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Depois de mais de três décadas de renovação da imagem em movimento, con-
tra a correnteza do cinema tradicional e das categorias comuns das artes vi-
suais, André Parente cada vez mais divide com o espectador as questões do 
visível. Nascido em Fortaleza, o artista cresceu no Rio de Janeiro, onde mora 
e trabalha. Sua familiaridade com a imagem em movimento inclui o trabalho 
como um jovem performer nos vídeos de Letícia Parente, sua mãe, pioneira da 
mídia eletrônica no contexto das artes visuais nos anos 1970. No final dessa 
década, ele começou a desconstruir as convenções cinemáticas com seus pró-
prios insights originais.

O trabalho de Parente é divertido, direto e aparentemente simples em sua gama 
de dispositivos gráficos e tecnologias de gravação e projeção. Entretanto, o 
trabalho muitas vezes coloca os espectadores no abismo, ou ao lado dele, ao 

After more than three decades of renewing the moving image, against the grain 
of traditional cinema and common categories of the visual arts, André Parente 
increasingly shares with the viewer questions of the visible. Born in Fortaleza, 
the artist grew up in Rio de Janeiro where he lives and works. His familiarity with 
the moving image includes working as a young performer in the videos of Letícia 
Parente, his mother and a pioneer of electronic media in the context of visual 
arts in the 1970s. Towards the end of this decade, he began deconstructing 
cinematic conventions with his own original insights.

Parente’s work is playful, direct, and apparently simple in its range of graphic 
devices and technologies of recording and projection. And yet, the work often 
places viewers at the abyss, or beside it, by engaging not so simple dimensions 
of the visible, such as those inherent to stereoscopy, parallax vision, anamor-
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O curador deve ser como um 
dervixe que circula em torno 
das obras de arte. Tem de ha-
ver certeza completa por par-
te do dançarino para que tudo 
comece, mas depois que a dança 
começou, ela não tem nada a 
ver com poder nem controle. 
Até certo ponto, é uma questão 
de aprender a ser vulnerável, 
de permanecer aberto à visão 
do artista. Também gosto da 
ideia do curador ou crítico 
como um suplicante. Trata-se 
de esquecer tudo que você pen-
sa que sabe, e até se permi-
tir se perder […] uma forma de 
concentração que subitamente 
se transforma em seu oposto.1

The curator should be like a 
dervish who circles around 
the artworks. There has to 
be complete certainty on the 
part of the dancer for it all 
to begin, but once the dance 
has started it has nothing to 
do with power or control. To a 
certain degree it is a ques-
tion of learning to be vulner-
able, of remaining open to the 
vision of the artist. I also 
like the idea of the curator 
or critic as a supplicant. 
It’s about forgetting every-
thing you think that you know, 
and even allowing yourself to 
get lost […] a form of concen-
tration that suddenly turns 
into its opposite.1

1 Suzanne Pagé quoted by Daniel Birnbaum “The Archeology of Things to Come,” in 
Hans Ulrich Obrist A Brief History of Curating (Zurich: JRP/Ringier, 2011) 236.

1 Suzanne Pagé citada por Daniel Birnbaum “The Archeology of Things to Come,” em 
Hans Ulrich Obrist A Brief History of Curating (Zurique: JRP/Ringier, 2011) 236.
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envolver dimensões não tão simples do visível, como as inerentes à estereos-
copia, visão de paralaxe, anamorfose, geometria fractal e topologia. Segundo o 
artista, “cada imagem fotomecânica, quer analógica ou digital, levanta a ques-
tão de sua relação com o referente”. E suas imagens, frequentemente gravadas 
em tempo real, desaceleram as ideias onde elas tendem a se acelerar, conforme 
ele as faz dar voltas e voltas até que elas (e nós) comecem a parecer estranhas, 
estrangeiras, paradoxais e, talvez, sem sentido.

Seu exame de imagens inclui performance, desenho, escrita, fotografia, fil-
me, vídeo e instalações interativas que conectam mídias analógicas, eletrô-
nicas e digitais. O artista frequentemente vira as imagens do avesso, usando 
repetição, esse antigo recurso poético mnemônico, como fez, por exemplo, 
Gertrude Stein. Em uma de suas Lectures in America [Palestras na América], 
realizadas em meados da década de 1930, Stein apontou: “Existe repetição 
ou existe insistência? Estou inclinada a acreditar que não existe algo como re-
petição. E, realmente, como pode haver?” A ênfase de Stein na repetição-co-
mo-insistência era um modo de estar presente no momento, de sentir, pensar, 
escrever e falar como um encantamento poético, similar aos escritos perfor-
máticos de Clarice Lispector e Guimarães Rosa, dois autores muito aprecia-
dos por Parente. A repetição no trabalho dele muitas vezes assume a forma 
de conexões topológicas entre o início e o fim, interior e exterior, contenção 
e liberação, locais e visões.

Um exemplo é Estereoscopia, 2006, talvez o trabalho que melhor descreve a 
colaboração com sua companheira e artista visual Katia Maciel, que comparti-
lha o interesse dele pela imagem em movimento como um cinema expandido, 
protocinema, quasicinema ou transcinema. Estereoscopia é uma composição 
interativa no abismo, arquétipo de uma imagem no interior de outra, como os 
reflexos infinitos que ocorrem entre dois espelhos. O trabalho é formado por 
duas fotografias — uma de cada artista, tirada em plano médio no belo Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, o bairro em que eles moram — as imagens sugerem 
que os artistas estejam frente a frente. Esse diálogo cinemático, porém, não é 
cortado entre ângulos reversos como é comum em uma cena de diálogo. Em 
vez disso, os artistas estruturaram o trabalho com lógica fractal, na qual cada 
pequena parte sempre contém o todo. Assim, o retrato de Katia Maciel é feito de 
múltiplas imagens de Parente, e vice-versa, com o retrato de um dentro do outro 
ad infinitum. Os espectadores podem esmiuçar essas duas imagens indefinida-
mente, enquanto ouvem as vozes dos artistas intercaladas, repetindo a frase: 
“Eu quero ver o que você vê de mim dentro de você”. Seus olhares não são ape-
nas recíprocos e simétricos, mas hipnótica e continuamente um dentro do outro. 

F I G U R A S  N A  P A R E D E  E  A  F I G U R A  D A  P A R E D E

Diversos trabalhos de Parente enfatizam a parede como a fronteira entre a ima-
gem e o referente, inclusive Na Parede, 2007, Contorno, 2011, Belvedere 2010 e 
Caminho, 2010. Os dois primeiros também foram criados em colaboração com 
Katia Maciel. Na Parede é um vídeo curto e divertido, no qual o artista faz repe-
tidamente a mesma pose contra a parede e bem ao lado da silhueta escavada 

phosis, fractal geometry, and topology. According to the artist, “every photome-
chanical image, whether analogical or digital, raises the question of its relation to 
the referent.” And his images, frequently recorded in real time, slow down ideas 
where they tend to run fast, as he circles them around and around until they 
(and we) start to seem strange, foreign, paradoxical and perhaps nonsensical.

His examination of images includes performance, drawing, writing, photography, 
film, video, and interactive installations that connect analogical, electronic, and 
digital media. The artist frequently turns images inside out while using repetition, 
this old mnemonic poetic device, as did, for instance, Gertrud Stein. In one of 
her Lectures in America delivered in the mid 1930s, Stein pointed out: “Is there 
repetition or is there insistence. I am inclined to believe there is no such thing 
as repetition. And really how can there be.”2  Stein’s emphasis on repetition-as-
insistence was a way of being present in the moment, of feeling, thinking, writ-
ing, and speaking as a poetic incantation, similar to the performative writings of 
Clarice Lispector and Guimarães Rosa, two authors very dear to Parente. Rep-
etition in his work often takes the form of topological connections between be-
ginning and end, inside and outside, containment and release, sites and sights.

An example is Estereoscopia [Stereoscopy], 2006, perhaps the work that best 
describes the collaboration with his partner and visual artist Katia Maciel, who 
shares his interest in the moving image as an expanded cinema, proto-cinema, 
quasi-cinema, or transcinema. Estereoscopia is an interactive composition at 
the abyss, archetypal of one image inside another, like the infinite reflections 
caught between two mirrors. The work is made with two photographs—one of 
each artist taken in medium shot in the beautiful Botanical Gardens of Rio de 
Janeiro, the neighborhood where they live—the pictures suggest that the artists 
are facing each other. This cinematic dialogue, however, does not cut between 
reverse angle shots as it is common in a dialogue scene. The artists instead, 
structured the work with fractal logic, in which each small part always contains 
the whole. Thus, the portrait of Maciel is made of multiple pictures of Parente, 
and vice-versa, with one’s portrait inside the other’s ad infinutum. Viewers can 
zoom into these two pictures forever, while listening to their intercalated voices 
repeating the sentence “I want to see what you see of me inside of you.” Their 
gazes, not only reciprocal and symmetrical, but hypnotically and continuously 
inside one another. 

F I G U R E S  O N  T H E  W A L L  A N D  T H E  F I G U R E  O F  T H E  W A L L 

A number of Parentes’ works emphasize the wall as the boundary between im-
age and referent, including Na Parede [On the Wall], 2007, Contorno [Contour], 
2011, Belvedere [Gazebo] 2010, and Caminho [Trail], 2010. The first two also 
created in collaboration with Maciel. Na Parede is a short and playful video, in 
which the artist repeatedly strikes the same pose against the wall and right next 
to the carved outline of his running body on the Galeria Vermelho in São Paulo 
(the wall is carved as a low relief exposing the bricks). With fast movements he 
tries to position his body ahead of his profile on the wall, as if trying to out run 
his own shadow. In the background we hear Maciel’s voice telling him to go on 

2 Gertrude Stein, “Portraits and Repetition”, Lectures in America (Boston: Beacon 
Press, 1985) 166-169.

2 Gertrude Stein, “Portraits and Repetition”, Lectures in America (Boston: Beacon 
Press, 1985) 166-169.
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de seu corpo correndo na Galeria Vermelho em São Paulo (a parede é escavada 
como um baixo-relevo expondo os tijolos). Com movimentos rápidos, ele tenta 
posicionar seu corpo à frente de seu perfil na parede, como se tentasse escapar 
de sua própria sombra. No fundo, ouvimos a voz de Katia Maciel dizendo-lhe 
para ir ao sinal. Sorrimos e, talvez, pensemos nas figuras em perfil nos vasos 
e tigelas gregos, tornadas cinemáticas na imaginação de cada pessoa pela 
sugestão de suas formas circulares. Na Parede tem o frescor dos primeiros 
filmes realizados há um século e que incluíam os truques mágicos de George 
Méliès, por exemplo, que combinavam teatro vaudeville com o novo truque de 
encadear algumas fotos sequenciais e projetá-las em um bruxulear constante 
que criava a ilusão de movimento. 

Uma segunda performance em vídeo com Katia Maciel e que se foca na parede 
é Contorno. O trabalho começa com os artistas em pé, lado a lado, de mãos 
dadas, contra uma longa parede branca. Um por vez, eles traçam o corpo do 
outro na parede. Quando o traçado está completo, a pessoa que está sendo 
desenhada se move para o próximo espaço vazio ao lado, e a ação é repetida, 
desse modo criando gradualmente o efeito de uma linha de bonecas de papel 
recortadas de figuras masculinas e femininas. Mas em Contorno, o traço bidi-
mensional de cada corpo é preenchido com uma projeção desse corpo, alguns 
segundos depois de ele ou ela se moverem da parede. Os corpos tangíveis, 
os desenhos de contorno e as projeções múltiplas de seu corpos são ligados 
ininterruptamente por meio de transições suaves em uma cadeia de gestos 
repetidos e dispositivos visuais que traduzem a experiência direta com diferen-
tes formas de representação sistematizada. Aqui, gesto, desenho de contorno, 
fotografia e vídeo mais uma vez sugerem a origem das imagens criadas pela 
projeção da luz, dos teatros de sombras aos desenhos de perfil de sombras, à 
camera obscura, fotografia, filme, vídeo e mídia digital, todas as formas e dis-
positivos visuais que os artistas exploram do modo em que um escritor poderia 
explorar o potencial poético das proposições.

Um terceiro trabalho que coloca a parede em primeiro plano é a instalação 
específica a um lugar, Belvedere, criada no Museu de Arte Contemporânea 
de Niterói. Esse edifício circular de Niemeyer, coberto com um revestimento 
de vidro, é icônico do modernismo brasileiro e, além disso, é famoso por sua 
localização privilegiada — no alto de um rochedo na beira d’água, com uma 
linda vista da magnífica paisagem circundante, que inclui a entrada da Baía da 
Guanabara e a cidade do Rio de Janeiro do outro lado. Como o Museu Gugge-
nheim, em Nova York, a arquitetura do MAC-Niterói continuamente desafia os 
artistas que expõem lá. Às vezes, os artistas conseguem transformar o desa-
fio em oportunidade, como fez Parente com Belvedere. Essa instalação inclui 
uma série de fotografias de um edifício redondo moderno similar dos anos 
1960, um belvedere coberto de vidro, construído na estrada de montanha en-
tre o Rio e a cidade de Petrópolis. Ele está agora abandonado, um esqueleto 
de concreto em ruínas. A imagem do antigo Belvedere dentro do novo, um 
edifício dentro de outro, ecoando entre eles meio século da história que inclui 
projeções utópicas, fracassos políticos e perdas humanas desde que o Brasil 
tentou o salto modernista de “50 anos em 5”. A segunda parte da instalação, 
em vez de um reflexo do tempo, concentra-se nas representações do espaço. 
Na parede no interior do museu, o artista projetou um vídeo da cena exata da 
paisagem atrás dessa parede. Em tempo real, marés e luzes mudam de acordo 
com a hora do dia. Apenas uma parede separa a imagem interior da paisagem 

cue. We smile and perhaps think of profile figures on Greek vases and bowls, 
made cinematic in one’s imagination by the suggestion of their circular forms. 
Na Parede has the freshness of early films a century ago when they included the 
magic tricks of George Méliès, for instance, who combined vaudeville theater 
with the new trick of stitching a number of sequential photographs together and 
projecting them in a steady flickering that created the illusion of movement. 

A second video-performance with Maciel that centers on the wall is Contorno. 
The work begins with the artists standing against a long white wall holding hands 
side-by-side. In turn, each traces the body of the other onto the wall. When the 
tracing is completed the person being traced moves on to the next space side-
ways, and the action is repeated, thus gradually creating the effect of a line 
of cut paper dolls of male and female figures, only that in Contorno, the two-
dimensional trace of each body is filled with a projection of that body, a few sec-
onds after he or she moves away from the wall. The tangible bodies, the contour 
drawings, and the multiple projections of their bodies are seamlessly connected 
through smooth transitions in a chain of repeated gestures and graphic devices 
that translate direct experience with different forms of systematized representa-
tion. Here gesture, contour drawing, photography and video once again suggest 
the origin of images created by the projection of light, from the shadow theaters 
to shadow profile drawings, to the camera obscura, photography, film, video, 
and digital media, all graphic forms and devices the artists explore the way a 
writer might explore the poetic potential of prepositions.

A third work that foreground the wall is the site-specific installation Belvedere, 
created at the Museu de Arte Contemporânea of Niterói. This Niemeyer circular 
building covered with a glass skin is iconic of Brazilian modernism, and further-
more is famous for its privileged location—elevated on a rock right at the edge 
of the water with great views of the magnificent surrounding landscape, includ-
ing the entrance of the Guanabara Bay and the city of Rio de Janeiro on the 
other side. Like the Guggenheim Museum in New York, the architecture of the 
MAC-Niterói continuously challenges artists exhibiting there. On occasion, art-
ists succeed in transforming the challenge into opportunity, as did Parente with 
Belvedere. His installation included a series of photographs of a similar modern 
round building from the 1960s, a glass-covered belvedere built on the mountain 
road between Rio and the city of Petrópolis. It is now in a state of abandonment, 
a concrete skeleton in ruins. The image of the old Belvedere inside the new one, 
a building inside a building, echo between them half a century of history that 
includes utopian projections, political failures and human loses since Brazil at-
tempted the modernist leap of “fifty years in five.” The second part of the instal-
lation, rather than a reflection on time focuses on representations of space. In-
side the museum wall, the artist projected a video of the exact landscape scene 
right behind that wall. In real time, tides and lights change according to the time 
of the day. Only the wall separates image inside from the landscape outside 
functioning at the same time as a physical barrier and an age-old material sup-
port for art and architecture, and thus for the virtual worlds we project on them. 
Belvedere thus engages space and time in actual and virtual dimensions while 
highlighting the wall, both as a memory device and conceptual plane. 

For a visual artist, the distinction between interior and exterior is usually depen-
dent upon the notion of surface, which ensures the perception of planes and 
ultimately of depth. Artists probing topological space and time relations, tend to 

B E L V E D E R EB E L V E D E R E
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exterior, funcionando ao mesmo tempo como uma barreira física e um antigo 
suporte material para arte e arquitetura e, portanto, para os mundos virtuais 
que projetamos sobre eles. Belvedere engaja assim, espaço e tempo em di-
mensões real e virtual enquanto destaca a parede tanto como um recurso de 
memória como um plano conceitual. 

Para um artista visual, a distinção entre interior e exterior geralmente é depen-
dente da noção de superfície, que garante a percepção de planos e, em última 
instância, de profundidade. Os artistas que exploram as relações do espaço to-
pológico e de tempo tendem a conectar dentro e fora, interior e exterior, ques-
tionando assim os modos usuais de percepção responsáveis em grande medida 
pelo que é visível, audível, possível de ser pensado e dito e, assim, em última 
instância, pela inclusão e exclusão.3 Lygia Clark, por exemplo, indicou que a 
superfície, em vez de ser superficial, é onde todo o interesse se encontra. 

Caminho, um quarto trabalho que explora a parede como um limite entre a arte 
e a vida, como Belvedere, também é específico ao local. O trabalho é uma pro-
jeção de vídeo em quatro canais sobre quatro telas dispostas lado a  lado. Em 
cada uma, o artista segue um caminho diferente da rua até o espaço de exposi-
ção em que os vídeos desses caminhos serão projetados depois. Ele é seguido 
em tempo real pela câmera, como um olhar privado, que vai atrás dele pelo jar-
dim e entra no prédio, e que continua conforme ele sobe as escadas e percorre 
diversos espaços, só parando quando chega à parede do fundo da última sala, 
um limite físico para o corpo e para a performance real, que é também o suporte 
para o videodocumentário projetado nessa mesma parede.

A L É M  D A  Q U A R T A  P A R E D E :
A N A L I S A N D O  O  V I S Í V E L  C O M  P A L A V R A S  E  V O Z

O trabalho de Parente muitas vezes dialoga com o de escritores. Entre aqueles 
que colocam em primeiro plano voz e narração estão seu primeiro filme Os So-
nacirema [americanos escrito de trás para frente], 1978, e o mais recente Entre 
Margens, 2004. Começando pelo título, Os Sonacirema explora inversões, rea-
lizadas ainda mais por uma narração que, gradativamente, posiciona o público 
no centro da narrativa. Este pseudodocumentário, narrado por voz masculina, 
praticamente suprime as imagens, exceto na projeção de transições abstratas 
que surgem e desaparecem aos poucos. O público ouve as observações etno-
gráficas sobre um povo que habita um território que se estende do rio Oiapoque 
ao rio Chuí (limites geográficos do Brasil ao norte e ao sul). Conforme a descri-
ção de suas vidas e hábitos se desenrola, os espectadores cada vez mais se 
reconhecem como o objeto do estudo. Os espectadores riem, enquanto sentem 
um certo desconforto e frustração — não mais voyeurs que são entretidos por 
algumas horas, mas sim “nativos” coisificados que são examinados pelo filme. 

Essa inversão do olhar realizada por Os Sonacirema também ocorre na circulari-
dade de  Entre Margens. Os dois trabalhos posicionam o espectador em espaços 
impossíveis, simultaneamente dentro e fora da quarta parede invisível do cinema. 

connect inside and outside, interior and exterior, thus questioning usual modes 
of perception largely responsible for what is visible, audible, thinkable, and say-
able, and thus ultimately, for inclusion and exclusion.3  Lygia Clark, for instance, 
pointed out that surface, rather than superficial, is where all interest resides. 

Caminho, a fourth work that explores the wall as boundary between art and life, 
like Belvedere, is also site-specific. The work is a four-channel video projection 
on four screens side by side. On each one the artist follows a different path from 
the street into the exhibition space where the videos of these walks will later be 
projected. He is followed in real time by the camera, as a private eye, that goes 
behind him across the garden and into the building, and continuing as he climbs 
stairs and walks through a number of spaces stopping only when he reaches 
the far wall of the last room, a physical boundary to the body and to the actual 
performance, as well as the support for the video documentary being projected 
on that same wall. 

B E Y O N D  T H E  F O U R T H  W A L L :
P A R S I N G  T H E  V I S I B L E  W I T H  W O R D S  A N D  V O I C E

Parente’s work often dialogues with that of writers. Among those that foreground 
voice and narration are his early film Os Sonacirema [americanos backwards, 
americans], 1978, and the more recent Entre Margins [Between Margins], 2004. 
Beginning with the title, Os Sonacirema explores inversions, further achieved 
by a voice-over that gradually positions the audience at the center of the narra-
tive. This pseudo-documentary narrated by a male voice practically does away 
with images altogether, except for the projection of abstract transitions in fade-
in and fade-out. The audience listens to ethnographic observations about a 
people living in a territory that extends from the Oiapoque river to the Chuí river 
(geographical limits of Brazil to the North and to the South). As the descrip-
tion of their lives and habits unfold, increasingly viewers recognize themselves 
as the object of the study. Audiences laugh while feeling a certain discomfort 
and frustration—no longer voyeurs being entertained for a couple of hours, but 
rather, objectified “natives” being scrutinized by the film. 

This reversal of the gaze performed by Os Sonacirema is also produced in the 
circularity of Entre Margins. Both works position the spectator in impossible 
spaces simultaneously inside and outside cinema’s invisible fourth wall. Usually 
occupied by the crew and production equipment, the fourth wall stands-in for 
the audience’s psyche and imagination. Even when the camera is inserted into 
the midst of the set, the fourth wall is still present in the form of the audience’s 
psyche, which is also a kind of center. Entre Margens subverts this center. It po-
sitions viewers between two screens with images of reverse shots. On one screen 
we watch the river flowing with light and tides coming and going in accelerated 
motion. On the other screen, we watch land with clouds fast moving across the 
sky and wind blowing over the grass. Between the image of the river, seen from 
the land, and the image of the land, seen from the river, one listens to a narrator 
reading Guimarães Rosa’s short story A Terceira Margem do Rio [The river’s 

2 Jacques Rancière emphasized the political dimensions of aesthetic regimes by 
terming different modes of perception the “distribution of the sensible” (also 
translated as the “partition of the sensible”). Jacques Rancière, The Politics of 
Aesthetics (New York: Continuum, 2004) 12.

2 Jacques Rancière enfatizou as dimensões políticas dos regimes estéticos ao no-
mear os diferentes modos de percepção como a “distribuição do sensível” (também 
chamado de “partição do sensível”). Jacques Rancière, The Politics of Aesthetics 
(Nova York: Continuum, 2004) 12.

E N T R E  M A R G E N SE N T R E  M A R G E N S
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Em geral ocupada pela equipe e pelo equipamento de produção, a quarta parede 
assume a posição da psique e da imaginação do público. Mesmo quando a câ-
mera é colocada no meio do set, a quarta parede ainda está presente sob a forma 
da psique do público, que é também um tipo de centro. Entre Margens subverte 
esse centro. Ele posiciona os espectadores entre duas telas com imagens de 
tomadas invertidas. Em uma tela assistimos ao rio fluindo com luz e marés indo 
e vindo em movimento acelerado. Na outra tela, observamos a terra, com nuvens 
que se movem rápidas pelo céu, e o vento que sopra sobre a grama. Entre a ima-
gem do rio, visto da terra, e a imagem da terra, vista do rio, ouve-se um narrador 
lendo o conto de Guimarães Rosa A Terceira Margem do Rio — uma história 
sobre um relacionamento pai-filho. A história termina com uma longa tomada pa-
norâmica seguindo o horizonte até que a tomada é revertida e rio e terra mudam 
de posição nas duas telas. Enquanto o narrador conta uma história dentro de 
uma história, as imagens de terra e água viram-se do avesso como uma faixa de 
Mobius. A figura circular que a câmera realiza, porém, de fato rodando os vídeos 
de uma tela para a outra, posiciona os espectadores em um espaço impossível, 
não só dentro da quarta parede invisível do cinema, mas dentro de uma quarta 
parede no fluxo topológico. Um centro ainda mais descentralizado e localizado 
nas laterais, mais do que entre as margens. Esse local imaginário, que Guimarães 
Rosa cria com palavras e Parente com imagens, é em última instância o limite 
entre os vivos e os mortos onde, muitas vezes, as imagens se situam. 

C O R R E N D O  E  G I R A N D O :
T O P O L O G I A S  D E  I M A G E N S ,  H I S T Ó R I A S  E  A R Q U I V O S

As inversões topológicas que caracterizam o trabalho de Parente desde o início 
de sua carreira podem ser mais destacadas se compararmos outro par de tra-
balhos inicial e recente: o belo filme em preto e branco Curto Circuito, 1979, e a 
recente instalação participativa  Circuladô, 2011, feita com imagens de arquivo. 
Em Curto Circuito, um jovem corre pelas ruas do Rio de Janeiro, primeiro a pé 
e, depois,  de carro. Ele corre sem parar até que entra em um carro estacionado 
e dirige o carro por diferentes bairros do Rio. Então, ele estaciona o carro e 
começa a correr a pé novamente em um loop contínuo. Em 2007, Parente criou 
uma versão diferente de Curto Circuito no Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro ao projetar as duas sequências lado a lado — do homem correndo a pé 
e de carro — e revertendo-as nas telas simultaneamente.

Michel Serres, o provocativo pensador e filósofo de ciência francês, explicou como 
a topologia funciona em contraste com a geometria baseada em um plano nivelado:

SE VOCÊ PEGAR UM LENÇO E O ESTENDER PARA PASSÁ-LO A FERRO, PODERÁ VER NELE DETERMINADAS DIS-

TÂNCIAS E PROXIMIDADES FIXAS. SE VOCÊ TRAÇAR UM CÍRCULO EM UMA ÁREA, PODERÁ MARCAR OS PONTOS 

PRÓXIMOS E MEDIR A DISTÂNCIA QUE SEPARA OS PONTOS DISTANTES. ENTÃO, PEGUE O LENÇO E O AMASSE, 

COLOCANDO-O NO BOLSO. DOIS PONTOS DISTANTES SUBITAMENTE ESTÃO PRÓXIMOS OU ATÉ SUPERPOSTOS. SE, 

ALÉM DISSO, VOCÊ O RASGAR EM DETERMINADOS LUGARES, DOIS PONTOS QUE ESTAVAM PRÓXIMOS PODEM FICAR 

MUITO DISTANTES. ESSA CIÊNCIA DA PROXIMIDADE E ABERTURA É CHAMADA TOPOLOGIA, ENQUANTO A CIÊNCIA 

DAS DISTÂNCIAS ESTÁVEIS E BEM-DEFINIDAS É CHAMADA GEOMETRIA MÉTRICA.4

third bank]—a story about a father-son relationship. The story ends with a long 
panoramic shot following the horizon until the shot is reversed and river and land 
change positions on both screens. While the narrator tell us a story within a story, 
the images of land and water turn inside out like a Mobius band. The circular fig-
ure the camera performs, however, ultimately rotating the videos from one screen 
to another, positions viewers in an impossible space, not only inside cinema’s 
invisible fourth wall, but inside a fourth wall in topological flux. A center further 
de-centered and located besides, rather than between margins. This imaginary 
place, which Rosa creates with words and Parente with images, is ultimately the 
boundary between the living and the dead often where images dwell. 

R U N N I N G  A N D  S P I N N I N G :
T O P O L O G I E S  O F  I M A G E S ,  H I S T O R I E S ,  A N D  A R C H I V E S

The topological inversions that characterize Parente’s work from the beginning 
of his career can further be noticed if we compare another pair of early and 
recent works: the beautiful black and white film Curto Circuito [Short Circuit], 
1979, and the recent participatory installation made with archival footage Circu-
ladô, [Spinner], 2011. In Curto Circuito a young man runs through the streets 
of Rio de Janeiro, first on foot and then by car. He runs and runs until he enters 
a parked car and drives the car through different neighborhoods of Rio. He then 
parks the car and begins to run on foot again in a continuous loop. In 2007, Par-
ente created a different version of Curto Circuito at the Museu de Arte Moderna 
of Rio de Janeiro by projecting the two sequences side by side—of the man run-
ning on foot and by car—and reversing them on the screens simultaneously.

Michel Serres, the provocative French thinker and philosopher of science ex-
plained how topology works in contrast with a geometry based on the flat plane:

IF YOU TAKE A HANDKERCHIEF AND SPREAD IT OUT IN ORDER TO IRON IT, YOU CAN SEE IN IT CERTAIN FIXED 

DISTANCES AND PROXIMITIES. IF YOU SKETCH A CIRCLE IN ONE AREA, YOU CAN MARK OUT NEARBY POINTS 

AND MEASURE FAR-OFF DISTANCES. THEN TAKE THE SAME HANDKERCHIEF AND CRUMPLE IT, BY PUTTING IT IN 

YOUR POCKET. TWO DISTANT POINTS SUDDENLY ARE CLOSE, EVEN SUPERIMPOSED. IF, FURTHER, YOU TEAR IT 

IN CERTAIN PLACES, TWO POINTS THAT WERE CLOSE CAN BECOME VERY DISTANT. THIS SCIENCE OF NEARNESS 

AND RIFTS IS CALLED TOPOLOGY, WHILE THE SCIENCE OF STABLE AND WELL-DEFINED DISTANCES IS CALLED 

METRICAL GEOMETRY.4 

Serres stated that, whether the chain of events is understood as cumulative, 
continuous, or unfolding through revolutions and changing paradigms, it re-
mains linear. And he emphasized that the restrictive part of this linear history 
understood as a chain of events is the notion of progress, especially of scientific 
progress, which assumes that the thinkers who stay behind are clearly obsolete. 
He is a strong critic of the classical notion of time because for him, contempo-
rary thinking should be capable of multi-temporal relations, at the same time ar-
chaic, modern and futurist. And he pointed out that there are plenty of relevant 
ideas by thinkers of the past—paths not taken and unexplored possibilities—
which can be as insightful and relevant as some contemporary concepts. Thus 
topology also suggests different histories.

4 Michel Serres and Bruno Latour, Conversations on Science, Culture, and Time, 
Trans. Roxanne Lapidus (Ann Harbor: University of Michigan Press, 1995) 60.
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4 Michel Serres e Bruno Latour, Conversations on Science, Culture, and Time, Trad. 
Roxanne Lapidus (Ann Harbor: University of Michigan Press, 1995) 60.
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Serres afirmou que, quer a cadeia de eventos seja entendida como cumulativa 
e contínua, se desenrole por meio de revoluções e mudanças de paradigmas, 
ela permanece linear. E ele enfatizou que a parte restritiva dessa história linear 
compreendida como uma cadeia de eventos é a ideia de progresso, especial-
mente de progresso científico, que supõe que os pensadores que permanecem 
para trás são claramente obsoletos. Ele é um forte crítico da ideia clássica de 
tempo porque, para ele, o pensamento contemporâneo deveria ser capaz de 
relações multitemporais, ao mesmo tempo arcaicas, modernas e futuristas. E 
ele indicou que existem muitas ideias relevantes dos pensadores do passado 
— caminhos não percorridos e possibilidades inexploradas — que podem ser 
tão reveladores e relevantes quanto alguns conceitos contemporâneos. Assim, 
a topologia também sugere histórias diferentes.

Parente parece ter sempre sabido que o fantástico e o poético são parte do 
familiar e do doméstico e se aproxima da história do cinema e dos arquivos 
com a mesma intuição. Por exemplo, sua instalação interativa Circuladô (2011) 
é um zootrópio gigante operado pelos espectadores que, a partir do interior 
dele, podem regular a velocidade das imagens projetadas simultaneamente em 
três telas. Em cada uma, um homem gira — Corisco nas cenas finais de Deus 
e o Diabo na Terra do Sol de Glauber Rocha,  1964, Édipo na encruzilhada em 
Édipo Rei de Pier Paolo Pasolini, 1967, e um dervixe sufi no início e no final de 
Decasia de Bill Morrison, 2002 — cada um girando em um encontro liminar com 
destino, loucura, morte e êxtase. Além disso, Circuladô combina mídias nova 
e antiga, enquanto sugere que os espectadores podem dominar os poderes de 
encarnação e encantamento que falam aos recessos de nossa psique. Existe 
uma qualidade de atemporalidade nessas imagens, de antigos ritos e tradições 
orais. Essas experiências extáticas são uma homenagem não só à história do 
cinema, mas também às experiências, centradas no corpo, do canibalismo, 
carnaval e fome que foram centrais aos movimentos brasileiros da antropofa-
gia, neoconcretismo e cinema novo. Em Circuladô, as manifestações do primal, 
do transitório e do efêmero  estão conectadas por meio da participação do 
espectador, por exemplo à “Teoria do não-objeto” de Ferreira Gullar, 1959, que 
mais tarde foi radicalizada por Lygia Clark e Hélio Oititica na década de 1960. 
Oiticica certa vez adotou o êxtase do samba como um modo de transformar a 
informação em conhecimento. Essas são algumas das experiências circulares 
sugeridas por Circuladô, um título que adicionalmente faz referência à cultura 
oral por meio da música e da poesia de Caetano Veloso, uma obra que é, em si 
mesma, um tipo de giro cinemático, pois o compositor muitas vezes cria ima-
gens em movimento com palavras, melodia e ritmo. 

R A S T R E A N D O  O  M O V I M E N T O  D E  P A R A L A X E
C O M  I M A G E N S  D I S T O R C I D A S  D E  T R I L H O S  P A R A L E L O S

O trabalho de Parente continua a combinar perspectivas rigorosas de formas, 
experiências e conceitos. Em sua recente instalação interativa Trilhos Urbanos, 
2011 — uma colaboração com seu irmão Pedro Parente — o artista utiliza tri-
lhos paralelos como imagem e estrutura formal, relacionando assim o ponto de 
vista da câmera ao movimento do corpo do espectador no espaço da galeria. 
A ideia de paralaxe se refere ao deslocamento aparente de um objeto provo-
cado pelo movimento real de seu observador. Ele pode ser também entendido 
como o modo em que recortamos o passado, sempre a partir da perspectiva 

Parente seems to have always known that the uncanny and the poetic are part 
of the familiar and the domestic, and he approaches cinema history and ar-
chives with the same intuition. For instance, his interactive installation Circu-
ladô [Spiner] (2011) is a giant zoetrope operated by viewers who inside it can 
regulate the speed of images projected simultaneously on three screens. On 
each a man spins—Corisco in the final scenes of Glauber Rocha’s Black God, 
White Devil, 1964, Oedipus at the cross roads in Pier Paolo Pasolini’s Oedipus 
Rex, 1967, and a Sufi dervish at the beginning and end of Bill Morrison’s Deca-
sia, 2002—each spinning in a liminal encounter with destiny, madness, death, 
and ecstasy. Circuladô further combines new and old media, while suggesting 
that viewers can harness the powers of incarnation and incantation that speak to 
the recesses of our psyche. There is a quality of timelessness in these images, 
of older rites, and oral traditions. These ecstatic experiences are a homage not 
only to the history of cinema, but also to the body-centered experiences of can-
nibalism, carnival, and hunger which have been central to the Brazilian Anthro-
pophagic, Neoconcrete, and Cinema Novo movements. In Circuladô, manifes-
tations of the primal, the transitory, and the ephemeral are connected through 
viewer participation, for instance, to Ferreira Gullar’s “Teoria do não-objeto” 
[Theory of the non-object], 1959, which was later radicalized by Lygia Clark and 
Hélio Oititica in the 1960s. Oiticica once embraced the ecstasy of samba dance 
as a way of turning information into knowledge. Such are some of the circular 
experiences suggested by Circuladô, a title that further references oral culture 
by way of Caetano Veloso’s music and poetry, an oeuvre in itself a kind of cin-
ematic spin, as the composer often creates moving images with words, melody 
and rhythm. 

T R A C K I N G  P A R A L L A X  M O V E M E N T
W I T H  D I S T O R T E D  I M A G E S  O F  P A R A L L E L  T R A C K S  

Parentes’ work continues to combine rigorous formal, experiential, and concep-
tual perspectives. In his recent interactive installation Trilhos Urbanos [Urban 
Railways], 2011—a collaboration with his son Pedro Parente—the artist engages 
parallel tracks as image and formal structure, thus relating the point of view of 
the camera to the movement of the viewer’s body in the gallery space. The no-
tion of parallax refers to the apparent displacement of an object caused by the 
actual movement of its observer. It can further be understood in the way we 
frame the past, always from the perspective of the present. Trilhos Urbanos 
consists of a large static image from the suburban outskirts of Rio de Janeiro 
(the working class suburbs away from Rio’s famous touristy sites) onto which a 
number of windows with moving images are projected. The actual movement of 
the viewer triggers the anamorphic windows that follow the dislocation of bod-
ies in space. The work articulates actual movement and cinematic movement, 
juxtaposing perspectives in a continued investigation of the ways we engage 
moving images. 

Parente’s work is a generator of the effects he simultaneously places under 
scrutiny. From deconstructing the surface-depth binary to de-centering cin-
ema’s fourth wall, from running on foot as well as on suburban train and film 
tracks, he creates images mise_en_abyme and paradoxes of space and time 
that reflect upon the function of the artifact in the structure of representation—
around, inside out, beyond, and besides the margins of cinema. 

C I R C U L A D ÔC I R C U L A D Ô
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do presente. Trilhos Urbanos consiste em uma grande imagem estática da pe-
riferia dos subúrbios do Rio de Janeiro (os subúrbios da classe trabalhadora 
distantes dos famosos locais turísticos do Rio) sobre a qual diversas janelas 
com imagens em movimento são projetadas. O movimento real do espectador 
desencadeia as janelas anamórficas que seguem o deslocamento dos corpos 
no espaço. O trabalho articula movimento real e movimento cinemático, justa-
pondo perspectivas em uma investigação continuada dos modos em que nos 
engajamos com as imagens em movimento. 

O trabalho de Parente é um gerador dos efeitos que ele coloca simultaneamente 
sob observação. Desde a desconstrução da profundidade binária da superfície 
ao descentramento da quarta parede do cinema, da corrida a pé e também no 
trem suburbano e em trilhos de filmagem, ele cria imagens mise en abîme e para-
doxos de espaço e tempo que se refletem sobre a função do artefato na estrutura 
da representação — ao redor, do avesso, além e ao lado das margens do cinema.


