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Belvedere

Belvedere é uma instalação composta por três partes. Na primeira, um 
vídeo projetado em grandes dimensões na parede do salão hexagonal do 
museu (11 m x 4 m) mostra a paisagem a partir da galeria-varanda, de 
um ponto de vista exatamente atrás de onde ocorre a projeção, produ-
zindo, assim, a ilusão de que o espectador vê através da parede. O vídeo 
mostra as mudanças de luz na paisagem ao longo do dia, da aurora ao 
anoitecer. Toda imagem fotomecânica – analógica ou digital – trata da 
relação com o referente. Ironicamente, o que separa a imagem de seu 
referente é apenas a parede onde ela é projetada.

A segunda parte é composta por uma série de doze fotografias do bel-
vedere situado na estrada Rio-Petrópolis, hoje em ruínas, cuja forma ar-
quitetônica assemelha-se a do MAC. As fotos estão fixadas do outro lado 
da parede em que ocorre a ampla projeção, assim, a visão do belvedere 
leva o público a questionar a relação arquitetônica, funcional e artística 
entre as duas construções, destinadas à contemplação da paisagem. 

A terceira parte é composta por um vídeo em que são mostradas ima-
gens do Belvedere nos anos de 1950, 60 e 70, quando se assemelhava 
a um prédio futurista, no estilo da série de desenho animado Os Jetsons. 
A essas imagens, adicionei a música Chega de saudade (1958), clássi-
co da bossa nova, contemporâneo da construção do Belvedere. Escolhi 
uma interpretação do grupo português Os Desafinados, que a cantam 
com um forte sotaque lusitano, carregado de humor e inegável melanco-
lia. A música propõe um deslocamento na maneira como vemos o que 
foi novo como algo que ainda persiste, embora desprovido de novidade. 
Desse modo, o título Chega de saudade parece transformar-se numa 
fórmula: chega de modernismo! E essa fórmula, por assim dizer, é o lado 
irônico do trabalho como um todo.

A projeção e as fotografias problematizam o espaço do próprio museu. 
É importante lembrar que a visitação do MAC é feita, em grande parte, 
por turistas interessados em sua arquitetura, buscando apenas apreciar 
a paisagem, o que faz desse museu um belvedere (termo italiano que 
quer dizer boa vista), um mirante. Diante dessas imagens que convocam 
temporalidades múltiplas (da paisagem, da arquitetura, da memória), é 
impossível não se perguntar quais são as diversas relações do MAC com 
o Belvedere: o que era exatamente esse belvedere? Quem o teria feito? 
Por que ele se tornou uma ruína? Niemeyer teria ou não se inspirado 
nele ao fazer o MAC? 

O trabalho como um todo traz uma série de questionamentos: que 
acontece com a função do mirante quando a imagem do que está fora 
é projetada dentro, a um passo do lugar onde o turista a vê? Trazer a 
paisagem de fora para dentro não seria uma maneira, ainda que su-
til, de transformar o turista em espectador/visitante? E, inversamente, 
que acontece com a auto-referencialidade moderna, e, mais especi-
ficamente, com a originalidade do gênio moderno, quando sua obra 
encontra-se na condição de duplo (relação MAC-belvedere)? E final-
mente, que dizer dessas ruínas, que se apresentam não somente como 
um processo de degradação física, mas, sobretudo, de disfunção de 
nossas memórias?
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