertação de Mestrado,
Instituto de Artes da UFRGS, 2002, p.36. Da mesma forma, Gillo Dorflès (L’intervalle perdu,
Paris, Librairie des Meridiens, 1984) coloca que numerosas civilizações orientais,
especialmente as adeptas ao zen-budismo, encaram o vazio como o começo das coisas,
uma condição para que se aprecie o pleno relativo, ao contrário das ocidentais que teriam
uma visão negativista do vazio, encarando-o como falta. Ver especialmente o sub-capítulo
“Le vide dans la civilisation extreme-orientale”, pp.28-30.
31 Georges Perec. Espèces d’espaces. Paris, Galilée, 1974, p.13. L’objet de ce livre n’est
pás exactement le vide, ce serait plutôt ce qu’il y a autour, ou dedans. Mais enfin, au
départ, il n’y a pas grand-chose: du rien, de l’impalpable, du pratiquement immatériel: de
l’étendue, de l’extérieur de nous, ce au milieu de quoi nous nous déplaçons, le milieu
ambiant, l’espace alentour. (...) Nous vivons dans l’espace, dans ces espaces, dans ces
villes, dans ces campagnes, dans ces couloirs, dans ces jardins.
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preencher um buraco recorre de uma situação de continentes e

conteúdos32: o material que preenche o buraco é sem forma pré-

estabelecida, toma emprestado os limites do continente que o recebe,

é maleável a ponto de se adequar a qualquer formato, ele age nas

bordas do informe.

A paina é manipulada, ora esticada ora comprimida pelas mãos. Antes

de tomar a forma do buraco, ela toma a forma dos gestos, “a mão que

faz um gesto é, ao mesmo tempo, encantatória e taumatúrgica, pois

procura suscitar a vinda de um corpo num espaço, traçando-lhe a

forma”33. O intervalo entre duas mãos age também como um continente:

“a mão, em cada um de seus gestos, esculpe no vazio o lugar de uma

presença, invocando qualquer carne que possa povoá-lo”34. Através do

gesto de tocar, a mão é preenchida e preenche. O filósofo Jean Brun

vem elucidar esta reflexão:

“O tocar implica, com efeito, a vontade e o desejo de seguir uma superfície
e de desposar uma forma; longe de ser a exteriorização de um
antagonismo, o tocar asculta, por assim dizer, o corpo estranho. É por
isso que a mão que toca é uma mão que explora um contorno, tacteia
uma consistência, roça uma superfície, enlaça um volume, sopesa uma
massa, irradia ou aprecia um calor. Graças a ela, o organismo de que é
mensageira tenta ir além de si mesmo e incorporar o que lá está, ou
incorporar-se no que está fora dele.”35

Trata-se da incorporação de um gesto informe na cidade, ou um gesto

com a forma de um buraco. O que inicialmente tratou-se de uma

32 Pensemos em Air de Paris (1919) de Marcel Duchamp, em que o ar ocupa a ampola de
vidro, enchendo-a de transparência e leveza, o ar que não tem forma nenhuma? Ou tem
aquela de seu continente? Tapar um buraco com paina é como tentar apreender o ar?
33 Jean Brun. A mão e o espírito. Lisboa, Edições 70, 1991, p.152.
34 Idem, ibidem.
35 Idem, p.127.
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qualidade material da paina – não possuir uma forma - demonstrou ser

igualmente uma espécie de exercício, já que os percursos não são

sistematizados ou pré-determinados. Eles não seguem uma ordem, ou

mapa, os pontos não são de partida nem de chegada. Um percurso no

intervalo (entre as coisas e as pessoas da cidade): o próprio trajeto

apropria-se do informe enquanto operação, executando um gesto do

informe. Yves-Alain Bois e Rosalind Krauss definem (ou não definem

como explicam referindo-se a Georges Bataille que se recusava a defini-

lo36) o informe não como “um tema, nem uma substância, nem um

conceito” 37, mas exatamente como uma operação. Dentro das várias

operações38 que por sua vez podem se encontrar naquela do informe,

no que concerne a um percurso informe na cidade, os autores sublinham

a entropia.

A cidade é especialmente operada pela entropia, já que este conceito

denota modificações em um dado sistema, um movimento de mudança

transformador. Muitas propostas artísticas transitam neste terreno

entrópico, demonstrando ou amplificando o fenômeno através da

“acumulação”39, da “profusão infinita”40, das misturas indissociáveis, da

deterioração. Neste sentido, a noção vem a ser quase que a condição

de existência dos trabalhos de artistas como Robert Smithson (1928-

73), especialmente em Monuments of Passaic (1967) que revela as

paisagens entrópicas das zonas industriais; Gordon Matta-Clark,

36 YA. Bois, R. Krauss. L’Informe: mode d’emploi. Paris, Centre Georges Pompidou, p. 15.
Os autores referem-se ao termo cunhado por Georges Bataille na década de 20, aqui a
frase especificamente é: Il réfuse donc définir informe.
37 Idem, p.11. Mais, précisément, parce qu’il s’agit d’une opération (à savoir ni un thème,
ni une substance, ni un concept) (...).
38 As operações levantadas são: “baixo-materialismo”, “batimento”, “entropia” e
“horizontalidade”. Idem, p.16.
39 Idem, p. 35.
40 Idem, ibidem.



assinalando a entropia da degradação e do descarte da arquitetura; ou

o esvaziamento de áreas urbanas apontado por Edward Ruscha (1937)

em numerosos livros de artista. A entropia assinala espaços negativos

na cidade, simbolica-mente buracos.

Uma característica funda-

mental da matéria é seu

poder de mutação, a

capacidade de passar de

um estado a outro, nesta

perspectiva o movimento

entrópico pode ser

assinalado pela degra-

dação da matéria.  O

artista Robert Smithson em

Monuments of Passaic

percebe este princípio e

registra-o quando passa a

fotografar lugares degra-

dados na periferia da cida-

de de New Jersey. São re-

gistrados, por exemplo,

uma ponte, uma estrada

decadente, arranjos de

materiais encontrados,

empilhamentos de canos, resíduos industriais. Smithson denomina

estes elementos de monumentos , jogando com a aparente

inexpressividade destes locais. O pesquisador Paul Wood aponta

que:

Robert Smithson
Monuments of Passaic

1967



“(...) Smithson misturou narrativa, citações e fotografia em um relato
das atividades de um dia, numa sobreposição de camadas cujo
resultado é, ainda assim, incrivelmente límpido. Ele narra a sua
história começando pela compra do filme e pela viagem – saindo de
Nova York, de ônibus, com a sua câmera instamática – até o lugar
onde nasceu, a cidade industrial de Passaic, em Nova Jersey. Ali
ele se põe a fotografar espaços predominantemente industriais como
se as indústrias fossem monumentos anti-heróicos dedicados a uma
moribunda modernidade industrial.”41

Os monumentos do artista não rememoram nem

comemoram nada, antes lamentam drásticas

modificações do terreno industrial. Esta reação ao

esvaziamento de locais urbanos, abandono da

arquitetura, de espaços que têm suas funções

alteradas ou não muito definidas, prepondera na

pesquisa de Edward Ruscha empreendida na década

de 70, em que ele investiga as alternâncias de uso e

o esquecimento de algumas zonas urbanas.

O artista em um de seus livros, Real state opportunities

(1970), agrupa vinte e cinco fotografias de vastos e

vagos terrenos na cidade norte-americana de Los

Angeles. Sem nenhum comentário anexo às fotos,

presencia-se somente a imagem retratando um espaço

à venda: em todos os locais está inserido uma placa

com o dizer For sale (à venda). Silenciosamente,

Ruscha expõe terrenos ocos, esvaziados de função e

uso, revela-nos em consonância à obra de Robert

Smithson a entropia dos tecidos urbanos. Yves-Alain

Bois coloca:

41 Paul Wood. Arte Conceitual. São Paulo, Cosac & Naify, 2002, p.48.

Edward Ruscha
Real state opportunities
1970
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“Mesmo temporariamente, estes terrenos são espaços negativos
(alguns permanecem assim durante muito tempo e por vezes mesmo
indefinidamente, sobretudo se por hemorragia ganharem-se os lotes
vizinhos) e, de toda forma, eles são substituídos por outros. (...) Às
vezes o montante entrópico é menos espetacular, às vezes o resíduo
é limpo. Mesmo assim ele ameaça a organização cadastral, e a cidade
procura sempre eliminá-lo.”42

São lacunas urbanas, como se o tempo e o espaço encontrassem-se

suspensos. Para Yves-Alain Bois trata-se de zonas. Como uma poeira

que se acumula em um apartamento, índice da passagem do tempo, a

zona em uma escala ampliada, a da cidade, é igualmente o que ficou

para trás, o que se prolifera entropicamente e acompanha a super-

produção industrial.

Robert Smithson e Edward Ruscha apresentam pesquisas relevantes

para que se reflita sobre os usos dos espaços aparentemente esvaziados

durante o crescimento industrial e comercial das cidades43. Nos trabalhos

destes artistas, assim com em para preencher um buraco, instala-se

um percurso pelos buracos em diferentes escalas. Numa distinta

perspectiva, entretanto, minha proposta localiza-se exatamente na

cidade, em seu centro, no espaço habitado. Os locais escolhidos para

esta proposição não se tratam de zonas na acepção proposta por Yves-

Alain Bois. No lugar de escolher espaços negativizados num sentido

42 Yves-Alain Bois. “Zone”. In: L’informe: mode d’emploi. Paris, Centre Georges Pompidou,
1996, p.215. Même temporairement, ces terrains sont des espaces négatifs (certains le
restent très longtemps et parfois même indéfiniment, surtout si l’hémorragie gagne les lots
voisins) et de toute manière, ils seront remplacés par d’autres. (...) Parfois le montée
entropique est moins spetaculaire, parfois le déchet est propre. Il menace néanmoins
l’ordonnance du cadastre, et la ville cherche toujours à l’éliminer.
43 É relevante igualmente para esta pesquisa a articulação que Smithson e Ruscha fazem
entre trajeto, ações na cidade e fotografia, como abordamos a seguir.
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de degradação e invalidez, meu trabalho assinala mais intervalos de

pausa no fluxo contínuo da cidade que se movimenta sem cessar.

Tapar um buraco com paina “trata-se de se construir no construído, de

criar lugar sem romper com a paisagem de que se partiu. Um espaço

pleno de significado, um lugar carregado de símbolos da sociabilidade.

Uma arquitetura voltada para a poesia da situação, impregnada pelo

entorno, reinvestida do seu poder de evocação. Tentativa de

restabelecimento da urbanidade, arquitetura de pequenos gestos e

lembranças: redescoberta da cidade e discrição arquitetônica”44.

A ruptura na superfície de determinados elementos da cidade é

momentaneamente preenchida, não objetivando marcar definitivamente

o seu fim, já que o material pode a qualquer momento ser retirado por

algum passante, por um morador local45. É antes de tudo uma tácita

tentativa de tocar o buraco e consequentemente de tocar também a

cidade na sua materialidade, na sua superfície. Tocar um buraco é tocar

a cidade em seu interior? O buraco está na fronteira?

Tais questionamentos alcançam o artista Marcelo Coutinho (1968-)

em seu trabalho Nosfate. O artista abre buracos em muros pela cidade,

inserindo-lhes pequenos frascos com sua própria saliva para logo em

seguida, tapar o buraco com massa de construção. Para Coutinho,

Nosfate (termo criado por ele) é uma “percepção de modificação de

um ambiente, através de um elemento qualquer que escapa, que não

44 Nelson Brissac Peixoto. Paisagens Urbanas. São Paulo, SENAC, p. 336.
45 Como de fato ocorreu, muitos dos buracos tiveram a paina retirada.



se mostra”.46 Seu texto e sua ação mostram-se

atentos a todas as formas de fronteiras, as

geográficas, as lingüísticas, as corpóreas.

E se o orifício evidencia a porosidade do muro, da

parede, a superfície como uma membrana? Marcelo

Coutinho acrescenta reflexões que ressoam

igualmente em para preencher um buraco:

“Aquilo que surge como muro pode revelar-se
fratura, brecha, fissura, esponja, poro. E as divisões
surgidas com as cercaduras do limite, o dentro-fora,
interior-exterior, parecem inebriar-se numa névoa
de indefinições.
Poderíamos estancar o tempo e cercados de névoa,
sem pudor, recuperar o perfume das perguntas
fundadoras. Uma delas poderia ser: existiria um
traço, alguma espécie de saco, capaz de delimitar
que o eu repousaria dentro e que o ambiente estaria
fora?”47

Coutinho propõe incorporações de substâncias do

corpo ao espaço como forma de embaralhar as

fronteiras que separam este corpo de seu entorno.

O artista provoca a ruptura e nela insere

permanentemente um corpo estranho48. Ainda dentro

deste contexto dos limites entre exterior e interior,

46 Marcelo Coutinho. Deambulações sobre o contorno. Revista Item, n. 6, Rio de Janeiro,
março 2003, p. 68.
47 Idem, p.70.
48 A noção de “corpo estranho” remete-se a diversas passagens do texto “Deambulações
sobre o contorno” em que o artista utiliza termos que se assemelham a pesquisas biológicas.
A palavra nosfate, que nomeia a proposição, é apresentada como em um dicionário de
biologia ou enciclopédia científica. O artista, desta forma, aproxima as questões suscitadas
em sua prática ao próprio texto.

Marcelo Coutinho
Nosfate
s/data



porém contrapondo-se à obra de Marcelo Coutinho, encontra-se a

proposição do artista belga Francis Alÿs (1959-), playing with pillows –

while I was walking through the center of Mexico City I placed pillows in

broken window frames49 (1990). Se Marcelo Coutinho cria uma situação,

Francis Alÿs por sua vez aproveita-se de uma já existente para realizar

sua proposta.

O artista institui a caminhada pelas cidades como

método de trabalho, a partir de seus trajetos realiza

gestos na sua passagem. Neste trabalho contata

diretamente para preencher um buraco tendo em

vista que igualmente tapa um buraco, em seu caso,

espaços vazios de janelas quebradas espalhadas pela

cidade. Alÿs realiza percursos que jogam com seus

encontros fortuitos, nesta medida relaciona-se com a

questão do percurso informe abordada anteriormente.

Para Thierry Davila50 suas proposições são inserções

diretas no tecido urbano que perturbam infimamente

as errâncias daqueles que compartilham com o artista

este espaço. Preencher um buraco com um

travesseiro ou com algodão é permiti-lo que continue

aberto?

A escolha de empregar travesseiros para preencher os buracos sinaliza

uma relação de contato entre o gesto do artista e os ocos da cidade.

Persegue-se um sentido tátil – tocar o material fofo, tocar o vidro, tocar

49 Algo como: “brincando com travesseiros - enquanto andava no centro da Cidade do
México eu coloquei travesseiros nas molduras de janelas quebradas”.
50 Thierry Davila. “Fables / Insertions”. In: Francis Alÿs. Antibes, Musée Picasso, 2001, pp.
37-67.

Francis Alÿs
Playing with pillows – while I was
walking through the center of
Mexico City I placed pillows in
broken window frames
1990
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os muros - que parece deslocado do espaço urbano contemporâneo. A

cidade propõe à experiência de habitá-la complexas condições - o

anonimato das relações, as grandes construções verticais que

substituem áreas verdes ou pequenas casas, a velocidade de

transportar-se para extremos urbanos, a dificuldade em apreender a

cidade em sua totalidade, a violência urbana - todas elas parecem

sobrepor-se aos sentidos do corpo, como uma poeira impregnada na

pele que nos impossibilita sentir a superfície das coisas.

Para Richard Sennet “a transferência geográfica das pessoas para

espaços fragmentados produz efeito muito mais devastador,

enfraquecendo os sentidos e tornando o corpo ainda mais passivo”51.

Sennet percebe no desenho urbano da era moderna um “medo do

contato”:

“Ao planejar uma via pública, por exemplo, os urbanistas frequentemente
direcionam o fluxo de tráfego de forma a isolar uma comunidade
residencial de uma área comercial, ou dirigi-lo através de bairros de
moradia, separando zonas pobres e ricas, ou etnicamente diversas. À
medida que a população cresce, os prédios escolares e as casas situam-
se preferencialmente na região central, mais do que na periferia, para
evitar o contato com estranhos. As comunidades fechadas, com portões
que as protegem, são vendidas como ideais de qualidade de vida. (...)
Através do tato arriscamo-nos a perceber algo ou alguém como estranho.
A tecnologia nos permite evitar esse risco.”52

O autor questiona as relações travadas entre as pessoas, entre seus

corpos e a arquitetura contemporânea intermediadas pela velocidade

e pela informática, pelo consumo, pelo descarte do que é considerado

sem função e obsoleto. Como revelar um valor de proximidade? Como

51 Richard Sennet. Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de
Janeiro, Record, 2001, p.17.
52 Idem, pp.18/19.
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se instaura um espaço do contato? E se o que se tenta alcançar em

para preencher um buraco for um “espaço do contato, de pequenas

ações de contato, táctil ou manual, mais do que visual”?53

Esse espaço do contato que agencia um valor de proximidade é o que

Gilles Deleuze e Felix Gattari nomeiam de espaço liso, uma espécie de

espaço em oposição ao espaço estriado. O espaço estriado é

apresentado como o espaço do sedentário, tem avesso e tem direito,

fixos e móveis, já o espaço liso é característico do nomadismo, é aberto

em todas as direções, sem estabelecer fixos, nem móveis. Mas como

bem explicam os autores são categorias de espaço que podem a todo

o momento misturarem-se e sobreporem-se.54 Os modos de usar os

espaços realizam as passagens de um tipo ao outro. Se uma cidade é

inicialmente um espaço estriado, ela pode ser habitada de um modo

liso:

“Não só existem estranhas viagens numa cidade, também existem
viagens no mesmo lugar (...). Em suma, o que distingue as viagens não
é a qualidade objetiva dos lugares, nem a quantidade mensurável do
movimento – nem algo que estaria unicamente no espírito – mas o modo
de espacialização, a maneira de estar no espaço, de ser no espaço.
Viajar de modo liso ou estriado, assim como pensar...Mas sempre as
passagens de um a outro, as transformações de um no outro, as
reviravoltas.”55

Podemos pensar que para preencher um buraco inaugura uma

tentativa de conquistar um espaço liso dentro da cidade, na medida em

que propõe preencher a rigidez da cidade com o macio do gesto, o

53 Gilles Deleuze, Félix Guattari. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol.5. São
Paulo, Ed.34, 1997, p.38.
54 Idem, p.180: “(...) os dois espaços só existem de fato graças às misturas entre si: o
espaço liso não pára de ser traduzido, transvertido num espaço estriado; e o espaço estriado
é constantemente revertido, devolvido a um espaço liso”.
55 Idem, pp.189/190.
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espaço para um contato do tocar, ou como observam os autores, um

“espaço háptico” e da “visão aproximada”:

“No espaço liso, portanto, a linha é um vetor, uma direção e não uma
dimensão ou uma determinação métrica. É um espaço construído graças
às operações locais com mudanças de direção. (...) É uma percepção
háptica, mais do que óptica. (...) Por isso, o que ocupa o espaço liso são
as intensidades, os ventos e os ruídos, as forças e as qualidades tácteis
e sonoras, como no deserto, na estepe ou no gelo.”56

Colocam que háptico “é um termo melhor do que tátil, pois não opõe

dois órgãos dos sentidos, porém deixa supor que o próprio olho pode

ter esta função que não é óptica”57. Isto é, háptico pode abarcar todos

os sentidos quando estes se apropriam de uma proximidade.

Remetendo-nos a outros trabalhos desenvolvidos nesta dissertação em

que noções de distância e proximidade são a todo o momento

articuladas, Deleuze e Guattari ampliam e relativizam as sensações

envolvidas no contato entre o gesto e o espaço da cidade. Com o gesto

de tapar um buraco com paina, para preencher um buraco abre um

espaço, compartilhado pelas proposições que se desenrolam a partir

dele marca d’água e tangente, espaços dos gestos do contato que

apontam para o liso, para o háptico, para um intervalo inframince na

cidade.

3.1.1. GESTOS INTERMEDIÁRIOS: FOTOGRAFIA E LIVRO DE ARTISTA

para preencher um buraco é um trabalho em que o gesto de tapar

buracos e o gesto de fotografar são indissociáveis. A fotografia neste

56 Gilles Deleuze, Félix Guattari. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol.5. São Paulo,
Ed.34, 1997, p.185.
57 Idem, p.203.
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caso não funciona somente como registro, nem tampouco como fim.

A fotografia amplia uma experiência aparentemente singular,

pensando-se também como um fazer experiencial. Ela é um meio

no que o termo tem de duplo sentido: meio como mídia e meio como

um recurso que estaria no meio, no grau do intervalo entre a

documentação e obra. Philippe Dubois a propósito de poéticas que

a partir das décadas de 60 e 70 entrecruzam fotografia a ações

coloca:

“(...) a foto é instrumento indispensável para seu trabalho, não
apenas no plano técnico de construção, mas também (e
sobretudo) do ponto de vista simbólico: a obra elabora-se, isto
é, faz-se e pensa-se pela fotografia (a partir e por meio dela),
cabe a cada artista investi-la de seu universo singular.”58

Muitos artistas assinalados anteriormente passam a acionar o

próprio corpo em suas propostas, seja numa performance, seja em

uma ação sem espectadores como em uma caminhada. O fato é

que a fotografia, neste contexto, adquire uma função ambígua, como

aponta Dominique Baqué, “um papel ao menos ambíguo, quando

não paradoxal: da simples e pura documentação ao que seria, talvez,

a própria obra”.59 A fotografia encontra-se entre dois pontos, a

natureza, o espaço ao nosso redor e o espaço da arte. É esta

propriedade que Florence de Mèredieu denomina de “espaço

transitório”.60

58 Philippe Dubois, O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas, Papirus, 1994, p. 278.
59 Dominique Baqué. La photographie plasticienne. Paris, Éditions du Regard, 1998, p.
18. Et un rôle pour le moins ambigu, quand il n’est pas paradoxal: de la simple et pure
documentation à ce qui serait, peut-être, l’oeuvre elle-même.
60 Florence de Mèredieu. Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne. Paris, Bordas,
1994, pp.268/269.
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O trabalho do artista Robert Smithson, tanto aquele já referido

Monuments of Passaic quanto suas intervenções em grande escala, e

seus escritos posicionam-se neste sentido de refletir sobre o caráter

intermediário da fotografia. Smithson elaborou conceitos que conectam

o gesto do artista ao gesto de fotografar, o espaço da vida ao espaço

da arte, são o site (sítio) e o non-site (não-sítio). O site é apresentado

como o um espaço dentro do mundo, e todos seus componentes

culturais, sociais, geográficos implicados e o non-site é de certa forma

a conexão do site a um espaço expositivo através não só de fotografias

como também de materiais provenientes do site mesmo, mapas e

documentos.61 Trata-se de propostas artísticas, como para preencher

um buraco, que acontecem entre dois espaços e entre dois tempos

(entre dois sites), que não são permanentemente contrários, mas que

se inter-relacionam.

Para Régis Durand, autor de Le temps de l’image, a pesquisa de

Smithson localiza na fotografia sua complexa posição: “A dialética que

se instaura então coloca em jogo o centro e a periferia, o interior e o

exterior, o ponto focal e os limites da nitidez, e se observa que ela é

formulada tomando emprestado um vocabulário da fotografia”62. Há uma

61 Michael Archer expõe algumas características do site (sítio) e do non-site (não-sítio)
elaboradas por Robert Smithson: “(...) o americano Robert Smithson estava ocupado em
desenvolver uma teoria da relação entre um local particular no meio ambiente (que ele
chamava de ‘sítio’) e os espaços anônimos, essencialmente intercambiáveis, nas galerias
em que ele poderia expor (os quais chamava de ‘não-sítios’). Entre outras coisas, os sítios
tinham limites abertos, informação dispersa e eram algum lugar; os não-sítios (...) tinham
limites fechados, continham informação e não eram lugar nenhum, ou seja, uma abstração.
Michael Archer. Arte Contemporânea: uma história concisa. São Paulo, Martin Fontes,
2001, p.96.
62 Régis Durand. Le temps de l’image: essais sur les conditions d’une histoire des formes
photographiques. Paris, La Différence, 1995, p.117. La dialectique qui s’instaure alors met
en jeu le centre et la périphérie, l’intérieur et l’extérieur, le point focal et les limites de la
netteté, et on observera qu’elle se formule en empruntant le vocabulaire de la photographie
(...).
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relação dos conceitos formulados pelo artista ao ato fotográfico em si,

a questão da seleção e do recorte do espaço e do tempo (a ruptura

com o site) o deslocamento deste recorte para outro contexto, bem

como o principio de retenção de um tempo em movimento (questão

importante para Robert Smithson quando relacionada aos processos

de dispersão infinitamente entrópicos)63.

Os conceitos de Robert Smithson tornam-se relevantes a para

preencher um buraco na medida em que exatamente articulam-se às

operações empregadas no ato fotográfico: a constituição do ato

fotográfico mesmo encontra-se nos gestos do artista. Em minha

proposição, não se pode pensar no trabalho inserido no contexto do

site sem pensar no trabalho fotográfico. Neste sentido, o gesto de captar

uma imagem através do aparelho fotográfico abre um buraco, talvez

imperceptível.

A fotografia extrai o detalhe de um continuum: suspende algo de seu

tempo e espaço, realizando um recorte. No trabalho para preencher

um buraco falamos de intervalos - o buraco e a fotografia – de uma

continuidade espaço-temporal. São operadores de uma suspensão, de

um recorte. Quando vemos uma foto, sabemos que há algo ausente,

63 Régis Durand indica o princípio de temporalidade presente na obra de Smithson
relacionado ao seu pensamento também a propósito da fotografia. O autor para elucidar
esta questão cita as palavras do próprio artista: “Quando uma coisa é vista através da
consciência da temporalidade, ela torna-se alguma coisa que não é nada. Este sentimento
que submerge tudo fornece o segundo plano mental ao objeto, de maneira que ele cessa
de ser um objeto e se torna arte. O objeto desaparece cada vez mais, contudo existe sob
uma forma mais clara. Todo objeto, se for de arte, carrega um fluxo de tempo mesmo que
imóvel (...)”.Originalmente: Quand une chose est vue à travers la conscience de la
temporalité, elle se change en quelque chose qui n’est rien. Ce sentiment qui submerge
tout fournit l’arrière-plan mental à l’objet, de sorte qu’il cesse d’être un objet et devient art.
L’objet disparaît de plus en plus mais existe sous une forme plus claire. Tout objet, si c’est
de l’art, se charge du flot du temps même s’il est immobile (...). Idem, pp.171/172.
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existe todo um entorno que não nos é apresentado. Um orifício

apresenta-se igualmente como um corte, neste caso, ele é a própria

ausência.

Philippe Dubois elucida a questão do índice como fundamento à

fotografia, acrescentando-lhe um segundo problema, aquele do corte;

a relação com o tempo e o espaço. A foto é uma “fatia”64 de espaço-

tempo, “cortada ao vivo”65 pelo ato fotográfico. Gesto que age na

subtração, recorta e congela um pedaço de espaço-tempo de um pleno

espaço-tempo. Por isso a fotografia joga com vazios e preenchimentos,

ela abre um buraco no tempo e no espaço.

É o tempo e o espaço da parada, que não segue em frente nem se volta

para trás. Um espaçamento instituído pelo corte em que a continuidade

espacial e temporal permanece flutuando. Desta forma, o buraco vai

remeter-se negativamente à parte que não está ali, existindo juntamente

ao seu próprio fora-de-campo, às paredes e muros da cidade. Para

preencher um buraco ou para assinalar sua existência, para apresentar

esvaziamentos e negatividades a fotografia é um instrumento

privilegiado, ela tenta dar conta de lapsos, de eternizar os instantes e

os espaços tais como momentaneamente são. É por isso que Philippe

Dubois acrescenta a partir de uma fotografia em que ele mesmo é o

fotografado:

“Minha própria memória fotográfica – minha memória como fotografia e
minha fotografia como memória – coloca-me numa espécie de instante
vazio, num buraco do tempo. E caso se pretenda preencher esse buraco,

64 Philippe Dubois. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas, SP, Papirus, 1998, p.161.
65 Idem, ibidem.
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ou seja, restituir essa lembrança parada ao movimento de seu percurso,
recolocar-me no contexto, reinscrever-me no tempo da história, só é
possível fazê-lo de fora, tirando-me da minha fotografia (...)”66

A fotografia que abre um buraco no tempo e no espaço caminha em um

sentido de aproximação àquilo que é fotografado na proposição para

preencher um buraco. O buraco físico assinala metaforicamente outras

espécies de concavidades (como bem nota Dubois), buraco na memória,

buraco das funções da arquitetura de prédios deteriorados ou

desvalorizados, buraco em terrenos que perderam seu valor econômico

devido a alguma modificação na urbanização ou ainda buraco

necessário? Buracos que se tenta preencher com aquilo que não pode

soldá-los? Seria assinalar espaçamentos para a pausa, para o silêncio

como assinalou Gillo Dorflès67 a propósito dos intervalos?

Um livro de buracos, de intervalos urbanos é o que nos oferece a artista

Sophie Ristelhueber que realizou uma exposição e um livro homônimos,

Le Luxembourg (2002)68. Livro também sobre trajetos e passagens,

reúne fotografias do jardim de Luxembourg, grande praça existente na

cidade de Paris, a textos do escritor Jean Echenoz. Em um primeiro

momento talvez não nos seja possível saber exatamente de que lugar

a artista partiu (apesar do título), pois o que vemos são imagens de

calçadas vazias, intervalos de chão, alguma vegetação rasteira a areia

de parque. A exuberância dos jardins, bem como suas famosas

esculturas das rainhas da França não foram fotografadas. Mas, ao

lermos o texto, citações às esculturas vão sendo pontuadas, breves

66 Idem, p.164.
67 Gillo Dorflès. L’intervalle perdu. Paris, Librairie des Mérediens, 1984.
68 Sophie Ristelhueber. Le Luxembourg. Paris, Musée Zadkine, Éditions des musées dela
Ville de Paris, 2002.
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descrições das “vinte mulheres do jardim de Luxembourg”69. A artista

fornece uma imagem em potencial da totalidade do parque para nós

que lemos o texto e nos remetemos àquele espaço, concomitantemente

em que nos expõe recortes daquilo que nem sempre vemos.

O que torna interessante este livro é especialmente a ausência do objeto

referido pelo texto, e a presença daquilo que é aparentemente uma

ausência. São fotografados intervalos espaciais sem referenciais

geográficos específicos, sem a informação cultural ou histórica tão

presente nas estátuas das vinte rainhas. Como nos explica o arquiteto

Luiz Antonio Ewbank, os jardins num contexto urbano “agem como

elemento de oposição à saturação arquitetônica e demográfica”70, mas

eles mesmos são intervalos planejados, possuem áreas com funções

previamente estabelecidas pelos arquitetos e paisagistas. A artista parte

assim do que teoricamente seriam as áreas mais esvaziadas da cidade,

69 Idem, p.11. Vingt femmes dans le jardin du Luxembourg (...).
70 Pesquisador Luiz Antonio Ewbank, “O vazio na arquitetura: o espaço vazio”. In: Carmen
Da Poian (org.) Formas do vazio: desafios do sujeito contemporâneo. São Paulo, Via Lettera,
2001, p.92.

Sophie Ristelhueber, Le Luxembourg, 2002
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mas que possuem também ruídos e excessos. O que Sophie

Ristelhueber vem escolher são os espaçamentos que fogem ao

planejamento, espaçamento para os passos e espaçamento de tempo.

Falamos de livros que giram ao redor desses buracos suscitados pelo

próprio dispositivo fotográfico. Distintamente de para preencher um

buraco, Le Luxembourg apresenta textos, mas de maneira semelhante

organiza-se a partir de uma seriação de fotografias que expõem um

ponto de vista regrado, Sophie Ristelhueber aponta seu foco sempre

para o chão, recortando toda

informação que não seja exatamente o

solo.  Este trabalho com o ponto de vista

e a organização das tomadas de

maneira quase colecionista é

visualizado em para preencher um

buraco. É importante observar que

assim como a paina toma forma a partir

do buraco, o trabalho tenta se organizar

e tomar forma a partir da fotografia e

da forma de um livro.

A fotografia exerce muitas vezes uma

função, apontada por Régis Durand, de

arquivar, catalogar e coletar determi-

nadas informações.71 A fotografia pode

ser atestado e documento como nos

71 Régis Durand. Le temps de l’image: essais sur les conditions d’une histoire des formes
photographiques. Paris, La Différence, 1995, p.118.

Berhard e Hilla Becher
Typology of half-timbered houses

1959-1974
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colocam as imagens produzidas pelo casal Bernhard (1931-) e Hilla

Becher (1934-). Os artistas realizam uma pesquisa tipológica de

espécies de construções arquitetônicas, muitas em desuso e

ultrapassadas. Exercem um protocolo de operação, com um ponto de

vista rígido no enquadramento e na apresentação das fotografias.

Quando se trata dos Becher, não se deve esperar nenhuma fotografia

que não siga metodicamente o programa pré-estabelecido.

Para Dominique Baqué72 esta vertente neutra, quase mínima é uma

tentativa de romper com um dos paradigmas da fotografia jornalística,

o “instante decisivo”, algum momento único e insubstituível em que o

fotógrafo deve dar o tiro. Tal impessoalidade, entretanto, não é absorvida

por para preencher um buraco. Há diferenças marcantes entre o

trabalho dos Becher, ou mesmo os livros de Edward Ruscha, e para

preencher, nestes casos os artistas direcionam o aparelho e batem a

foto. A proposição que agora estudamos parte de um gesto específico,

não se trata somente de uma escolha, mas de uma sobreposição de

gestos (fotografar e tapar buracos).

O enquadramento que se repete e a seriação de fotografias devem-se

a própria situação que igualmente volta a acontecer, o encontro dos

buracos nas ruas. para preencher um buraco enquanto livro de artista

vem somar espaços e tempos em que este encontro deu-se, e o breve

gesto que o sucedeu. Deve-se observar o porquê de empregar-se aqui

tal denominação, livro de artista. Segundo o pesquisador Paulo Silveira

em A página violada: da ternura à injúria na construção do livro de artista,

72 Dominique Baqué. La photographie plasticienne. Paris, Éditions du regard, 1998,
especialmente o capítulo V, “Déconstructions du paradigme de l’instant décisif”, pp.147-
170.
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“o livro de artista é uma categoria (ou prática) artística que desenvolve

tanto a experimentação das linguagens visuais como a experimentação

das possibilidades expressivas dos elementos constituintes do livro

mesmo”.73

O livro para preencher um buraco tem como objetivo reunir todos

os locais na cidade de Porto Alegre em que foram encontrados os

buracos, transportando de certa forma este espaço/tempo para

outros espaços/tempos.  A forma livro condensa a cidade quase

que na palma da mão, recortando tempos e espaços vividos durante

a construção do trabalho. O fruidor deste objeto pode acompanhar-

me passo a passo.

O livro possibilita uma presentificação de todo o processo construtivo

de para preencher um buraco, um percurso que começa com o

encontro do buraco e seu posterior tapamento. Uma seqüencialidade

que se sobrepõe, imagens inseridas na mesma página podem indicar

um dos possíveis tempos do livro de artista. Paulo Silveira esclarece-

nos este ponto: “O tempo pode estar além da elocução. Pode estar

na sua realidade cronológica (histórica). Pode estar no momento

perceptivo do fruidor. Pode ser a duração de seu próprio desfrute,

ou sua própria proposta (assunto). Em todo caso, sua evidência

estará potencializada pela concepção plástica da obra, na qual a

estrutura é um predicado semântico”.74

73 Paulo Silveira. A página violada: da ternura à injúria na construção do livro de artista.
Porto Alegre, Editora da Universidade/UFRGS, 2001, p.77.
74 Idem, p.73.
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Se no livro não temos a ilusão do movimento como no cinema em

que imagens fotográficas são encadeadas sequencialmente, temos,

entretanto, a possibilidade da simultaneidade. Lado a lado, as

imagens podem co-existir em um mesmo espaço/tempo. Tal dado

torna-se relevante na medida em que o próprio livro enquanto objeto

que contém tempos e espaços pode existir juntamente a uma

determinada situação provocada por um gesto artístico.

Livro e fotografia unem-se freqüentemente nas artes visuais. Assim

como livros que estão conectados a ações, como em nosso caso. A

propósito de um trabalho do artista inglês Richard Long (1945-),

que faz uso corrente desse tipo de agenciamento ação/livro de

artista, o crítico Michael Archer coloca:

“Em face de tal  obra, a questão ‘onde está a arte?’ é
freqüentemente formulada. A fotografia Caminhando por uma
linha no Peru (1972), por exemplo, é uma obra em si mesma, ou
é lá, em algum lugar dos Andes, que está uma obra real de Long
da qual nós, na galeria, vemos apenas a evidência documental?
Este enigma é insolúvel em termos de uma lógica que se fie na
primazia do objeto de arte colecionável, mas o resultado disto
não deveria ser a frustração devida à incapacidade de determinar
que aqui, e não ali, repousa a arte.”75

O livro não exclui o gesto como um trabalho, mas acrescenta-se a

ele. Não se pode fragmentar ou rotular o que seria ou não o trabalho

artístico, pois ele é um complexo formado pelo gesto do artista,

somado ao gesto fotográfico e à formulação do livro.

75 Michel Archer. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo, Martins
Fontes, 2001, p.94.
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3.2. GESTOS TANGENTES

“Uma tangente toca uma linha ou uma superfície. Mas sem cortá-la,
sem uma real intersecção, em um tipo de pertinência impertinente. Ela
toca somente um ponto, mas um ponto que não é nada: limite sem
espessura e sem superfície.” (Jacques Derrida, Le toucher, Jean-Luc
Nancy. Paris, Galilée, 2000, p.151.)

Superfícies tangentes. Como tocar o limite da fronteira, a fronteira da

fronteira? Tocar um ponto que não é quase nada. Chegamos ao ponto

da tangência em que ora os gestos tangenciam a cidade (trabalho

marca d’água), ora se tangenciam nela quando encostam em outras

superfícies (caso da proposição tangente). O gesto de marca d’água

tangencia a cidade porque ele realmente está em outro lugar que não

a cidade, está dentro de casa; o gesto toca a superfície do vidro de

uma janela que enquadra a paisagem urbana ao longe. Em tangente,

parte-se de uma caminhada pela cidade em que a superfície do corpo

encontra outros corpos em seu caminho: estar tangente. Uma terceira

possibilidade de tangência presente em ambas as propostas implica

na utilização dos dispositivos fotográfico e videogárafico enquanto

câmeras tangentes ao meu próprio corpo, que se desdobram em gestos

de contato com a cidade e com o outro.

3.2.1. MARCA D’ÁGUA

“A possessão do mundo exige uma espécie de faro tátil. (...) A ação
da mão define o oco do espaço e o pleno das coisas que o ocupam.
Superfície, volume, densidade, peso não são fenômenos óticos. É
entre os dedos, é no oco das palmas que o homem os conheceu
inicialmente. Ele mede o espaço, não com o olhar, mas com sua
mão e seu passo.” (Henri Focillon, Vie des formes, Paris, Quadrige/
Presses Universitaires de France, 1988, p. 108.)



Mariana Silva da Silva
marca d’água

2003
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marca d’água76 aproxima-se de para preencher um buraco no sentido

em que concebe um espaço do contato, o espaço da cidade

interdependente às relações de contato. Diferentemente, entretanto,

da proposição anterior, marca d’água trabalha tangencialmente à cidade

em um outro ponto de vista, o ponto de vista de quem vislumbra e tenta

apreender o espaço urbano - espaço exterior - a partir de um espaço

íntimo e doméstico. Neste trabalho, o gesto sobrepõe-se à imagem da

cidade.

O trabalho é composto por quatro imagens que apresentam o desenrolar

de um gesto através de uma seqüência fotográfica. Em uma primeira

imagem, minha mão na janela, em um dia de chuva, toca o vidro,

deixando gotas de água em sua superfície que rapidamente evaporam.

Esta mão posiciona-se fora da janela, enquanto o corpo e a outra mão

que segura a câmera fotográfica permanecem no interior da sala. As

imagens posteriores já não mostram mais a mão sobre o vidro e passam

a enfocar a evaporação da marca de água.

O que é exatamente nosso próprio espaço e sempre em contato?

Não podemos pensar nele sem pensar no espaço todo, o espaço

de dentro (do corpo, da casa?) que faz fronteira ao espaço de fora

(a cidade, o mundo?) as reflexões de Maurice Merleau-Ponty

ressoam nesta questão: “(...) é primeiramente porque temos um

campo perceptivo presente e atual, uma superfície de contato com

76 Trabalho realizado em 2003, trata-se de quatro fotografias emolduradas, medindo
30x40x1,5cm cada uma. marca d’água teve uma primeira versão (25x30x1cm cada
foto) exibida na mostra coletiva Território da fotografia (Galeria do Arcos, Usina do
Gasômetro, Porto Alegre, RS, 2003), Geometria Habitada (espaço de arte
contemporânea 803 e 804, Florianópolis, SC, 2004) e na individual Litoral (Museu
Victor Meirelles, Florianópolis, SC, 2004).
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o mundo ou perpetuamente enraizada nele, é porque sem cessar

ele vem assaltar e investir a subjetividade, assim como as ondas

envolvem um destroço na praia.”77

Em marca d’água a câmera que fotografa a cidade  e o meu corpo

que a sustenta encontram-se do lado de dentro de um espaço

arquitetônico, contemplando as construções urbanas fora deste

espaço. Chantal Jaquet em Le corps apresenta-nos algumas

considerações a respeito do corpo como veículo de um ponto de

vista singular sobre a cidade, sobre os outros corpos e a arquitetura:

“O corpo toma lugar. Ele se situa no mundo, integra-se a ele, mas

ao mesmo tempo, ele coloca-se à distância dos outros corpos; ele

elege domicílio e define um espaço privado, dito de outra maneira,

um espaço em que o outro é excluído.”78

Este espaço ocupado por somente um corpo é a todo o momento

conectado ao exterior, à amplitude da cidade a partir da janela. Os

espaços arquitetônicos são constitutivamente dicotômicos,

possuindo um interior e um exterior. As janelas são os elementos

que relacionam estes dois pólos. “A janela oferece-se ao olhar, como

intermediadora dos possíveis diálogos entre o espaço interior e o

exterior. Mas sua ação não é neutra. Ela conduz às imagens

selecionadas do exterior. A janela paulatinamente constrói sua teia

77 Maurice Merleau-Ponty. Fenomenologia da percepção. Martins Fontes, São Paulo, 2000,

p.280.
78 Chantal Jaquet. Le corps. Paris, PUF, 2001, p.234. Le corps prend place. Il se situe
dans lemonde, s’intègre à lui, mais em même temps, il met à distance les autres corps; il
élit domicile et définit un espace privé, autrement dit un espace dont autrui est exclus.
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de significação começando como receptáculo para a luz e atingindo

o dom da visibilidade.”79

A janela recorta a paisagem e direciona o olhar, da mesma forma a

fotografia vem posicionar-se como recorte e seleção através do

enquadramento; não impunemente a moldura imposta pela fotografia

é sempre comparada à janela. Jacques Aumont aponta: “A palavra

enquadramento e o verbo enquadrar aparecem com o cinema para

designar o processo mental e material já em atividade portanto na

imagem pictórica e fotográfica, pelo qual se chega a uma imagem

que contém determinado campo visto sob determinado ângulo e

com determinados limites exatos.”80

Em Déjà (2001), a artista canadense

Claire Savoie ut i l iza-se do

enquadramento do vídeo em relação

ao enquadramento das janelas ao

perscrutar seu espaço. Tatear o

espaço e persegui-lo através dos

gestos é mais uma tentativa de cercar

as fronteiras que limitam superfícies

em contato? Tais reflexões estreitam

relações entre Déja de Savoie e

marca d’água.

79 Luís Antônio Jorge. O desenho da janela. São Paulo, Annablume, 1995, p.93.
80 Jacques Aumont. A imagem. Campinas, SP, Papirus, 1995, p.153.

Claire Savoie
Déjà
2001
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Em seu trabalho, a artista parte do local mesmo de exposição para

a realização e exibição de sua instalação de vídeo e som. O

enquadramento segue as mãos da artista, sem que apareça o

restante de seu corpo, no momento em elas tateiam pelas paredes

e janelas da sala. Durante a projeção do vídeo, em determinados

momentos, caixas de som instaladas na galeria falam: “aquele que

existe entre estes sentidos e a audição”81. Todos os sentidos são

convocados nas palmas das mãos que mapeiam o espaço. Em texto

sobre a exposição Nicolas Mavrikakis observa:

“A artista apresenta-nos suas mãos ao acariciarem as paredes da
Galeria Circa, onde, aliás, ela expõe. A câmera segue o tateio de
suas palmas e de seus dedos como o fariam aqueles de um indivíduo
que procurasse no escuro o interruptor de luz. Mas o que procuram
então estas mãos?
Em um mundo ocidental onde o olhar é sobreposto aos outros
sentidos, o espectador frustra-se por não saber o que a artista
apreende assim na ponta dos dedos. Que mistérios retém estas
paredes? Talvez o afastamento entre o olhar e o tocar, entre o mundo
à distância da visão e da sensualidade mais íntima do contato?”82

81 Celui qui existe entre ces sens et l’ouïe.
82 Nicolas Mavrikakis. Trompe-l’oeil. Montreal, Le voir, vol.15, nº14, 2001. Texto enviado
pela artista. L’artiste nous y presente ses mains en train de caresser les murs de la Galerie
Circa, où elle expose d’ailleurs. La caméra suit le tâtonnement de ses paumes et de ses
doigts comme le feraient ceux d’un individu qui chercherait dans le noir l’interrupteur de
lumière. Mais que cherchent donc ses mains? Dans le monde occidental où le regard l’a
emporté sur les autres sens, le spectateur est bien frustré de ne pas savoir ce que l’artiste
appréhende ainsi au bout de ses doigts. Quels mystères recèlent ces murs? Peut-être
l’écart entre le regard et le toucher, entre le monde à distance de la vision et la sensualité
plus intime du contact?

Claire Savoie, Déjà, 2001



A fotografia e a janela são aproximadas nas

poéticas de diversos art istas, por vezes

conectando simbolicamente ao espaço de fora

as distâncias do olhar. A janela igualmente

coloca em jogo uma ref lexão sobre a

exterioridade do ser e sua subjetividade. Neste

último contexto insere-se a obra do fotógrafo

Josef Sudek (1896-1976), especialmente a série

Janela de meu atelier (1940-1954)83. São muitas

fotografias que revelam os vidros das janelas

ora transparentes, ora opacos, de acordo com

a umidade do jardim, o vapor doméstico ou a

água da chuva. Quase sempre a partir do

interior, o fotógrafo explora seus dois mundos,

dentro e fora de casa, unidos pelo vidro. A

superfície do vidro atua como barreira, mas

também como passagem, para Sudek este

elemento vem condensar as passagens do

tempo, a sucessão das estações e nossa própria

efemeridade.

O contato através da janela acontece de uma relação (consigo, com

as coisas) intermediada pelo vidro. marca d’água  funde

transparências, do gesto marcado em água e do vidro,

transparências que por sua vez tangenciam a cidade. Se no trabalho

vão o vidro jateado funciona como moldura (foco para determinados

espaçamentos) em marca d’água  o quadro dentro do

83 Ver o livro de Anna Fárová. Josef Sudek. Paris, Éditions Nathan, 1997.

Josef Sudek
Série janela do meu atelier
1940-1954



enquadramento é realizado pela própria janela fotografada. Tanto

em uma obra, quanto na outra, há a existência do vidro como

elemento constitutivo: a situação de contato evidenciada agora é

através do vidro fotografado, como em outros trabalhos, o vidro

articula o óptico ao tátil.

O gesto de tocar o vidro

(ferramenta de visualidade em

que o olhar atravessa, mas o

corpo não) e deixar uma marca

aquosa (entende-se aí que ela

logo deixa de existir) deste ato

está inserido no que Georges

Didi-Huberman chama de um

“fenômeno pel icular ou

reticular”84. Este fenômeno está

diretamente relacionado ao

intervalo inframince de Marcel

Duchamp, especialmente

quando Didi-Huberman refere-se a Élevage de poussière (1920), a

célebre fotografia de Man Ray (1890-1976) a partir do Grande Vidro,

que “pode ser vista sob o ângulo da impressão e do inframince”85.

Nesta imagem, presenciamos o Vidro de Duchamp repleto de

numerosas camadas de poeira. Para o artista a poeira deveria

84 Georges Didi-Huberman. L’empreinte. Paris, Centre Georges Pompidou, 1997, p.169.
85 Idem, ibidem. Élevage de poussière peut être vu, lui aussi, sous l’angle de l’empreinte et
de l’inframince (...).

Man Ray
Élevage de poussière

1920
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possibilitar diferentes acúmulos de transparência ou opacidade em

um lento processo de meses e meses de depósito sobre a superfície

de vidro, posteriormente fixado com verniz. Didi-Huberman revela

que, sobre a fotografia de Man Ray aflora uma pergunta: “Como

lutar contra a poeira?”86 E acrescenta:

“Seu valor de estranheza consiste em atrair nosso rosto – nosso
olhar, nossa pele – para uma imagem de um fenômeno pelicular ou
reticular geralmente insensível como o é, por exemplo, a aparição
de nossas próprias rugas ou dos cabelos brancos em um intervalo
‘inframince’ de duas visões de nosso reflexo, entre ontem à noite e
esta manhã. Uma vez mais o suporte do vidro, em Duchamp, teria
unido o óptico e o tátil, fazendo signo – via ‘Noiva’ e seu enigmático
‘véu’ – para uma questão colocada ao tempo e à carne.”87

Marca d’água subentende-se o termo proveniente da gravura que

consiste em uma impressão em relevo e, sendo o título do trabalho,

joga com a constituição da imagem fotográfica a partir de uma

inscrição por contato. marca d’água constitui-se a partir de um gesto

que é marcar a própria mão sobre uma superfície, o que para

Rosalind Krauss é “um dos mais antigos exemplos da entrada do

corpo no campo da representação, uma tentativa primitiva para

produzir e deixar uma marca – a impressão da palma que se encontra

nas grutas paleolíticas, nas lápides primitivas e nos desenhos de

infância. É a imagem do campo corporal preparando sua própria

86 Georges Didi-Huberman. L’empreinte. Paris, Centre Georges Pompidou, 1997, p. 169.
Comment lutter contre la poussière?
87 Idem, ibidem. Sa valeur d’étrangeté consiste à attirer notre visage – notre regard, notre
peau – vers l’image d’un phénomène pelliculaire ou réticulaire généralement insensible
comme l’est, par exemple, l’apparition de nos propres rides ou cheveux blancs dans
l’intervalle “inframince” de deux visions de notre reflet, entre hier soir et ce matin. Une fois
de plus le support du verre, chez Duchamp, aura conjoint l’optique et le tactlie, faisant
signe – via la “Mariée”et son énigmatique “voile” - vers une question posée au temps et à la
chair.
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relíquia pelo traçado dos contornos da mão em um movimento de

auto-representação repetido ao infinito”88.

Os gestos de água só enfatizam que todo gesto (e todo o corpo que

o executa) são tão breves como os próprios estados que a água

pode adquirir. Entretanto, aí se coloca um contraponto, a marca de

água vem a ser a antítese do gesto-relíquia, mas e se a fotografia

acaba por ser uma tentativa de preservação deste mesmo gesto? O

jogo de índices da marca de água com a marca de luz (fotografia)89

é jogado também pela fotografia da poeira acumulada no Grande

Vidro de Marcel Duchamp. Yves Alain-Bois suscita esta relação

duplamente indicial:

“A poeira é uma das escrituras do tempo (cuja irreversibilidade é
demonstrada pela lei da entropia); semiologicamente, é um índice,
como a fotografia, mas de duração. Duchamp coloca de maneira
muito exata o dedo nesta qualidade indiciária quando deixa a poeira
acumular-se sobre seu Grande Vidro em camadas de diversas
espessuras (de diversas durações), afim de obter, uma vez fixada,
graus variados de transparências e cores (Élevage de poussière, a
fotografia que ele fez Man Ray tirar é um índice do índice).” 90

88 Georges Didi-Huberman. L’empreinte. Paris, Centre Georges Pompidou, 1997, p.169.
Mais la trace d’une paume appliquée sur une surface (voire notre couverture) est aussi un
de plus vieux exemples d’entrée du corps dans lê champ de la représentation, cette tentative
primitive pour produire et laisser une marque – l’empreinte de paume que l’on trouve dans
les grottes paléolithiques, sur lês stèles primitives, et dans les dessins d’enfants. C’est
l’image du champ corporel préparant sa propre relique par le tracé des contours de la main
dans un mouvement d’auto-représentation itérable à l’infini.
89 Relação indicial levantada igualmente por objeto-poro, como observado anteriormente
no primeiro capítulo.
90 Yve-Alain Bois. “Zone”. In: L’informe, mode d’emploi. Paris, Centre Georges Pompidou,
1996, p.213. La poussière est l’une des écritures du temps (dont l’irréversibilité est démontrée
parla loi d’entropie); sémiologiquement, c’est um index, comme la photographie, mais de
durée. Duchamp met très exactement le doigt sur cette qualité indicielle quand il laisse la
poussière s’accumuler sur son Grand verre en couches de diverses épaisseurs (de diverses
durées), afin d’obtenir, une fois qu’elle será fixée, des degrés de transparence et de couleurs
variées (Élevage de poussière la photographie qu’il en fait prendre alors par Man Ray, est
um index d’index).
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Uma prática artística que se volta para um pensamento fotográfico

é proposta igualmente por Dennis Oppenheim em Reading position

for 2nd degree burn (1970). Talvez se trate de uma das mais

conhecidas ações que transpõem para o próprio corpo do artista

este princípio fundamental da imagem fotográfica: formar-se a partir

de uma impressão. Seu trabalho consiste em duas fotografias, em

uma delas há a imagem de seu torso nu exposto ao sol, sobre o

qual há um livro aberto. A outra imagem apresenta-nos o mesmo

corpo estendido, mas com um retângulo esbranquiçado que nada

mais é do que a marca do livro deixada pela exposição à luz solar.

A pele queimada torna-se película, e sobre ela permanece o vestígio

do objeto. Philippe Dubois observa que a prática de Oppenheim

impregna-se com a lógica fotográfica, “do traço, da impressão, da

marca”.91

Os traços deixados na pele em Reading position ou a marca

produzida por um gesto em marca d’água evidenciam uma situação

de contato que nos remete igualmente a muitos trabalhos do artista

mexicano Gabriel Orozco (1962-). O artista trabalha nas cidades

em que passa, assinalando momentos e estados transitórios através

91 Philippe Dubois. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas, SP, Papirus, 1998, p.290.

Dennis Oppenheim, Reading position for 2nd degree burn, 1970



de sua obra. Como um explorador urbano, Orozco movimenta-se

no fluxo de determinadas situações desenvolvendo um pensamento

sobre exatamente aquilo que perpassa e não permanece, mas que

deixa uma espécie de rastro.  Molly Nesbit, em texto sobre o artista,

coloca que seus trabalhos acionam espaços do inframince, espaços

que perseguem o mais breve contato.92

Orozco opera entre ações e

fotografias, é o caso de La

extensión del reflejo (1992).

Observando crianças na rua

ao andarem de bicicleta

sobre poças deixadas pela

chuva, o art ista real iza

semelhante movimento.

Deixa seu rastro na cidade,

traço que dura o breve

período que a água demora

a evaporar. A proposição

locomove-se na escala mais ínfima da cidade, é tão leve como o

vapor da chuva. La extension del reflejo cruza-se a marca d’água

tanto em sua concepção correlativa de gesto/fotografia quanto em

sua abordagem do espaço urbano como espaço dos intervalos

inframince.

92 A propósito de um trabalho realizado por Gabriel Orozco, Molly Nesbit pontua um espaço
inframince: Los videos se proyectaban en otra sala. Mostraban vistas de caminadas por
una ciudad, de un punto a otro, los movimientos de las cosas y de la gente en la ciudad,
que atrapaban y giraban la lente. (...) A Orozco le interesaba el espacio intermedio, los
espacios físicos del material en los elementos tierra, fuego, agua y viento. El intermedio,
como el infra-mince(...). Molly Nesbit. “La tempestad / The Tempest” in: Gabriel Orozco.
Los Angeles, The Museum of Contemporary Art Los Angeles, 2000, p.163.

Gabriel Orozco
La extensión del reflejo

1992
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Como se assinalou em algumas notas de Marcel Duchamp, o

conceito de inframince propõe espaçamentos de tempo e de espaço.

Qual o intervalo entre o depósito da gota e seu desaparecimento?

O que cabe em um espaçamento?  A seqüência fotográfica exercida

por marca d’água indica a passagem deste fenômeno inframince.

Se cada foto é um ponto único de um dado acontecimento, a

seqüência de poses do f i lme fotográf ico possibi l i ta um

encadeamento entre uma imagem e outra. Como fala-nos Raymond

Bellour:

“Na fotografia, a seqüência é, ao mesmo tempo, a mais natural
e mais estranha distorção infligida à sua suposta essência.
Natural porque, afinal, um rolo de filme com 6, 12 ou 36 poses já
é uma espécie de seqüência programada. (...) A seqüência de
movimento é interessante, primeiro, porque obriga a seqüência
a dizer melhor o que ela é: uma sucessão de imagens
relacionadas, cuja relação só tem interesse se for forte”93.

O espectador que presencia estas imagens atém-se ao desenrolar

de meu gesto diante da câmera e da janela, visualiza a mão e sua

marca que recobrem a paisagem urbana. O gesto de fotografar, por

sua vez, o deslocamento da mão outrora posicionada sobre o vidro

não se mostra, mas está potencialmente presente nestas fotografias.

O movimento das mãos constantemente ecoa em marca d’água:

na primeira fotografia apresenta-se uma mão que agarra o aparelho

enquanto a outra toca a janela, passando às outras três imagens,

ao instante de mudança em que ambas as mãos seguram a máquina

e acionam o disparador. Roland Barthes bem observou que “o órgão

do Fotógrafo não é o olho (...), é o dedo: o que está ligado ao

93 Raymond Bellour. Entre-imagens. Campinas, SP, Papirus, 1997, pp.110/111.
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disparador da objetiva, ao deslizar metálico das placas (quando a

máquina ainda as tem).”94

Está literalmente em jogo uma manipulação do ato fotográfico.

Algumas de minhas propostas artísticas estudadas até aqui

direcionam a máquina fotográfica para o corpo de outras pessoas,

como em vão, o sentido do gesto e still, mas também para mim

mesma, em encaixe e à distância (elétrico). A escolha de fotografar,

ou no caso do vídeo de filmar, outras pessoas deve-se primeiramente

à praticidade que tenho em articular determinadas situações de

contato ao processo de feitura do trabalho. Quando a câmera é

direcionada para um outro, as possibi l idades de operar

enquadramentos, focos e tempos, são mais diretas. Há um

planejamento anterior às imagens que é mais facilmente cumprido

devido a um distanciamento daquilo que será fotografado.

Posteriormente, partindo da execução de cada trabalho, percebe-

se que na realidade este distanciamento de mim mesma é também

uma proximidade do outro, pois para fotografá-lo, seu corpo e sua

pele, é preciso se aproximar. Fotografar um outro compartilha e

procura investigar como se dão as relações de superfícies de contato

deste outro com seu espaço e com as outras pessoas. O olhar para

outra pessoa através da fotografia é um contato.

A colocação de meu próprio corpo em cena deve-se a uma exigência

do trabalho mesmo (em à distância (elétrico) a eletricidade dos

cabelos era evidenciada em meus próprios cabelos) ou por vezes a

94 Roland Barthes. A câmara clara. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984, p.30.
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uma determinada indisponibilidade de utilizar outra pessoa (em

encaixe a câmera voltou-se para minhas próprias mãos) e as

fotografias nestes casos foram realizadas com o auxílio de um tripé.

Já em marca d’água, meu corpo é posto em jogo devido à uma

interdependência entre o estado de tangência do gesto para com a

cidade e para com o aparelho fotográfico. Nesta situação, a utilização

de minhas mãos e somente elas (sem o uso de um tripé) era

constitutiva do trabalho. Trata-se de meu ponto de vista e de toque

da cidade. A máquina fotográfica intermedeia o espaço ao meu redor

e é talvez um elo entre as mãos e os olhos. Jean Brun observa que

a “visão dá-nos sempre mais do que aquilo que podemos ter e o

tocar acaba por ser a aprendizagem da mediação e do intervalo

que nos separa do que nos rodeia”.95

A história da fotografia está repleta de autores e artistas que

enfatizaram esta característica quase protética96 do aparelho

fotográfico. Afinal enquanto aparelho, ou enquanto utensílio óptico,

a máquina fotográfica parte da constituição do olho como base,

assim como os mais rudimentares utensílios também partiram da

própria imagem do corpo para serem concebidos97. Neste sentido,

95 Jean Brun A mão e o espírito Lisboa, Edições 70, 1991, p.174.
96 Rosalind Krauss em “Photographie et surréalisme” coloca que o olhar fotográfico pode
ampliar a visão humana, superando obstáculos e limites, agindo como uma “espécie de
prótese” (sorte de prothèse). Le photographique: pour une théorie des ecarts, Paris, Macula,
1990, p.122. Esta idéia também é retomada quando a autora volta-se a Sigmund Freud no
texto, do mesmo livro, “Quand les mots font défaut”(pp.197-207). Krauss utiliza a terminologia
freudiana de “membro artificial” para se referir ao surgimento das máquinas fotográficas
mais leves (que não precisavam necessariamente de tripés). Esta inovação é aproximada
pela autora do aparecimento de várias fotografias de mãos nas décadas de 20 e 30, numa
lógica que une o aparelho às próprias mãos.
97Jean Brun (A mão e o espírito, Lisboa, Edições 70, 1991, p.57.) aponta: “Sublinhando
que, em grego, organondesigna tanto um membro do corpo, como o utensílio que é apenas
a sua réplica, [Ernst] Kapp mostra que os primeiros utensílios foram apenas o prolongamento,
o aumento da força e da precisão dos órgãos do corpo humano e principalmente da mão.
A mão serviu de modelo para os utensílios mecânicos (...). O dedo dobrado deu origem ao
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o aparelho fotográfico ao mesmo tempo em que ampliaria as

possibilidades da visão humana, em que mostraria a mais pura

“realidade”, também estaria limitado a sua própria ordem prescrita.

Rosalind Krauss revela-nos que inserida nesta aparente limitação

do dispositivo encontra-se toda uma gama de possibilidades de

construção de realidade e projeção de subjetividade, especialmente

na fotografia surrealista. Isto é, Krauss encara a fotografia enquanto

escrita, produtora de signos (“a realidade constituída em signos”98).

Desta forma, a fotografia é um ponto de contato com o mundo

construído pela máquina e pelo fotógrafo. Quando um fotógrafo

passa a ser o motivo de seu próprio gesto esta “realidade construída”

torna-se ainda mais íntima. Ao manipular a máquina para si mesmo,

coloca-se em ato (em ato fotográfico) toda a configuração do corpo

e seus gestos, pensamos neste momento nas palavras de Maurice

Merleau-Ponty:

“Não contemplamos apenas as relações entre os segmentos de
nosso corpo e as correlações entre o corpo visual e o corpo tátil:
nós mesmos somos aquele que mantém em conjunto esses braços
e essas pernas, aquele que ao mesmo tempo os vê e os toca. (...) O
que reúne as ‘sensações táteis’ de minha mão e as liga às
percepções visuais da mesma mão, assim como às percepções de
outros segmentos do corpo, é um certo sentido de gestos de minha
mão, que implica um certo estilo dos movimentos de meus dedos e
contribui, por outro lado, para uma certa configuração de meu
corpo.”99

gancho, da cova da mão nasceu o copo; na espada, na lança, no remo, na enxada, na pá,
na charrua ou no forcado, reencontramos as múltiplas posições do braço, da mão e dos
dedos que nos permitem observar a sua adaptação aos utensílios da caça, da pesca, da
jardinagem ou da lavoura. Do mesmo modo, o olho é o modelo de todos os instrumentos
de óptica (...)”.
98 Rosalind Krauss. Le photographique: pour une théorie des écarts. Paris, Macula, 1990,
p.115.
99 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia da percepção. Martins Fontes, São Paulo, 2000,
p. 208.
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Para a artista Hannah Vil l iger, a quem nos

referimos anteriormente, seu corpo e seus gestos

eram imperativos na elaboração de suas obras,

demonstrando que da ponta dos dedos aos olhos,

um só corpo movimenta a máquina fotográfica e

se movimenta para  a máquina fotográf ica.

Segurando a máquina sempre nas mãos, a artista

construiu a partir de 1983 um diálogo constante

com o dispositivo fotográfico realizando centenas

de fotografias que nunca repetem um mesmo gesto

e enquadramento. Giselda Pollok em catálogo

sobre a artista aponta que o processo de Villiger

implica em um verdadeiro “pas-de-deux” 100 íntimo

entre câmera e artista, sendo o aparelho uma

extensão do corpo da artista.

O foco da artista é uma espécie de extensão

próxima, nas cercanias dos próprios gestos (até

onde alcançar a amplitude de seus braços e

pernas), igualmente voltada para o espaço ao

redor do corpo, pensando nas fronteiras entre

corpo e espaço. Como observa Giselda Pollock,

nesta maneira de proceder, a artista pode se tornar

quase espectadora do seu corpo, ela é o sujeito

que age, mas também o objeto. Como em marca

d’água, antes projeção de gestos, do que uma

prótese para eles.

100 Giselda Pollock. “The Body, My Body, Her Body”. In: Hannah Villiger. Berlin, Scalo,
2001, p. 193. She created her own pas-de-deux (...).

Hannah Villiger
Block
1994-95

Hannah Villiger
Block XXXVIII
1995-96
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Se muitos dos utensílios criados pelo homem são projeções dele

mesmo, como explica-nos Jean Brun, poderíamos pensar que

fotografar-se a si mesmo é também uma forma de projetar-se para

o olhar de outro, e por vezes, ao nosso próprio. Igualmente, a

fotografia enquanto meio possibilita uma extensão dos gestos. Brun

coloca que de acordo com a etimologia da palavra projeção, ela

pode ser relacionada à artilharia, a um “projéctil a tudo o que é

lançado”101, aí se incluiriam os projetos arquitetônicos, projetos de

trabalho e os projetos de vida. O autor acrescenta:

“O que deve suscitar a nossa atenção é (...) que este termo seja
frequentemente empregue para interpretar as relações entre as
sensações e os objetos exteriores, sendo assim utilizado pelos
fisiologistas e pelos psicólogos, a propósito da formação das
representações. Em todos estes casos, projetar significa pro-jetar,
ou seja, transpor qualquer coisa do interior para o exterior.”102

Esta projeção e distensão de meus gestos desenrola-se em marca

d’água essencialmente como uma tentativa de contatar o espaço

da cidade, “do interior para o exterior”. Primeiramente, partindo de

um olhar contemplativo para a paisagem urbana, passando em um

outro sentido, a um tocar contemplativo. A máquina fotográfica e a

mão agem conjuntamente como investigadoras das fronteiras entre

corpo e espaço. Evocando mais uma vez Jean Brun, “Com efeito,

para que possa haver tocar é preciso que a mão parta à exploração

e à conquista da distância que nos separa da alteridade, e a mão

que procura tocar está perpetuamente em busca de uma vitória

provisória sobre a dimensão”103. Marcar com água seria então menos

101 Jean Brun. A mão e o espírito. Lisboa, Edições 70, 1991, p.55.
102 Idem, p.56.
103 Idem, p.171.
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do que demarcar e delimitar um espaço, um gesto para “sondar as

distâncias do mundo”104?

3.2.2. TANGENTE

Tangente, do dicionário aquilo que “tange ou toca; que toca uma

curva ou superfície sem cortá-la”105. O que implica tangenciar uma

superfície, a superfície do outro? Quando dois corpos se encontram

e se esbarram o que encosta e quase alcança a fronteira? Uma

diferença do entre, um roçar de tecidos?

tangente106 trata-se de uma proposição videográfica acionada pelo

gesto de minha caminhada na Rua da Praia, centro de Porto Alegre.

O trabalho constitui-se em dois vídeos gravados ao mesmo tempo

neste local, a partir de duas câmeras filmadoras (um dos aparelhos

preso por minha mão esquerda, na altura da cintura, e outro

conduzido por outra pessoa atrás de meu corpo) ampliando uma

caminhada, em linha reta, realizada por mim. As imagens são

apresentadas em uma sala de exposições, em quadros lado a lado

através de uma vídeo-projeção.

Constatamos que a cidade é essencialmente no século XX terreno de

experimentação poética. Seja através de vídeos, fotografias que a

104 Jean Brun. A mão e o espírito. Lisboa, Edições 70, 1991, p.172.
105 Antônio Houaiss (org.). Dicionário eletrônico Houaiss de língua portuguesa. Versão
1.0, São Paulo, Objetiva, 2001.
106 Trabalho (6 minutos de duração) apresentado na exposição coletiva (com Fabiana
Wielewicki e Glaucis de Morais) Entre dois pontos, na FEEVALE, Novo Hamburgo, 2003, e
posteriormente em 8 Rencontres Internationales Paris/Berlin, Parc de la Villette, Paris,
2004 e Efeitos de Borda: subjetividades e espaço público, V Fórum Social Mundial, Memorial
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
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tangente
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tenham como ponto de partida, seja em ações e intervenções

apresentadas diretamente em seu espaço. Em nosso caso específico,

tangente manobra uma intersecção entre ação do artista em espaço

urbano e vídeo-projeção. O trabalho pretende tangenciar algo singular

e intransponível: as sensações do corpo caminhante e a posição fugaz

de corpos que se tocam.  O vídeo como caminhada e passagem instaura

uma ampliação destes gestos ocorridos em um momento específico,

há, assim, uma espécie de enquadramento de uma situação de contato.

Na cidade tudo é muito, tudo é amplo, nas imagens videográficas, ao

contrário, encontra-se delimitado um campo de interesse através do

olhar das duas câmeras em ação.

O que se pode ver é um trajeto filmado a partir de dois pontos de vista.

A câmera que capta a pessoa que anda, enfoca-a de tal forma que

passa a enquadrar igualmente o todo - a rua e seus passantes, o

comércio e o barulho característico - já a outra, parece perseguir mais

do que a caminhada, o próprio contato que se segue aos esbarrões,

ela trepida com a locomoção e com os encontros. Ao locomover-me,

não sabia exatamente se iria debater-me com outro corpo, entretanto,

imaginei que se andasse em linha reta, sem desviar de ninguém, o fato

realmente aconteceria. Desta maneira, foi estipulado um trajeto a ser

executado, o ponto de partida seria o início da Rua da Praia e o de

chagada uma de suas esquinas mais conhecidas e onde há um grande

número de pessoas circulando, a chamada Esquina Democrática.

Na janela-enquadramento tanto da máquina fotográfica, quanto na

câmera de vídeo, há uma sobreposição do olhar do espectador ao olhar

do artista que executou a imagem através de um ponto de vista
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determinado. O ponto do qual parte o artista para selecionar a sua

cena e dirigi-la a um outro. Jacques Aumont define-o de três maneiras,

“1. um local, real ou imaginário, a partir do qual uma cena é olhada; 2.

o modo particular como uma questão pode ser considerada; 3. enfim,

uma opinião um sentimento com respeito a um fenômeno ou a um

acontecimento”107.

Neste trabalho, co-existem lado a lado, através da projeção dos vídeos

simultâneos, dois enquadramentos de uma situação de contato,

tangência entre meu corpo e as câmeras e tangência de meu corpo

com outras pessoas. Diferentemente de still, que se propõe um vídeo

para ser exibido em uma televisão, para a apresentação de tangente

estabeleceu-se como necessidade um alcance de todo o corpo do

espectador, possível através da projeção das imagens. A projeção em

uma escala próxima ao meu corpo é igualmente uma espécie de inserção

do corpo dos espectadores: inserção no trajeto empregado por mim,

nos ruídos urbanos e no movimento dos passantes.

A proposição estudada no capítulo anterior, still, sugere uma conexão

do rosto evidenciado pela imagem ao rosto daquele que observa o

vídeo. Neste sentido, a proposta de exibi-lo em um aparelho de televisão

concordava com a concepção de conter aquela superfície de pele e

superfície de imagem em um enquadramento diretamente voltado para

o rosto do observador e especificamente seu olhar. Em tangente, tendo

em vista a complexidade do ambiente em que se desenrolou o gesto

tangente, os vários fatores envolvidos (como o movimento da

caminhada, o percurso, os sons, a textura das roupas dos passantes

107 Jacques Aumont. A imagem. Campinas, SP, Papirus, p.156.
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que são desveladas em primeiro plano) preferi associar a imagem a

uma instalação de imagem no espaço da galeria. Deste modo também

é possível deixar claramente à vista a simultaneidade dos dois vídeos,

pode-se apreender o trajeto lado a lado, passo a passo.

O vídeo delimita o espaço de movimento do corpo em ação, entretanto,

este espaço delimitado quando projetado insere-se em um outro espaço

em que estão presentes outros corpos e agrega este conjunto.

Diferentemente do cinema por exemplo, em que os espectadores

permanecem por um tempo previamente estabelecido em uma posição

igualmente previsível, passivamente sentados e esquecidos de seus

corpos, uma vídeo projeção pode arriscar-se a convidar passeios,

deslocamentos, tempos curtos ou longos de fruição, olhares

aproximados ou distantes. A pesquisadora Françoise Parfait aponta que

“o enquadramento, contrariamente à utilização que é feita no cinema,

instala um espaço do tipo plástico e escultural no qual o corpo pode

revelar os paradoxos existentes entre superfície e ilusão, real e virtual,

interior e exterior, distância e proximidade, resistência e fragilidade”.108

Nesta mesma perspectiva Anne-Marie Duguet coloca-nos que o vídeo

projetado e instalado em um espaço, aí instalado num sentido de

instalação, ou seja reivindicando o espaço, o tempo e o espectador na

obra, demanda ao visitante deslocar-se em frente, ao redor, atrás quando

possível, do próprio trabalho, abarcando todos os seus sentidos em um

vai e vem físico e mental. Para a autora, as diversas possibilidades que

108 Françoise Parfait. Vidéo: un art contemporain. Paris, Éditions du regard, 2001, p.199.
(...) le cadre, contrairement à l’utilisation qui en est faite au cinéma, installe un espace de
type plastique et sculptural dans lequel le corps va révéler les paradoxes existants entre
surface et illusion, réel et virtuel, intérieur et extérieur, distance et proximité, résistance et
fragilité.
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o vídeo apresenta de abraçar o olhar, mas também o corpo do

espectador, torna-o dispositivo privilegiado de “definição de um espaço

conceitual sensível e ao mesmo tempo de reflexão e percepção” 109

tanto do artista quanto de seus participantes.

Em tangente foca-se o acontecimento do contato a partir de dois pontos:

há uma constância de um ponto de vista (a câmera que persegue) e de

um ponto de toque, a câmera que parte de um ponto em meu corpo,

não necessariamente de meus olhos pois ela se encontra na altura de

minha cintura. Entre dois pontos (de vista e/ou de toque): Entre dois

pontos intitulou-se a exposição concebida coletivamente por três artistas,

Fabiana Wielewicki (1977-), Glaucis de Morais (1972-) e eu. Os

trabalhos apresentados partem de pontos de vista particulares: o corpo

de cada artista cria estratégias para capturar seu próprio gesto e sua

própria imagem. Fabiana Wielewicki realizou o trabalho Auto-retrato

na torre (2003) e Glaucis de Morais a vídeo-instalação Perímetro (2003),

consistem juntamente a tangente em trajetos entre dois pontos, já que

todas as propostas partiam de percursos pré-estipulados com um ponto

de partida e um de chegada.

Auto-retrato na torre é composto por um vídeo e uma fotografia

realizados em um mesmo momento. O vídeo começa no instante

em que a artista posiciona sua câmera fotográfica sobre um tripé,

apontada para uma torre e aperta o disparador. A partir de então, as

imagens passam a trepidar e compreende-se que a própria artista

está correndo em direção ao alto da construção anteriormente

109 Anne-Marie Duguet. Dispositifs. Communications : vidéo. Paris, n.48, Seuil, 1988,
pp.221-242. Especialmente a citação: (la vidéo) définit un espace conceptuel sensible, de
réflexion et de perception à la fois, p.226.



16
6

enfocada; toda esta movimentação é captada por uma câmera de

vídeo que Fabiana Wielewicki carrega consigo. Conclui-se a ação

quando a artista chega ao topo, do lado de dentro da torre e abre

sua janela mostrando-nos aquela mesma câmera fotográfica agora

em um outro ponto de vista, muito abaixo do andar alto em que se

encontra Fabiana.

A fotograf ia apresentada

juntamente ao vídeo registra a

imagem da torre, com uma

pecul iar idade inst igante, a

mesma janelinha que é avistada

nas imagens videográf icas

encontra-se vazia, sem a

presença da artista. Onde ela

está não sabemos, seu trajeto de

um ponto ao outro parece ter sido

mais lento que o disparador.

Todo o trabalho, incluindo a foto

e o vídeo, trata-se de um auto-

retrato não muito usual, não se

pode ver o rosto da artista ou

mesmo muito de seu corpo, ela,

entretanto, está lá presente em

todo o percurso, seus passos e

Fabiana Wielewicki
Auto-retrato na torre
2003



sua respiração podem ser sentidos através do vídeo executado por

seus gestos.

O percurso proposto por Glaucis de Morais nesta exposição parte

da mesma forma de seu corpo, a câmera manipulada por suas mãos

encontra-se numa posição acima das pernas, apreendendo o

caminhar da artista. Expõem-se em Perímetro dois vídeos em que

só podemos ver as pernas e os pés da artista equilibrando-se sobre

o contorno de uma pequena piscina e de uma espécie de mureta de

tijolos. O tempo dos vídeos é o tempo real em que a artista consegue

executar todo o contorno, exatamente o perímetro destes locais,

sendo que se ela não o consegue, se vier a cair devido a algum

desequilíbrio, todo o gesto deve ser recomeçado em uma inabalável

persistência. Glaucis apresenta-nos seus vídeos em duas televisões

com as faces voltadas para cima, sobrepondo assim seu ponto de

vista (de seu corpo) ao nosso enquanto espectadores. Desta

maneira, tremulando sua câmera, também trepidamos com ela, da

mesma forma que quando ela vem a tombar, sentimos sua queda.

Glaucis de Morais
Perímetro

2003



Os três trabalhos relatados têm como centro esta abordagem singular

de um espaço investigado pelo corpo, pelos deslocamentos. Articulam

em sua execução o dispositivo-vídeo de criação de imagem aliado aos

gestos de cada artista, que como se assinalou a propósito de marca

d’água, ampliam-nos e os estendem para fora de si. A condução da

câmera atada ao próprio corpo remete à experiência física do espaço e

de sua percepção em todas as propostas integrantes de Entre dois

pontos.

Com uma problemática semelhante a artista Valie Export

(1940-) realizou a série de filmes intitulada Adjungierte

Dislokationen (Adjunct Dislocations) (1973). A artista

desloca o seu olhar para outras partes do corpo através

da câmera filmadora presa ora junto a suas costas, ora

ao peito, concomitantemente em que se movimenta sem

cessar. A câmera lança-se juntamente aos gestos da

artista em uma tentativa de cercar o ambiente. Lança-se

numa situação de contato com todo o espaço ao redor. A

crítica de arte Giovanna Zapperi a propósito destes filmes

coloca:

“(...) Valie Export experimenta diferentes maneiras de explorar o espaço
através de seu corpo. Ela caminha pela cidade e pelo campo com duas
câmeras 8 mm, uma atada a seu peito, a outra às costas. Assim, a
mídia interage diretamente com o corpo da artista como uma espécie
de prótese. Desta forma, a percepção do espaço é representada através
das imagens filmadas e pela performance da artista”110.

110 Giovanna Zapperi. Valie Export. Le journal – Centre National de la photographie, n.20,
Paris, 2003, p.3. (...) Valie Export expérimente différentes façons d’explorer l’espace à
travers son corps. Elle marche à travers la ville et la campagne avec deux caméras 8 mm
l’une attachée sur sa poitrine, l’autre sur le dos. Ainsi, le médium interagit directemente
avec le corps de l’artiste comme une sorte de prothèse. De cette façon, la perception de
l’espace est représenté à travers les images filmées et par la performance de l’artiste.

Valie Export
detalhe do processo
1973
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Segundo Zapperi, em Adjungierte Dislokationen encontra-se uma

interação entre o dispositivo técnico (e sua capacidade de apresentar

e construir realidades) e a subjetividade do corpo da artista para com o

espaço do mundo.

Nesta perspectiva abordada, de trabalhos que fazem este tipo de

intersecção entre a câmera e o corpo, encontram-se a idéia de

“performances privadas”111 apontadas pela pesquisadora Kristine

Stiles, em seu ensaio “Performance Art”. Seriam ações concebidas

na intimidade dos ateliês, ou mesmo em locais públicos, mas que

não são exatamente apresentadas para uma audiência no momento

de sua execução. Sua sobrevida seria através do filme, do vídeo e

da fotografia.

Apesar de o termo “performance” ter se desgastado ao longo dos

anos, e de que muitos artistas desde o início de sua utilização terem

o associado a uma arte de cunho dramático e teatral, muitos críticos

e historiadores permanecem utilizando-o como coloca a própria

111 Kristine Stiles. “Performance Art”. In: Theories and documents of Contemporary Art: a
sourcebook of artist’s writings. Berkeley – Los Angeles, University of California Press, 1996,
p.690. A autora denomina as performances de um grupo de artistas como Vito Acconci e
Bruce Nauman como private actions.

Valie Export, Adjungierte Dislokationen, 1973
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Stiles. A autora observa, entretanto, que desde os dadaístas nas

primeiras décadas do século XX e posteriormente, os grupos Fluxus

e Gutai a partir dos anos 50, artistas sempre nomearam essas

“performances” de diferentes maneiras. O que as uniria, e neste

sentido nos aproximaria delas, é sua característica de serem

indissociáveis a um corpo e seus gestos (e só se darem partindo

deles) inseridos no tempo e no espaço112.

Contudo como pontuado anteriormente, tanto tangente quanto os

trabalhos de Fabiana Wielewicki e Glaucis de Morais, apesar de sua

característica performática, não se enquadrariam essencialmente nesta

definição. Trata-se de proposições que têm um gesto como essência,

mas que não usurpam dos dispositivos empregados sua importância

conceitual na criação das obras. São dispositivos constitutivos e não

registros. O grupo de propostas estudados neste ponto de expansão (e

neste sentido também se enquadraria a proposta de Valie Export) atém-

se a uma sobreposição do gesto do artista às mídias escolhidas, num

sentido de expansão e construção de imagens de si mesmo. A imagem

que o artista mesmo só tem presente a partir da elaboração de seu

trabalho.

Para Federico Ferrari e Jean-Luc Nancy todo corpo, inclusive nosso

próprio, sempre se encontra em fuga113 para o olhar, ele nunca está

112 Idem, p.680. By about 1973, however, the stylistic range and ideological differences
between these different forms had been subsumed by critics into the single category of
performance art, despite protests by many artists who complained that the term depoliticized
their aims and disarmed their work by proximity to theater, then associated by many with
entertainment.
113 Federico Ferrari, Jean-Luc Nancy. Nus sommes [la peau des images]. Bruxelas, Yves
Gevaert, 2002, p.97, Mais la présence d’un corps est aussi toujours en fuite (...).
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totalmente presente. Ele não é um todo que pode ser conhecido

imediatamente. Os autores suscitam esta espécie de ausência na

presença do corpo: “Quando o corpo se faz imagem, ele sai dele mesmo,

ele se excede. Um corpo nunca se dá como definitivamente presente a

si ou a outro, mesmo que ele não seja igualmente uma pura ausência”114.

É neste processo de apresentar e exceder seus próprios gestos que

tangente e os outros trabalhos praticam seus espaços.

3.2.2.1. TANGENTE E O TRAJETO ENTRE DOIS PONTOS

Muitas vezes, ao observarmos pessoas andando em um espaço

movimentado, percebemos que mesmo ao se aproximarem umas das

outras não chegam a ultrapassar a imensa distância que as separa.

Não há uma única troca de palavras, exceto aquelas neutras e

indispensáveis, com licença e desculpe-me, no caso de um inevitável

embate, encostar-se a alguém que não conhecemos é invasivo. Em

tangente assinala-se, mesmo que singelamente, ou mesmo quase de

maneira imperceptível, um pensamento sobre este estado de dormência

latente em que se encontra o corpo na cidade. Isto pode ser relacionado

ao que o historiador Richard Sennett chama de “crise táctil”:

“Hoje, como o desejo da livre locomoção triunfou sobre os clamores
sensoriais do espaço através do qual o corpo se move, o indivíduo
moderno sofre uma espécie de crise táctil: deslocar-se ajuda a
dessensibilizar o corpo. Esse princípio geral vem sendo aplicado a

114 Federico Ferrari, Jean-Luc Nancy. Nus sommes [la peau des images]. Bruxelas, Yves
Gevaert, 2002, p.97. Mais la présence d’un corps est aussi toujours en fuite dans le regard
qui s’en fait une image. Quand le corps se fait image, il sort de lui-même, il s’excède. Un
corps ne se donne jamais comme définitivement présent à soi ou à autrui, bien qu’il ne soit
pas non plus une pure absence.
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cidades entregues às exigências do tráfego e ao movimento
acelerado de pessoas, cidades cheias de espaços neutros, cidades
que sucumbiram à força maior da circulação.”115

O contato ligeiro entre corpos dos passantes é um momento de

atravessamento dos sentidos, especialmente o tátil, naquele breve

segundo, posteriormente esquecido, há um intervalo de trocas. Contatar

o outro desafia os limites que separam duas superfícies de contato. O

espaçamento dentro do tocar, do esbarrar, do confrontar: do contato.

Trata-se de uma resistência inserida na impossível coincidência, é o

intervalo das fronteiras. Jean Brun elucida este sentido proposto pelos

esbarrões e confrontos expostos em tangente, pois ao encontro da

outra pessoa em movimento descobre-se “que o corpo é um órgão-

obstáculo; aproximando-se de outrém, experimenta a inacessibilidade

da proximidade”.116 É nesta perspectiva que tangente só poderia

desenrolar-se no movimentado terreno urbano, somente durante uma

caminhada em que os espaços mesmos de cada um encontram-se

restringidos pela densidade da cidade.

O que pode parecer mais inerente à natureza humana, do que a

possibilidade de, em posição vertical, deslocar-se a partir de duas pernas

e dois pés? Ao caminhar, passamos de um lugar a outro, modificam-se

os instantes e quando o próximo passo é dado há um antes e um depois,

um atrás e um na frente. Este simples fato, a locomoção do corpo – no

que nos diz respeito, a locomoção na cidade - pode ser visualizada

como foco de interesse tanto na arte, quanto na literatura, e em outros

115 Richard Sennett. Carne e Pedra: O corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de
Janeiro, Ed. Record, 2001, p. 214.
116 Jean Brun. A mão e o espírito. Lisboa, Edições 70, 1991, p.165.
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campos. Seria, então, pertinente que a partir de uma questão levantada,

o espaço da cidade como meio para o contato, sinalizássemos alguns

pontos nesta configuração tátil. Iniciamos com uma reflexão

especialmente conectada à idéia do deslocamento: remetemo-nos ao

pensador Walter Benjamin e o flâneur.

A figura do flâneur surge nos escritos de Walter Benjamin dedicados

ao poeta Charles Baudelaire, que para Benjamin estava totalmente

relacionado à sua época, século XIX, e à sua sociedade117. Através da

obra de Baudelaire, pode-se presentificar o comportamento e as

modificações da Modernidade. O flâneur é o personagem que transita

pela grande metrópole do período moderno pós-revolução industrial,

Paris, sem rumo definido, nem função, o que o torna um tanto deslocado

da sociedade burguesa capitalista. O ato de flanar é contemplativo, o

personagem caminha sem cessar em meio à multidão, buscando

sensações e experiências. Segundo o autor Willi Bolle, em denso estudo

sobre a obra do escritor, através do flâneur, “a Metrópole Moderna é

mostrada, na obra de Benjamin, a partir da ótica dos marginalizados e

desclassificados, dos que vivem na periferia.”118

O flâneur tem como contexto fundamental as intensas modificações

vividas pelas sociedades do século XIX no que diz respeito à locomoção

do corpo. A urbanização passou a prever uma facilidade de movimento,

mas uma movimentação centrada no aspecto individual, não coletivo.

117 A edição brasileira dos escritos referidos intitula-se Obras Escolhidas III: Charles
Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1995.
118 Willi Bolle. Fisiognomia da Metrópole Moderna: Representação da história em Walter
Benjamin. São Paulo, EDUSP, FAPESP, 2000, p.396.
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O historiador Richard Sennett, em seu estudo sobre a cidade e a relação

com o corpo humano intitulado Carne e Pedra, coloca que o “desenho

urbano do século XIX tanto promoveu a circulação de grande número

de indivíduos quanto incapacitou o movimento de grupos ameaçadores,

surgidos com a Revolução Francesa.”119

Assim como nos novos meios de transporte, especialmente os trens, e

no caso de Londres o metrô, a individualidade era resguardada pelas

cômodas instalações dos vagões. A viagem passa a ser algo para ser

desfrutado em silêncio, sem contato algum com o outro e sem conexão

pelos lugares de passagem. Dentro dos trens, o corpo não alcança o

espaço pelo qual viaja. Sennett conclui: “Juntos, individualismo e

velocidade, amortecem o corpo moderno; não permitem que ele se

vincule.”120

A flânerie andaria na contramão deste amortecimento do corpo moderno,

já que aquele que flana ainda tenta uma forma de sensibilizar-se em

relação ao espaço. Os pensamentos sobre o flâneur e o individualismo

ascendente a partir do século XIX podem nos auxiliar a compreender a

urbanidade contemporânea, com as devidas transformações que nos

separam daquela época. As novas tecnologias de transporte e

comunicação passam a acelerar ainda mais a vida de quem habita o

século XXI. As diferenças cada vez mais exacerbadas entre zonas

abastadas e aquelas de habitação muito precária, como as favelas

119 Richard Sennett. Carne e Pedra: O Corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de
Janeiro, Ed. Record, 2001, p. 265.
120 Richard Sennet. Carne e Pedra: O Corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de
Janeiro, Ed. Record, 2001, p. 265.
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brasileiras, por exemplo, o aumento da violência urbana e a

verticalização da arquitetura são fatores que modificam os

comportamentos dos habitantes das grandes e pequenas cidades nas

últimas décadas. Porém, tal como a observação de Benjamin de que a

flânerie tornara-se totalmente deslocada do modo de vida capitalista,

atualmente não são muitos que dispõem de tempo (e quem sabe espaço)

para um passeio descomprometido e contemplativo.

Entretanto, o flâneur mostra-se

um tanto passivo em relação à

cidade, seria interessante, no

sentido desta colocação, contatar-

se um grupo que reunia artistas,

ativistas e pensadores surgidos

na França na década de 50, a

Internacional Situacionista, para

quem a flânerie foi absorvida e

transformada. No momento em

que falamos de um andar pela

cidade, não poderíamos deixar de

mencioná-los, sendo que desen-

volveram o conceito de deriva em

sua poética. Guy Debord, um dos

grandes teóricos deste movi-

mento, juntamente com os

integrantes do grupo, criou a

Teoria da Deriva, que consistia em

diversos apontamentos para uma

reconstrução semântica das cida-

Internacional Situacionista
Naked City

1957
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des. Os situacionistas através de ferramentas como a deriva,

combatiam o urbanismo modernista de então, lutavam por cidades

mais participativas, em que os indivíduos pudessem agir de maneira

ativa e criativa.

Segundo suas próprias palavras, a deriva define-se como “uma

técnica da passagem rápida por ambiências variadas.”121 Através

dela, poder-se-ia mudar os significados de cidades mergulhadas

em um vazio de valores, abrindo espaço para múltiplas experiências

e vivências dos habitantes com as suas cidades. A pesquisadora

Cristina Freire, evocando novamente Walter Benjamin, coloca-nos:

“Introduzem na arte uma variante do conceito literário da flânerie
que denominam deriva. A deriva é, a um só tempo, um procedimento
e uma teoria. Como teoria parte de pressupostos da flânerie
benjaminiana, mas apresenta algumas distinções. Se o flâneur, no
século XIX, tinha como característica principal o prazer de olhar,
aquele que deriva se apropria dos objetos nos quais investe seu
olhar e sua fantasia. (...) Aquele que deriva não considera as coisas
espontaneamente visíveis, objetos de contemplação do flâneur, mas
entende que os quarteirões por onde anda são construções sociais
e, portanto, ele é capaz de ‘reconstruí- los’ ,  rompendo-os,
fragmentando-os com seu caminhar.”122

Os situacionistas uniram arte à crítica social, lutavam contra a sociedade

do consumo, sociedade de uma cultura dominadora, fechada às

diferenças individuais. A sociedade do espetáculo tal como Guy Debord

121 Podem-se encontrar vários escritos situacionistas no livro Apologia da deriva: escritos
situacionistas sobre a cidade / Internacional Situacionista, recentemente editado pela editora
Casa da Palavra, organizado por Paola B. Jacques, tradução de Estela Abreu. A definição
completa é: “Modo de comportamento experimental ligado às condições da sociedade
urbana: técnica da passagem rápida por ambiências variadas. Diz-se também, mais
particularmente, para designar a duração de um exercício contínuo dessa experiência”,
p.65.
122 Cristina Freire. Além dos mapas: Os monumentos no imaginário urbano contemporâneo.
São Paulo, Ed. Annablume, FAPESP, SESC, 1997, p.68.
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definiu a sociedade moderna, deveria ser combatida e no lugar dela se

dar novos sentidos para a subjetividade. A vida cotidiana precisava ser

repensada, e isso só seria possível se as experiências coletivas fossem

igualmente reavaliadas. Experiências subjetivas, sobretudo no espaço

urbano, daí um conceito chave do pensamento situacionista, a

elaboração de uma geografia subjetiva.123

O grupo situacionista realizava experiências na cidade que encorajavam

o acaso e a fantasia. Com a formulação de um mapeamento cognitivo

da cidade - ou seja, a construção de mapas não topográficos, mas

imaginários, centrados nas vivências dos percursos, apresentando

desenhos cartográficos subjetivos, com uma carga de afetividade e

memória de cada local representado – tencionava-se re-significar o

espaço urbano, dar a ver uma outra cidade que não aquela definida

objetivamente nos mapas usuais.

A cidade era encarada como lugar para o imprevisível e para a

imaginação. Através da deriva objetivava-se a descoberta do espaço

da cidade, aqueles intersticiais também, o espaço anestesiado pela

rotina, pelo próprio abafamento dos sentidos em uma vida cada vez

123 Sendo assim, em 1958 juntaram-se à Psychogeographical Society of London, uma
associação de ativistas, criadores do termo psicogeografia. Segundo Milton Esteves Júnior,
arquiteto e pesquisador brasileiro, a psicogeografia é: “(...) uma operação simultaneamente
científica e estratégica. (...) Como ciência, seu objetivo principal é avaliar os efeitos do meio
ambiente físico e social (conscientemente ordenado ou não) sobre o comportamento afetivo
e os sistemas cognitivo e perceptivo dos indivíduos, assim como sua influência na formação
do perfil psicológico e da índole desses mesmos indivíduos. Na qualidade de estratégia,
pretende desenvolver meios de anular tais efeitos (quando negativos) ou potencializá-los
(quando positivos) e, principalmente, converter-se em uma medida pragmática que seja
incluída na vida cotidiana”. Milton Esteves Júnior. “Psicogeografia e situalogia: Premissas e
alternativas experimentais” in: Projeto do lugar: Colaboração entre psicologia, arquitetura e
urbanismo. Organizadores Vicente del Rio, Cristiane Rose Duarte e Paulo Afonso
Rheingantz. Rio de Janeiro, Ed. Contracapa, PROARQ, 2002. p.319.
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mais veloz e banalizada. Para realizar a deriva o indivíduo deve perder-

se conscientemente na cidade, andar sem rumo definido previamente.

A deriva é, então, a técnica para se construir situações124, ou seja,

momentos criados coletivamente no espaço da cidade.

Mesmo que essencialmente conectados a uma crítica ao urbanismo

modernista - a Internacional Situacionista realmente foi um veículo

de crítica feroz à arquitetura, ao urbanismo e, concomitantemente,

à sociedade de modo geral - crítica esta que não é exatamente o

que nos aproxima de tangente. O pensamento situacionista,

contudo, encontra-se em consonância a meus trabalhos tangentes

à cidade na medida em que aponta para uma preocupação com um

espaço urbano apreendido muito mais de maneira subjetiva do que

objetiva. Ressalta-se a construção de situações únicas no espaço

e no tempo da cidade através da subjetividade de um corpo em

movimento que está sempre no alcance de um contato de um outro

corpo.

Assim como muitas das derivas situacionistas, tangente constrói

uma situação em pequena escala, rente ao chão. Como nos fala

Michel de Certeau, “essa história começa ao rés do chão, com

passos. (...) um estilo de apreensão táctil de apropriação cinésica.

Sua agitação é um inumerável de singularidades. Os jogos dos

124 Em texto situacionista lemos: “Nossa idéia central é a construção de situações, isto é,
a construção de ambiências momentâneas da vida, e sua transformação em qualidade
passional superior. Devemos elaborar uma intervenção ordenada sobre os fatores complexos
dos dois grandes componentes que interagem continuamente: o cenário material da vida; e
os comportamentos que ele provoca e que o alteram.” Guy Debord, “Relatório sobre a
construção de situações e sobre as condições de organização e de ação da tendência
situacionista internacional”, em Paola Bernstein Jacques (org.), Apologia da deriva: escritos
situacionistas sobre a cidade, Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2003, p.43.



passos moldam espaços. Tecem lugares”.125 Nesta perspectiva

levantada por Certeau, encontra-se a pesquisa do artista Francis

Alÿs, que atualiza os gestos do flâneur e dos situacionistas em muitas

de suas obras, e especialmente em Magnetic shoes (1994).

Francis Alÿs coloca-nos o imã como um contato com a cidade. O

trabalho foi inicialmente concebido para a Bienal de Havana (Cuba)

de 1994 e foi mostrado durante a IV Bienal do Mercosul, em Porto

Alegre, 2003. Nesta montagem, era composto por uma vídeo-

projeção, cartazes e registros da ação. Cartões postais com uma

imagem dos pés do artista utilizando os sapatos foram distribuídos

para os visitantes da mostra. Nele pode-se ler em duas línguas,

inglês e espanhol, o seguinte:

Por las calles de La Habana, Francis
Alÿs calza sus zapatos magnéticos y
a través de sus paseos recoge
cualquier residuo metálico encontrado
sobre su camino. Por esta recolección
diária va ampliándose su nuevo
território, y asimila los barrios que va
descubriendo.126

Através dos pés, um depois do outro,

nesta trama, neste tecido urbano,

Francis Alÿs também trabalha na

superfície. Do chão, os sapatos vão

125 Michel de Certau. A invenção do cotidiano: 1.artes de fazer. Petrópolis, RJ, Vozes,
p.176.
126 Cartão-postal distribuído durante a 4ª Bienal do Mercosul, Porto Alegre, RS, 2003.
“Pelas ruas de Havana, Francis Alÿs calça seus sapatos magnéticos e através de
seus passeios recolhe qualquer resíduo metálico encontrado em seu caminho. Com
esta coleção diária vai ampliando-se seu novo território, e assimila os bairros que vai
descobrindo”.

Francis Alÿs
Magnetic shoes
Cartões postais da 4ª Bienal do Mercosul,
Porto Alegre, RS, Brasil, 2003
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recolhendo os restos metálicos, mas não somente, acumulam os

traços de distintas e infinitas caminhadas que vieram antes deles.

Segundo Thierry Davila, o artista “condensa simultaneamente a

mobil idade e a temporalidade das derivas urbanas, ele as

encarna”127. São os sapatos magnéticos utilizados pelo próprio artista

que “funcionam como ferramenta de arquivamento, de lembretes, e

que retém então os dejetos metálicos abandonados em um primeiro

momento pelos flâneurs anônimos, para depois serem recolhidos

pelo pedestre colecionador ao grado de suas deambulações, de

suas ‘colheitas’. Um meio também de fazer dos deslocamentos não

só uma questão de trajeto percorrido – de espaço urbano medido –

mas igualmente de duração acumulada – de tempos passados numa

cidade”128.

O artista institui a caminhada como

disciplina artística, método

concomitantemente de observação e

ação sobre a cidade. tangente e

Magnetic Shoes situam seus trajetos em

um contexto urbano, terreno das

experiências dos situacionistas e antes

deles, do flâneur de Walter Benjamin. Um

127 Thierry Davila. “Fables / Insertions”. In: Francis Alÿs. Antibes, Musée Picasso, 2001,
p.53. Il condense simultanément la mobilité et la temporalité des derives urbaines, il les
incarne.
128 Thierry Davila. “Fables / Insertions”. In: Francis Alÿs. Antibes, Musée Picasso, 2001,
p.53. (...) qui font officed’outil pour l’archivage, d’aide-mémoire, et qui retiennent donc les
débris métalliques abandonnés dans un premier temps par les flâneurs anonymes puis
récoltés, par la suíte, par le piéton collectionneur, au gré de ses déambulations, de ses
“cuillettes”. Un moyen aussi de faire des déplacements non seulement une question de
trajet parcouru – d’espace urbain arpenté – mais aussi de durée accumulée – de temps
passé dans  la ville.

Francis Alÿs
Magnetic shoes
1994
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acúmulo metálico, mas também de poeira, de calor e frio, de sensações,

poderíamos dizer, inframince?  Trata-se essencialmente, de um espaço

para os gestos do contato, o contato que permite a passagem da corrente

do magnetismo dos sapatos, mas também de um leve roçar de tecidos.

O contato nas pontas dos dedos, nos olhos, nas solas dos pés, nos

braços, nos cabelos, em todos os gestos.



FECHAMENTO
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FECHAMENTO

Escrever é uma forma de contato, através das palavras distâncias

aparentemente intransponíveis são estreitadas. Uma pesquisa em

Poéticas Visuais tenta também cercar e dar palavras a um trabalho que

por vezes parece delas distanciar-se. É o texto agora quase fechado,

terminado, que pode estender, esticar e expandir o espaço e o tempo

de uma produção artística, pode conduzir objeto-poro, ponto e buraco

(prumo), à distância (elétrico), vão, encaixe, o sentido do gesto,

still, para preencher um buraco, marca d’água e tangente a outros

lugares e instantes.

Superfícies do contato: percebemos que ao longo de nossa pesquisa o

uso da noção contato tem suas fronteiras distendidas, não se atendo

somente ao seu sentido mais usual de proximidade, mas ampliando-se

e esparramando-se dos espaçamentos das superfícies para fora delas

ou vice-versa. Os trabalhos artísticos desenvolvidos, assim como

aqueles de outros artistas, propõem uma maleabilidade nos sentidos

do contato, dos semânticos às sensações. O contato que está em todo

o lugar, em mim, no outro, nas imagens que nos contatam, na cidade,

ao redor.

SUPERFÍCIES DO CONTATO: FRONTEIRAS E ESPAÇAMENTOS começa

subindo à superfície, que é a pele, mas também o vidro, a água, a

parede, a janela, o muro, o tecido. O texto condensa-se em dois pontos

precisos e atentos, nas pontas dos dedos, desvelando noções presentes

em todos os trabalhos produzidos durante a pesquisa. Aproximando-
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se das espécies de espaço relatadas por Georges Perec, que inicia

seu livro em pequena escala (o espaço da página) passando à média

escala (espaço das ruas, das cidades) para em seguida concluí-lo em

grandes proporções de espaços (espaço do mundo), expandimos nosso

estudo em um ponto de expansão, que entretanto, nunca perde de vista

seu ponto de partida, os gestos do contato.

No ponto de condensação DO OBJETO-PORO ÀS FRONTEIRAS DO

CONTATO, o trabalho objeto-poro adquire a função de ponto zero da

pesquisa determinando coordenadas a seguir, pois como assinala

Georges Perec todo o mundo de certa maneira se sente atraído pelos

pontos zero, “estes eixos e estes pontos de referência a partir dos quais

podem ser determinadas as posições e as distâncias de qualquer objeto

do universo”1.  Sendo assim, o trabalho produzido em um momento

anterior ao curso do mestrado introduz reflexões a propósito das

superfícies e de suas fronteiras, revelando-se catalisador de questões

pertinentes ao contato, inclusive aquele fotográfico reivindicado por

Philippe Dubois e suscitado pela sombra-ponto. O orifício superficial

do objeto-poro traz consigo inquietações sobre as distâncias do

contato, na medida em que por ele atravessa e irradia a luz conectando-

se fisicamente à sombra na parede. O pequeno buraco evidencia uma

espessura, enfatiza as conexões entre superfície e profundidade,

revelando o espaçamento que traz à tona possíveis relações de contato.

Pensando nas fronteiras, no que está longe, no que está perto, naquilo

que atravessa ou poderia passar para o outro lado, chega-se a ponto

1(...) ces axes et ces points de référence à partir desquels peuvent être déterminés les
positions et les distances de n’importe quel objet de l’univers. Georges Perec. Espèces
d’espaces, Paris, Galilée, 1974, p.111.
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e buraco (prumo) e à distância (elétrico). Duas proposições

aparentemente muito diferentes mas que giram exatamente em um

mesmo centro, a fronteira, ou mais pontualmente, o limite da fronteira.

Se nas superfícies do contato é que se dão os acontecimentos, fato

levantando por Gilles Deleuze, são também as superfícies de contato

que fazem fronteira umas às outras, sendo seu limite paradoxalmente

o elo e a separação, conclusão proposta por Michel de Certeau. Neste

caminho percorrido, Jacques Derrida sublinha a impossibilidade de tocar

a extrema fronteira da fronteira, mas sugere, assim como o fazemos em

à distância (elétrico) que entrar em contato (consigo e com o outro) é

sempre uma tentativa de burlar nossos próprios limites.

No ponto anterior constatamos que o espaçamento é intrínseco ao

contato, por sua vez, no segundo ponto de condensação,

ESPAÇAMENTOS DO CONTATO, os espaçamentos do contato são

observados sob ângulos plurais. Percebemos que a própria imagem do

contato também constitui espaçamentos: espaçamentos de tempo,

enfaticamente levantados pelo vídeo still, e espaçamentos de espaço.

Estudamos como operações inerentes ao campo fotográfico reverberam

na construção de vão, encaixe e o sentido do gesto, trabalhos que

partem dos intervalos da pele e que chegam aos espaçamentos

fotográficos. O recorte de espaço e de tempo do enquadramento

assinalado por Philippe Dubois e Rosalind Krauss agencia igualmente

o espaçamento entre a fotografia e aquilo que é fotografado.

Partindo desta noção do índice fotográfico, e sem deslocar-se de uma

perspectiva dos intervalos, podemos perceber conexões fundamentais

com o conceito de inframince elaborado pelo artista Marcel Duchamp e

retomado em diferentes pontos desta investigação. Ao lermos as 46
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notas escritas pelo artista, um mundo das sensações é inventariado (e

nele são implicados todos os sentidos em notas que sugerem odores

infaminces, sons infaminces, texturas infaminces...) e com ele

visualizamos muitas das obras criadas por Duchamp. Nesta perspectiva,

além de sua importância conceitual para esta pesquisa, as notas de

Marcel Duchamp constituem também uma relação inseparável entre a

escrita e a prática artística, modelo que ecoa numa pesquisa em Poéticas

Visuais.

O ponto de expansão ESPAÇOS DOS GESTOS DO CONTATO cerca

tangências do corpo com o espaço urbano, expandindo os problemas

das superfícies do contato, das fronteiras e dos espaçamentos para um

“campo complexo e expandido” como coloca Rosalind Krauss, aqui

articulando o espaço da cidade, o gesto do artista e os meios

constitutivos dos trabalhos artísticos, a fotografia e o vídeo. E ainda

expansão igualmente enquanto ampliação dos gestos do contato: a

elaboração de estratégias que projetam uma experiência do próprio

artista que conduz suas ferramentas artísticas, seja a câmera fotográfica

(aproximando por exemplo marca d’água da poética de Hannah Villiger),

seja a câmera de vídeo (que remete tangente às tangências câmera/

corpo de Fabiana Wielewicki, Glaucis de Morais e Valie Export) para

distintos tempos e espaços e para o espectador de suas proposições.

O corpo dos artistas como ferramenta de trabalho, produtor de gestos

artísticos - mapear o espaço, produzir situações, experienciar o mundo

- que contatam o outro. Trata-se assim do contato como uma tentativa

de abordagem de corpos, formas e pensamentos móveis. Os trabalhos

artísticos produzidos nesta investigação concentram diferentes gestos,

colocando em contato distintos meios e formas de pensar e sentir.
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Conclusão igualmente levantada pelo trabalho para preencher um

buraco, em que gesto, fotografia e livro de artista somam-se em um

complexo inseparável. Mais uma vez observamos como o dispositivo

fotográfico e as implicações conceituais a ele constitutivas estão

inseparavelmente conectadas ao meu processo artístico. Desta maneira,

para preencher um buraco trabalha ao redor do elemento buraco

fisicamente e conceitualmente quando propõe pensar os buracos de

tempo e de espaço abertos pela fotografia.

Paralelamente, observando a passividade do corpo que se movimenta

cotidianamente pela cidade, sem tocar e sem olhar atentamente para

seu entorno, para preencher um buraco ultrapassa um buraco de

sensações, terreno de sensações amortecidas como sublinha Richard

Sennet. Neste trajeto percorrido de maneira informe por buracos

dispersos, tocamos na rigidez constitutivamente urbana e propomos

uma espécie de espaço háptico na cidade. Espaço que aproxima e olha

de perto, a cidade como terreno do inframince do qual compartilham

artistas como Francis Alÿs e Gabriel Orozco.

Inserida esta pesquisa no campo das visualidades, das poéticas visuais,

opera-se um deslizamento do visual ao tátil. Contatar através do olhar

e do tocar, neste campo de sensações que realizam intercâmbios foi

importante neste trajeto a descoberta de um sentido de tocar estendido,

formulado por Jacques Derrida na obra Le toucher: Jean-Luc Nancy.

Este estudo torna-se pertinente a nossa dissertação, pois não restringe,

como o fizeram muitos estudiosos, o sentido do tocar somente às mãos.

Jean Brun, por exemplo, no seu importante estudo sobre as mãos do

qual nos aproximamos inúmeras vezes, ainda privilegia as mãos como

a potência do tocar. Para este autor, o tocar estaria ligado ao querer
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agir e privilegia um esforço motor das mãos. Mas neste sentido, a pele

do corpo envolta pelo tecido que toca por inteiro uma outra superfície

não estaria realmente tocando? Em um trabalho como tangente propõe-

se que o contato é exercido independente das mãos, inicialmente um

contato do tocar o outro, e igualmente o contato com o ambiente ruidoso

do trânsito e das caminhadas. Formas de contato que ainda contatam

enquanto construção de imagens e apresentação de situações.

Derrida esmiúça a filosofia do tocar (passando por diferentes pensadores

como Maine de Biran e Maurice Merleau-Ponty) para chegar até a

contemporaneidade (na figura do filósofo Jean-Luc Nancy

especialmente, mas passando por outros como Gilles Deleuze e Félix

Guattari) questionando a categorização dos sentidos, por que dar

prioridade a somente um sentido, que seja a visão, o tocar, o ouvir? Por

que não um sentido sinestésico? Trata-se, na realidade, de perceber

sinestesicamente as sensações que se traduzem umas nas outras.

No livro Os cinco sentidos: filosofia dos corpos misturados, o filósofo

Michel Serres pensa nas misturas, mistura de sensações, sublinhando

que um mundo que parece sobrepor-se aos sentidos deveria destacar

novas abordagens para percebê-los, “os sentidos exigem um novo

esforço de abstração para serem compreendidos, para comporem o

que a análise separa”2. Chegaremos ao contato dos cinco sentidos ou

cinco sentidos em um. E se um sentido que carrega todos for também

uma espécie de ponto zero? Serres convida-nos a imaginarmos um

“zero sensorial”, uma referência que estaria na figura do ar, do vento:

2 Michel Serres. Os cinco sentidos: filosofia dos corpos misturados;1. Rio de Janeiro, Bertrand
Brasil, 2001, p.169.
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“Intangível, quase poderíamos dizer, intacto, incolor e transparente,
transmissor das luzes, das cores e vetor dos perfumes, sem gosto,
inaudível quando nenhum calor o impulsiona, ele penetra o corpo,
as orelhas, a boca, o nariz, garganta e pulmões, envolve a pele,
suporte de todo sinal que alcança os sentidos. Este neutro ou este
zero não é determinado na sensação, mas ainda é uma das coisas
a sentir, no limite do insensível.
O ar, mistura vaga, leve, sutil, instável, favorece as alianças; vetor
de tudo, a nada se opõe. Meio ambiente do sensório, excipiente
geral das misturas (...)”3

“O vento. Movimento leve, sutil, vaporoso, turbulento, em ritmos e
quase-períodos, caótico, misturador e portador das misturas,
confuso, suporte de todo o sinal referente aos sentidos, penetra o
corpo, nariz, boca, orelhas, pulmões e garganta, e envolve a pele.
Zero dos sentidos, portador de todos eles.”4

A instigante figura imaginada por Serres faz-nos acreditar que estamos

sempre abertos aos espaços, ao clima, à luz, às pessoas, aos barulhos,

às imagens do mundo. Como observa o artista Giuseppe Penone, nossa

pele é pressionada pelo ar, e em diferentes etapas de sua investigação

artística, o artista depara-se com a fronteira da pele enquanto instância

fundamental do contato entre indivíduo e as coisas do mundo, entre o

espaço que com ele interage.

Para o artista, sua escultura deve ser percebida como se observa um

rio que encontra a terra, um conjunto de pedras, uma montanha. O

contato entre as fronteiras da água e da areia provoca uma reação que

de alguma maneira será absorvida pelos dois, mesmo que venham,

após cada encontro, a se separar.5 Sedimentação, evaporação,

infiltração. É neste sentido que a obra de Penone está repleta de

3 Michel Serres. Os cinco sentidos: filosofia dos corpos misturados;1. Rio de Janeiro, Bertrand
Brasil, 2001, p.171.
4 Idem, p.174.
5 Sobre este sentido ver: Georges Didi-Huberman, “Être fleuve”. In: Être-crâne: lieu, contact,
pensée, sculpture. Paris, Les Éditions du Minuit, 2000, pp.41-49.
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reflexões acerca do contato, sua dimensão física presenciada e acionada

por gestos. Ação e reação de um contínuo movimento do mundo em

que seus elementos encontram-se e por vezes se misturam, em que as

coisas “conservam a memória dos contatos que se acumulam sobre

elas como estratos (...) cada um de nossos atos em cada momento de

nossa vida deixa um traço sobre um objeto que a seguir conserva nele

a memória fora de nós, do mesmo modo, este objeto deixa um traço

sobre a parte de nosso corpo que com ele entrou em contato”6.

Assim então como um rio, alguns contatos provocam a infiltração outros

permanecem nas bordas da fronteira e evaporam. Nossa própria

superfície de contato com o mundo não é ilimitada, mas paradoxalmente

não são as fronteiras o fim, o fechamento, o limite (no trabalho still os

olhos olham para dentro ou para fora da pele das pálpebras? É o começo

ou o fim?) e ao mesmo tempo o começo, a abertura, o lugar de

passagem? Deve-se aqui realizar um exercício de espaçamento, o

fechamento de uma pesquisa e de um espaçado de tempo, que continua,

entretanto, sem se consumir. Fechar os olhos para abri-los logo em

seguida.

6 Ainsi donc, les objets conserveraient la mémoire des contacts qui s’accumulent sur eux
comme strates. (...) Chacun de nos actes à chaque moment de notre vie laisse une trace
sur un objet qui  ensuite en conserve la mémoire hors de nous, de même laisse-t-il une
trace sur la partie de notre corps qui est entrée en contact avec ce objet. Roland Recht.
“L’index”. In: Penone: l’espace de la main. Strasbourg, Les musées de la ville de Strasbourg,
1992, p.14.
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