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Este projeto foi contemplado pelo Ministério da Cultura e pela Fundação Nacional de Artes –
FUNARTE no XIV Prêmio Marc Ferrez de Fotografia (2014)

Apoio Realização

Antes dos anos 1970, havia uma forte dicotomia entre o cinema 
e a fotografia – de um lado, o movimento, o fluxo narrativo, o 
presente, o consentimento dessa ilusão do presente e de dupli-
cação da vida; do outro, a imobilidade, o passado, a busca da 
alucinação e da duplicação da morte –, o que não impediu que 
uma série de artistas e cineastas do pós-guerra dissolvessem 
esta clivagem em obras que, ao se aproximarem da imobilidade 
fotogramática, rompiam com a ilusão do movimento e do fluxo 
narrativo. PASSAGENS ENTRE FOTOGRAFIA E CINEMA NA ARTE 

BRASILEIRA parte de uma problemática discutida anteriormente 
em um capítulo de CINEMÁTICOS (PARENTE, 2013) onde penso o 
agenciamento entre fotografia e cinema em filmes, vídeos e insta-
lações de artistas brasileiros. 

Se em CINEMÁTICOS analiso a questão do ponto de vista do cinema 
que se apropriava da fotografia, da sua fixidez, agora, inversamente, 
discuto o surgimento de percursos de artistas que visaram expandir 
o campo fotográfico e questionar o caráter indicial, estático e bidi-
mensional da fotografia clássica, emoldurada e exposta em paredes 
de museus, segundo um padrão estético e expositivo que tem sua 
gênese na história da pintura burguesa do século XIX. 

Os trabalhos aqui analisados foram dispostos em séries diferentes. 
Cada série equivale a um capítulo e possui um sistema próprio de 
questionamentos que levam a uma forma particular de abertura 
do campo fotográfico. Cada capítulo parece tratar da tentativa de 
realização de uma utopia. E se falo de utopia e abertura é porque 
as trajetórias consideradas rompem com uma suposta forma 
de expressão particular à fotografia, gerando uma potência de 
expressão que idealmente não se fixa em lado algum. São diferen-
tes entradas e saídas em vetores diretivos que tomam a imagem 
fotográfica para levá-la à exploração de novas fronteiras variáveis. 
Por vezes estes vetores se cruzam e  uma questão que aparece em 
um capítulo pode se entrelaçar à de outro. A exploração de tais 
fronteiras é fruto de uma série de hibridizações inauditas que 
mesclam a mobilidade e a imobilidade, buscando expressar uma 
imobilidade móvel na construção de uma imagem diagramática, 
gerando uma complexificação espaço-temporal da imagem, o que 
causa sensações vertiginosas.

É curioso notar que grande parte deste processo de entrelaçamento 
entre fotografia e cinema surge com o vídeo: o vídeo é da ordem 
do processual, do variável, da flutuação, da desmaterialização dos 
movimentos e dos corpos que mostra. Os trabalhos mais antigos 
aqui analisados (anos 60/70) são contemporâneos dos primeiros 
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experimentos de videoarte e concomitantes a uma mudança 
de regime da imagem, que parece mudar de eixo, passando da 
representação ao simulacro. Trata-se não apenas de uma mudança 
formal observável em diversas obras, mas de uma metamorfose do 
próprio olhar do espectador, que se torna variável e modula à sua 
guisa a passagem do móvel ao imóvel. 

A experiência de cada obra dissolve fossilizações dicotômicas clás-
sicas, transitando entre o móvel e o imóvel, o passado e o futuro, 
o dentro e o fora, gerando novas vizinhanças possíveis. Essa trans-
formação faz pensar que existiria, em obras anteriores ao emprego 
do computador, e mesmo da imagem eletrônica em geral, um 
pensamento digital não linear em germinação. É o que acontece 
com o audiovisual, tratado no primeiro capítulo, ponto de partida 
que retoma questões tratadas nos CINEMÁTICOS. O audiovisual 
começa por enfrentar, com a ideia de Nova Crítica lançada por 
Frederico Morais, o problema do que está dentro e fora do museu, 
como estratégia para levar o que está dentro para fora e vice-versa. 
O audiovisual, de certa forma já traz em germe a questão, muito 
atual, do “microcinema” (Bambozzi), isto é, de um cinema de curta 
duração, portátil, de baixo orçamento, e que no mais possui uma 
plasticidade no tocante à exibição. Por um lado, o audiovisual se 
aproxima de uma das noções fundamentais do cinema estrutural, 
a saber, a questão do movimento, ou melhor, algo que se faz entre 
o fotograma e o movimento. Por outro, gerando conexões e disjun-
ções entre imagens e palavras através de cortes e agenciamentos 
abertos que misturam o teórico/crítico ao artístico, o audiovisual 
parece realizar na fotografia o que o cinema-ensaio, ou o cinema 
estruturalista francês, teria feito no cinema.  

No segundo capítulo, a imagem, por demais real, não para de 
criar um circuito no qual a transparência torna-se indiscernível 
do que é mostrado, ao passo que a superexposição indicial – como 
pegadas que se sobrepõem e apagam as formas dos pés individuais 
– resulta em um velamento da imagem. A cristalização do tempo 
em sobreimpressões fotográficas gera um misto de concretude e 
abstração. O virtual encontra, na hibridação da imagem fotográ-
fica processual, uma cristalização que é a condição ontológica do 
tempo. A imagem resulta sempre numa fina espessura, por meio 
da qual o atual e o virtual não param de fazer da imagem algo que  
é sempre mesmo e outro que ele mesmo. 

No terceiro capítulo, examino trabalhos que se utilizam da bri-
colagem para agenciar objetos diferentes na fabricação de novos 
aparelhos – de captação, de projeção ou de suporte para recepção 

da imagem – que geram um “efeito cinema” e, para além desse 
efeito, fazem a imagem fotográfica perder sua materialidade para 
ganhar uma forma larvar. Desmaterialização, ou materialização em 
qualquer coisa, não apenas da fotografia como também dos próprios 
meios de captura, projeção e recepção da imagem: as imagens são 
captadas por uma caixa de fósforos; os projetores tremem, gerando 
uma vibração perturbadora no que é projetado; imagens surgem 
em bolhas de sabão gigantes; rostos tornam-se fantasmagóricos 
quando emergem de uma cortina de fumaça. A desmaterialização 
das imagens e dos suportes faz com que surja uma imagem sem 
referencia externa, desfigurada e, por vezes aterrorizante. Uma 
não imagem, segundo Chris Marker, precursora dos sintetizadores 
capazes de transformar as imagens em fluxos informes. 

No quarto capítulo, a questão suscitada é a de como tornar possível 
a realização de uma imagem em um mundo saturado de clichês, 
senão por um simulacro que inverte a lógica da causa e do efeito, 
destruindo a ideia de cópia e de reprodutibilidade. Sem modelo, 
como falar de reprodutibilidade? E, sem reprodutibilidade, como 
falar de referente? Tudo se tornou, afinal, cinematográfico ou foto-
gráfico, de forma que ao fotografar quase qualquer coisa estamos 
no fundo fazendo cópias de cópias, fotografias de fotografias. 
Veremos aqui uma série de experiências que tendem a fundir a 
imagem com o seu objeto de tal forma que não temos mais como 
fantasiar a perda, a queda, a substituição e mesmo o monstro. Em 
um texto belíssimo, INCONSCIENTES FOTOGRÁFICOS, o cineasta 
Raul Ruiz nos pergunta se o Cristo, o Chefe de Estado, o Ator e o 
Anão não seriam idealizações e abstrações, encarnações corpuscu-
lares que, uma vez analisadas devidamente, fariam parte de um 
mesmo continuum, de uma mesma fotografia, do ponto de vista  
de um pensamento infinitesimal. Ou seja, clichês que circulam e 
que acabam por se impor socialmente. O monstro é uma criação 
tão individual quanto coletiva.

Em cada época da história das imagens, vivemos esta tensão entre 
modelos e imagens: o pensamento das imagens arquetípicas 
(Antiguidade), o pensamento da imagem perspectivada (Renascença) 
e o pensamento da imagem fractal (Contemporâneo). Para cada uma 
delas, o modelo (esquema, desenho e algoritmo, dependendo da 
época) é sempre virtual e a imagem (figura, imagem, fractal), a sua 
atualização. 

Assim, no quinto capítulo, a imagem-híbrida, ou imagem compósi-
ta, é como a consagração de todas as outras. Na imagem de síntese, 
a imagem antecede o seu objeto, criando uma maquinação do 
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tempo. Com a imagem compósita – que para muitos não remete 
mais a um referente social, isto é, imaginário –, devemos nos 
perguntar se ainda podemos falar em imagem. Para nós, a imagem 
compósita não faz desaparecer a dimensão social da imagem, ainda 
que crie um híbrido sócio-técnico que tensiona a relação entre 
modelo e imagem, o modelo remetendo a uma abstração que só 
existe por meio de uma adesão. Nesse sentido, a simulação não é 
a mesma na arte e na ciência. O meio é o mesmo, mas não o fim. 
Na arte, a simulação dá lugar a imagens, como veremos, parado-
xais, que podem ser indistintamente móveis e imóveis: o instante 
decisivo, ainda que mostrado em movimento, se perpetua a tal 
ponto que o copo está enchendo, mas não enche nunca, e o tempo 
está passando, mas ele passa e não passa, percola.

Podemos dizer que PASSAGENS ENTRE FOTOGRAFIA E CINEMA NA 

ARTE BRASILEIRA traça uma linha que, através de várias aberturas, 
passa da imagem fotográfica, da estética indicial, ao simulacro. 
Rompendo os limites da fotografia enquanto molde, enquanto 
suporte, entramos em um novo regime da imagem. No mundo 
contemporâneo, vivemos dentro da imagem, e não fora dela: 
habitamos a imagem. Lembramos da contemplação de Ulisses, que 
se prende no mastro do navio para poder ouvir as sereias sem ir ter 
com elas. Tal contemplação (origem das teorias sobre a alteridade) 
se confunde com o antigo poder ocidental que tudo visa represen-
tar para dominar, sem ter que, no entanto, se fundir no outro. Já 
em A INVENÇÃO DE MOREL e MOBY DICK, os personagens principais 
são subjugados por uma imagem que se torna obsessão. Ahab é um 
Ulisses que se soltou do mastro e foi ter com as sereias – no caso, 
o monstro marinho branco que é Moby Dick. Agora finalmente 
falamos de uma terceira narrativa que surge da segunda. Nem 
Ulisses, que fica no mastro, nem Ahab, que se lança ao encontro da 
baleia; agora são as imagens que vêm até nós. São as imagens que 
hoje nos interpelam e, se respondemos, é porque talvez tenhamos 
nos tornado nós mesmos imagens, por uma mudança radical de 
perspectiva. Como em A VOLTA DO PARAFUSO, de Henry James, em 
que somos nós os outros, os fantasmas visitantes, e eles, antes fan-
tasmas, são agora os protagonistas que nos observam. Só tornamos 
visível a projeção mental deste movimento porque acreditamos 
que o virtual pode estabelecer novas alianças aptas a suspender a 
identidade metafórica de um sujeito tornado objeto. O simulacro e 
o virtual, como categorias estéticas, se apresentam sempre como re-
criação e ressignificação de um real recalcado pelas forças dominan-
tes, uma vez que o virtual faz da imagem uma modelização figural 
cujo principal efeito consiste em fazer a imagem se abrir para novas 
potências, liberando-a de um enquadramento social do mundo.
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Nos anos 1970, os artistas brasileiros começaram a experimentar 
uma série de tecnologias que tinham como base a imagem técnica: 
a fotografia, o cinema, o audiovisual, o vídeo, a fotocópia, o video-
texto, o fax e o computador. 

Nessa década, o audiovisual – à época muito empregado na propa-
ganda institucional e na educação – era, entre os novos meios tec-
nológicos, um dos mais utilizados pelos artistas, ao lado da fotogra-
fia e do cinema em super-8. O audiovisual desempenhou um papel 
jamais devidamente analisado na produção de alguns artistas nos 
anos 70. Muito se falou das COSMOCOCAS (1973), de Hélio Oiticica e 
Neville d’Almeida, por se tratar não apenas de um audiovisual, mas 
de uma instalação, porém muito pouco sobre as experiências dos 
outros artistas. Segundo Frederico Moraes, crítico e artista pioneiro 
do audiovisual brasileiro, tratava-se de um veículo propício à 
documentação das obsessões dos artistas e dos problemas do nosso 
tempo, a exemplo do documentário cinematográfico. 

Até o início dos anos 1980, a palavra “audiovisual” denominava 
um tipo específico de tecnologia que possibilitava a projeção de 
uma sequência de diapositivos ou slides, acompanhada de som. O 
sistema de projeção de diapositivos continha uma fita cassete que 
emitia o som (música, ruídos, narração, diálogos etc.), ao mesmo 
tempo um bipe (perceptível apenas pelo sistema) que determinava 
a transição entre as imagens. Os sistemas de audiovisuais ou dia-
poramas variavam entre a quantidade de projeções utilizada e os 
efeitos de transição (o fade-in e o fade-out, a fusão e a sobreposição) 
e de sincronização entre as imagens. Mais recentemente, o audio-
visual passou a se referir a toda e qualquer tecnologia, formas de 
comunicação e produtos constituídos de sons e imagens, ou seja, o 
cinema (comercial ou não), a televisão (aberta ou fechada) e o vídeo 
(analógico ou digital), sob todas as suas formas. 

Inumeráveis artistas se consagraram ao audiovisual na primeira 
metade da década de 1970, dentre os quais destacamos: Ana Maria 
Maiolino, Antonio Manuel, Artur Barrio, Beatriz e Paulo Lemos, 
Carlos Vergara, Cildo Meirelles, Claudio Tozzi, Décio Pignatari, 
Frederico Morais, Gabriel Borba Neto, Georges Helt, Grupo 3nós3, 
Hélio Oiticica, João Ricardo Moderno, Letícia Parente, Luiz Alberto 
Pelegrino, Luiz Alphonsus, Lygia Pape, Mario Cravo Neto, Maurício 
Andrés Ribeiro, Neville d’Almeida, Grupo Nervo Óptico e Paulo 
Fogaça. O uso pelos artistas do audiovisual ainda está longe de acabar. 
Para tanto, basta lembrar que importantes artistas de hoje, como 
James Coleman e Nan Goldin, realizaram algumas de suas principais 
obras com o uso do audiovisual como antigamente (em slide-tape).  
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FREDERICO MORAIS E O AUDIOVISUAL COMO NOVA CRÍTICA

Frederico Morais, autor de importantes projetos de arte fora do espaço 
do museu, como ARTE NO ATERRO (1968), DO CORPO À TERRA (1970) e 
DOMINGOS DA CRIAÇÃO (1971), foi um dos nossos principais artífices, 
crítico e criador, ao experimentar as múltiplas possibilidades deste 
novo meio, no que ele se diferencia do cinema e da fotografia.  

Frederico começou a utilizar o audiovisual como um instrumento 
para uma Nova Crítica de arte. Segundo Frederico, em MEMÓRIA DA 

PAISAGEM (1970), ele funda uma crítica mais intuitiva e imagética, de 
inspiração bachelardiana, ao contrapor imagens que ele fez das obras 
dos artistas José Resende, Luiz Baravelli, Carlos Fajardo e Frederico 
Nasser, em exposição no MAM-RJ com imagens dos canteiros de obras 
da cidade, acompanhadas de sons destas obras, textos de Bachelard, 
Abraham Moles e Suanne Langer, de modo a criar o que ele chamou 
de “arqueologia do urbano”. Esta experiência o levou a fazer dois 
outros trabalhos, O PÃO E O SANGUE DE CADA UM (1970) e VOLPI (1972), 
dedicados a Artur Barrio e a Alfredo Volpi, dando à crítica um caráter 
criativo: mesmo nos audiovisuais com objetivo crítico, Frederico se 
apropria das obras de outros para delas criar algo inteiramente novo, 
transformando o processo analítico da crítica tradicional em novas 
formas de percepções imagéticas da arte.
 
Em O PÃO E O SANGUE DE CADA UM (1970), ele relacionou Barrio 
com Goya num verdadeiro poema audiovisual contra a cruel-
dade e a violência da nossa época conturbada. Segundo Mario 
Schemberg, ao fazer isto, Frederico nos “fez compreender a grande 
afinidade entre as obras conceituais de hoje e as grandes pinturas 
do passado, não obstante a diferença total dos meios de expres-
são” (SCHEMBERG, 1973). Na verdade, o que Schemberg não diz 
é que as trouxas ensanguentadas que Barrio colocou no parque 
em torno do Palácio Municipal de Arte de Belo Horizonte são 
montadas de forma a dialogar com o quadro de Francisco Goya OS 

FUZILAMENTOS DE TRÊS DE MAIO (1814), que mostra o massacre dos 
que se rebelaram contra a invasão napoleônica na Espanha.

Já em VOLPI, Frederico compôs, ainda segundo Schemberg, um 
poema metafísico sobre a espacialidade cromático-musical de 
essência vibratória: “tornou a aproximar manifestações artísticas 
atuais de outras do passado, ressaltando a afinidade de Volpi com 
Giotto” (SCHEMBERG, 1973).

Mas foi a partir de CANTARES (1971) que os audiovisuais de 
Frederico ganharam verdadeira autonomia, tornando-se um 
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novo meio de expressão poética, misturando os planos objetivo 
e subjetivo e absorvendo aspectos como a fragmentação, a dis-
persão e a descontinuidade, típicos da arte da época. CARTA DE 

MINAS (1971/72), O JÚRI (1971-1973), ÁGUA (1971-1973), CURRICULUM 

VITAE I e II (1972/1974) e DO OBJETO AO CORPO (1975), juntamen-
te com CANTARES (1971), estão entre suas obras fortes. Nestas 
obras, certas questões importantes no pensamento nômade de 
Frederico, como, por exemplo, as diversas formas de atravessa-
mentos entre o que está dentro e o que está fora do museu, entre 
o corpo e o que o cerca, são expressas com grande intensidade. 

Em CARTA DE MINAS e ÁGUA, este último dedicado ao filósofo 
Gaston Bachelard, Frederico expressou o tema, tão importante na 
arte daquele período, da apropriação da natureza. Enquanto em 
CARTA DE MINAS ele cria uma visão telúrica trágica, mas ao mesmo 
tempo erótica – a terra como espécie de pré-história de nosso 
corpo? – , de uma terra arrasada pela violência dos processos de 
mineração, em ÁGUA, como diz muito bem Schemberg, que soube 
ver na obra de Frederico um momento excepcional da arte dos 
anos 70: “em imagens magníficas são mostradas as várias fases  
da corrosão da pedra, sem que apareça visualmente a água, apenas 
sentida através do som. Há uma utilização muito feliz das proje-
ções simultâneas. ‘Água’ revela o sentimento poético da Natureza 
em toda a sua plenitude existencial – duma fusão da subjetividade 
lírica com a percepção visual e auditiva, numa vivência de imagina-
ção material bachelardiana” (SCHEMBERG, 1973).

Escrevendo a propósito de seus audiovisuais, o artista distingue o 
audiovisual do cinema: “Se o cinema é aparentemente mais livre na 
captação da realidade em movimento, na sala de projeção ele se torna 
uma estrutura fechada. Pode-se dizer que a realidade do cinema está 
na câmera e a do audiovisual no projetor. Ou seja, as infinitas possi-
bilidades de combinações dos seus elementos materiais (diapositivos, 
sons, zoom, focos de luz, retornos etc.), entre si, ou no momento da 
projeção (que por sua vez pode envolver vários projetores), fazem do
audiovisual uma estrutura aberta. Claro que na moviola a realidade
filmada é modificada, mas, completada a montagem, esgotam-se as
possibilidades. Assim, quanto menos o cinema é ‘imagem em movi-
mento’ – tendência do cinema moderno pós-Godard – mais ele  
se aproxima do audiovisual.” (MORAIS, 1973, p. 3)

É como se o audiovisual aproximasse a fotografia do cinema, 
enquanto o cinema pós-moderno (e primeiramente os cinemas 
estrutural e estruturalista como veremos mais abaixo) aproximas-
sem, inversamente, o cinema da fotografia. 

De fato, esta visão de Frederico, pouco explorada pela crítica bra-
sileira, está completamente sintonizada com todo o pensamento 
do dispositivo do cinema, trazido à tona pela crítica atual em suas 
análises do cinema experimental, da videoarte e do cinema expan-
dido, cinema que encontrou refúgio nos museus, galerias, espaços 
alternativos e públicos, às vezes ao ar livre, onde a hibridização dos 
meios, a apropriação de um dispositivo por outro, vem contribuin-
do para pensar outras formas de cinema. Como já dissemos, as 
“passagens entre imagens” são uma tentativa de refletir sobre os 
atravessamentos que – da mobilidade para a imobilidade, de uma 
velocidade à outra, de um suporte a outro, de um espaço a outro, 
de uma escala à outra – produzem uma imensa mudança estético-
-cultural do cinema, de sua imagem, de seu espectador, de seus 
regimes de visibilidade, enunciabilidade e subjetividade.

Raymond Bellour, Philippe Dubois, Anne Marie Duguet, Laura 
Mulvey, Arlindo Machado, Katia Maciel e eu mesmo, fizemos um 
gesto de pensar o cinema numa rede mais ampla, não apenas 
em função de práticas que o antecederam (pintura, fotografia e 
dispositivos óticos diversos) ou que vieram depois, como o vídeo e 
as novas mídias. Ao ler estes autores supracitados, e mais Frederico 
Morais, Hélio Oiticica, Michael Snow, Peter Kubelka e Chris 
Marker, não posso deixar de constatar que a história oficial do 
cinema recalcou tudo o que foge ao seu cânone, deixando de fora 
toda uma gama de experiências realizadas por artistas e visioná-
rios, em situações e meios os mais diversos, desde os primeiros 
dispositivos óticos de produção da imagem em movimento, no 
início do século XIX, até os nossos dias. No audiovisual, temos o pré 
e o pós-cinema, e é por esta razão que concordamos com Frederico 
Morais quando ele afirma que no audiovisual a imagem tem um 
tempo virtual estruturado livremente. “A descontinuidade é parte 
da estrutura do audiovisual, como imagem do mundo moderno.” 
É como se ele estivesse nos dizendo que a fixidez do projetor e a 
velocidade média de suas imagens matassem a descontinuidade, a 
fragmentação e a dispersão da imagem contemporânea. E, de fato, 
todo o cinema experimental, a videoarte e o cinema expandido vão 
lutar para criar variações e passagens que desestabilizem o fluxo 
e a continuidade da “imagem-movimento”, de modo a explorar as 
tensões entre os aspectos plásticos e narrativos, a imagem e o som, 
criando interstícios que impeçam que a imagem, como aconteci-
mento, se deixe atualizar em um estado de coisas. Foi talvez nesta 
brecha aberta por Frederico, acrescida das contribuições descons-
trutivas do Cinema Marginal, que Hélio Oiticica tenha percebido o 
caminho para investir nas COSMOCOCAS. Mas, antes de comentá-
-las, gostaria de falar de dois outros autores do audiovisual.
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PAULO FOGAÇA E O AUDIOVISUAL COMO ENTRE IMAGENS

Paulo Fogaça, que colaborou como fotógrafo em alguns dos 
trabalhos supracitados de Frederico Morais, foi outro grande 
realizador de audiovisuais. FERROFOGO (1972), IN-FORMAÇÕES 
(1973), BICHOMORTO (1973), HIERÓGLIFOS (1973), CABEÇA-TRONCO-

MEMBROS (1973) e CAMPO CERRADO (1975) são algumas das maiores 
contribuições do extenso trabalho de Fogaça no campo dos audio-
visuais (CARVALHO, 2008). A primeira característica do trabalho de 
Fogaça é a mistura de meios e a sua sobreposição. Ele não apenas 
emprega fotografia, desenhos, pinturas, objetos, mapas, esquemas, 
diagramas, carimbos e fotocópias, como os sobrepõe. Os efeitos 
plásticos e sonoros resultantes criam uma espécie de imanência 
conceitual. Neste sentido, como na produção cinematográfica de 
Antonio Dias, em Fogaça, os audiovisuais se servem dos mesmos 
elementos plásticos utilizados em seus desenhos, pinturas, 
gravuras e objetos. O arame farpado, por exemplo, se tornou um 
ícone na obra de Fogaça. As sobreposições das imagens às vezes 
nos fazem pensar nas imagens dos bichos mortos, uma vez que 
com o passar do tempo o corpo do bicho é como que “gravado”  
na estrada e perde a sua tridimensionalidade.

Outro aspecto geral de seu trabalho é a relação da paisagem 
natural com a paisagem mental. Em BICHOMORTO, não vemos 
apenas a violência das estradas e rodovias; as idas e vindas da 
polícia anunciam algo que se espraia pelo território nacional, 
que é menos do que o nosso território mental, de forma a trazer 
à tona a força física e a violência da polícia da ditadura – que 
incidia sobre nosso corpo porque fruto de seu poder de produção 
de subjetividade. HIERÓGLIFOS é construído em torno da imagem 
do arame farpado, que demarca a terra e as ações do corpo. Estes 
dois trabalhos possuem um requinte visual, poético e experimen-
talista de rara beleza na produção do audiovisual. Ambos apontam 
para a questão do insuportável: viver sob um regime ditatorial, 
fascista, era análogo a ter um arame farpado amarrado ao corpo 
como um dispositivo de tortura. As estratégias de montagem das 
sequências de slides, as sobreposições das imagens, tudo leva a um 
sentimento de aniquilamento e de dilaceramento e ruptura do 
espaço, do corpo e da terra, deixando a sensação de que a violência 
da ditadura está em todo lugar. Mas este aspecto político da obra 
de Fogaça é tratado com grande apuro plástico-visual.
É assim que a imagem de um bicho morto ou de um arame farpado 
pode, por meio de procedimentos plásticos-visuais, contaminar 
tanto conceitual como mentalmente todas as relações tecidas 
entre as imagens e sons dos audiovisuais que mencionamos, como 

Paulo Fogaça 
BICHO MORTO 
Audiovisual, 1973

→
Letícia Parente
EU ARMÁRIO DE MIM  
Audiovisual, 1976
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se fosse uma pura virtualidade, uma passagem entre-imagens, 
que não se esgota em nenhuma imagem em particular. Afinal de 
contas, o arame é a dobra e a torção que geram um conflito entre 
o dentro e o fora, o homem e a terra, ao passo que o bicho morto, 
esmagado na estrada, é a sobreposição, a passagem entre-imagens, 
mas também algo que remete à morte por desaparição. Dobra 
e sobreposição são os procedimentos que articulam as imagens 
dessas duas obras como um grande plano de imanência que vai do 
campo à cidade, do homem à terra, da liberdade à violência, da arte 
à política.

LETÍCIA PARENTE E O AUDIOVISUAL COMO POÉTICA DO COTIDIANO

Letícia Parente, por sua vez, realizou uma meia dúzia de audiovi-
suais, dentre os quais destacamos DIMENSÕES (1974), EU ARMÁRIO 

DE MIM (1975) e MEDIDAS (1976). Em EU ARMÁRIO DE MIM, Letícia 
nos mostra uma série de imagens de um mesmo guarda-roupa em 
que são dispostos, mas separados por categorias, “todos” os objetos 
(armário com roupas brancas, com roupas pretas, com os jornais e 
papéis amassados, com as cadeiras, com os objetos de culto, com os 
remédios, com os temperos e condimentos, com todos os sapatos) e 
“todas” as pessoas (em um deles, todos os cinco filhos são coloca-
dos dentro do armário) da casa, à exceção da própria artista, nele 
transfigurada, compondo ao mesmo tempo uma estranha taxo-
nomia e um retrato miniaturizado da casa da artista. O armário é 
uma espécie de topologia da dimensão interna projetada no espaço, 
como em muitos trabalhos da artista. Se na imagem vemos passar 
pelo armário os objetos que compõem esta misteriosa classificação 
de tudo o que a casa contém, no áudio, escutamos a artista dizer, 
sob a forma de reza, um poema cujo refrão é “eu armário de mim”. 
O texto dobra e redobra a relação do armário com os objetos, o 
corpo, a casa, o mundo, os afetos e os sentimentos íntimos da 
artista. Se para Lygia Clark a casa é o corpo, para Letícia o corpo  
é a casa que se inventa e reinventa nas tessituras do tempo.

Eu armário de mim / Eu armário de mim / Eu armário de mim /
Conta de mim o que contenho. Conta, de mim, o que contenho. /
Eu armário de mim. / Sentar, sentei. Sozinho. Sentei-me com. 
Assentos com. / Presilhas no Tempo. Sentei, parei. / Eu armário de 
mim. Armário. / Idas e vindas. Voltas e revoltas. / Consumo a cor 
dos frutos. E os sabores do tempo… (Curto trecho da fala)
Na verdade, para melhor compreendermos os audiovisuais e os 
vídeos de Letícia, é preciso entender como eles se articulam a 
uma complexa problematização da questão do corpo, ou melhor, 
da produção de subjetividade. Nesse sentido, seria interessante 
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comentar sua instalação MEDIDAS, o mais expressivo, completo e 
atual dentre todos os seus trabalhos. MEDIDAS poderia ser o con-
traponto necessário para entendermos que os vídeos de Letícia não 
são de forma alguma puros registros de ações, pois são verdadeiros 
dispositivos de produção de subjetividade. 

MEDIDAS transforma o museu em um laboratório. O espaço é 
dividido em dois, o de agir e o de ver. O de agir é composto por 
nove estações, nas quais o visitante, depois de ler as instruções, 
opera uma série de medidas: seu tipo físico (estação A), sua capaci-
dade respiratória (estação B), sua resistência à dor (estação C), seu 
tipo sanguíneo (estação D), sua acuidade visual, sua capacidade 
de atenção (estação E) etc. Enquanto estas estações trabalham por 
quantificação, isto é, medidas objetivas, a estação extra, “medidas 
do gosto”, na qual o visitante colocava um pedacinho de papel 
na boca e anotava se ele era doce ou azedo, ou o que quer que 
sentisse, como, por exemplo, “gosto de papel”, e a última estação, 
“medidas secretas”, em que o visitante entrava em um quarto e 
se fechava. Lá ele encontrava imagens e recortes de revistas que 
estimulavam a reflexão sobre questões íntimas, como preferências 
sexuais e outras, típicas das revistas que alimentam o jargão do 
consumo sob pretexto de decifrar o psiquismo e padrões compor-
tamentais, e que, portanto, referem-se a questões subjetivas. No 
segundo espaço, Letícia criou uma sala com 40 cadeiras diante das 
quais os espectadores podiam ver um audiovisual (OS RECORDES) 
com imagens retiradas do LIVRO DOS RECORDES, por meio do qual 
víamos as pessoas mais altas, baixas, gordas, magras, com o cabelo, 
o bigode, a barba, as unhas maiores etc. Como diz Roberto Pontual, 
em um texto que escreveu para o Jornal do Brasil (1976): “no au-
diovisual ‘Os Recordes’, a prevalência da medida chega, enfim, ao 
ponto de mostrar que o ato de medir se tornou compulsivo num 
mundo em que cada um tem que ser o maior para ser o melhor: 
são registros sucessivos de recordes, dos mais corriqueiros aos mais 
estranhos, ao som de palmas padronizadas, como as que ouvimos 
vindas de falsos auditórios de tevê – as quantidades fora de série, 
a elefantíase da concorrência, a desumanizante obsessão humana 
pela medida. O paraíso seria nada medir.”

Em primeiro lugar, MEDIDAS reúne os principais conceitos e ele-
mentos do trabalho de Letícia: o corpo, o rosto, a transformação da 
ação física, da presença, em ação cognitiva e, sobretudo, a proble-
matização dos modelos de produção de subjetividade. Em segundo 
lugar, MEDIDAS utiliza os principais suportes e meios de expres-
são utilizados por Letícia ao longo de sua carreira: a fotografia, o 
audiovisual, a xerox, o som e uma série de dispositivos de medição 

Letícia Parente
MEDIDAS - ESTAÇÃO A e D
Instalação com Audiovisual, 1976
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Instalação com Audiovisual, 1976
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compondo uma instalação. Finalmente, MEDIDAS é, a meu ver,  
a primeira grande manifestação de arte e ciência no Brasil, uma vez 
que literalmente transforma o museu num laboratório experimen-
tal, uma espécie de Inmetro do nosso corpo. Mas é preciso atentar 
para o modo como Letícia propõe este diálogo entre arte e ciência – 
é bom lembrar que Letícia era química, titular com livre docência, 
com formação e produção de alto nível neste campo, que ela nunca 
abandonou, aliás, até o final de sua vida –, pois, ao contrário da arte 
e ciência de hoje, não há uma apologia da ciência (computacional, 
nano, genética ou outra), muito pelo contrário, trata-se de uma 
posição crítica, epistemologicamente falando.

Neste sentido, o que Letícia faz é criar uma situação, um conjunto 
de dispositivos interativos de medição do corpo. Não se trata de 
forma alguma de medir para fazer o visitante conhecer o seu 
corpo. A estratégia é muito mais a de desvelar o trabalho, ocultado 
pelo sistema produtivo, por meio do qual produzimos nosso corpo 
ao tentarmos nos adequar aos modelos (de saúde, de beleza, de 
normalidade ou de anormalidade) que o sistema incita, em função 
de suas estratégias de saber, de poder e de produção de subjetivi-
dade – os três eixos principais do sistema de pensamento foucaul-
tiano. MEDIDAS é ao mesmo tempo um laboratório experimental, 
um auditório de programa de variedade e uma exposição-disposi-
tivo que nos leva a sair de lá com um grito de socorro: “tirem os 
seus padrões de cima do meu corpo”.

Na verdade, a exposição de Letícia joga com duas estratégias 
básicas: um dispositivo de mobilização do espectador (que age 
no nível sensório-motor, ou seja, das ações perceptivas, físicas, 
afetivas) no sentido de operar as medições solicitadas; por outro 
lado, um processo de desocultamento no sentido de levar pouco 
a pouco o visitante a perceber que as ações que fazemos no nível 
sensório-motor têm como consequência a crença de que nosso 
corpo é natural, quando na verdade ele é fruto de uma negociação 
permanente entre os modelos do sistema – as normas, as prescri-
ções, a disciplina, o conceito de saúde, do que é ou não melhor 
para o corpo, enfim, os modelos de racionalidade e de funcio- 
nalidade do corpo –, e os nossos próprios desejos.

Trata-se fundamentalmente de uma exposição de arte e ciência 
na medida em que ela desencadeia nos visitantes um confronto 
entre seus corpos e desejos singulares com os modelos científicos 
(ou pseudocientíficos) que ditam as normas e as prescrições, que 
pretendem calibrar a relação entre risco e prazer sobre os nossos 
corpos. Ao contrário das manifestações de arte e ciência em geral, 

aqui a ciência é desnudada no sentido de que ela não é neutra, ela 
é o campo por excelência de produção de subjetividade. Portanto, 
ao contrário da maior parte dos artistas que usam a ciência para 
produzir arte – mas na maior parte dos trabalhos de arte e ciência, 
a ciência é o personagem principal da obra, de forma completa-
mente anódina –, Letícia produz arte como uma forma de nos 
libertar de uma certa visão da ciência. 

Seria interessante ressaltar a forma como, neste trabalho, Letícia 
se aproxima da estratégia estruturalista, em particular de Michel 
Foucault, de desnaturalizar o corpo, de pensar o corpo como algo 
que é produzido pelas forças biopolíticas. O que é interessante no 
pensamento estruturalista, que é um pensamento do dispositivo 
por excelência, é que ele procura pensar os campos de força e 
relações que constituem os sujeitos e signos dos sistemas culturais 
para além de suas particularidades psicológicas (pessoalidade) e 
metafísicas (significação). O pensamento estruturalista é relacional, 
embora tenha guardado um resquício de idealismo, seja porque 
acredita em estruturas essenciais e formas a priori, como o incesto 
e a castração para a psicanálise e para a antropologia, porque 
acredita na homogeneidade dos elementos que formam a estru- 
tura, que são da mesma natureza.

Dois anos depois, a artista realiza um vídeo com imagens fotográfi-
cas de seu próprio corpo. As fotografias foram feitas por mim a seu 
pedido e ampliadas primeiramente em formato 18 × 24, para uma 
exposição. Ocorre que a exposição não aconteceu, por uma razão 
de que não me recordo. Letícia então decide realizar um vídeo, 
intitulado DE AFLICTIBUS – ORA PRO NOBIS, no qual, eu “filmava” 
cada fotografia isoladamente. Quando ela dizia “Ora pro nobis, pro 
nobis”, eu fazia um fade-out no obturador da câmera de vídeo (Sony, 
modelo Portapak). Ela então trocava a fotografia e eu fazia um 
fade-in. O vídeo mostra cerca de 25 fotografias. Eu perguntei a ela 
porque não utilizar o audiovisual. Ela me explicou que o audiovi-
sual já estava começando a cair em desuso. E, de fato, o vídeo veio 
substituir o audiovisual, e mais tarde o super-8. Entretanto, como 
veremos mais adiante, embora a tecnologia do audiovisual tenha 
desaparecido, pelo menos no Brasil, o uso de imagens em slide 
show não desapareceu, como veremos nos trabalhos de Ana Vitória 
Mussi, Solon Ribeiro, Marcio Boetner e Pedro Agilson. 

HÉLIO E NEVILLE E O AUDIOVISUAL COMO QUASI-CINEMA

Hélio Oiticica começou “timidamente” com NEYROTIKA, o único 
de seus audiovisuais exposto nos anos de 1970, em primeiro lugar 
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na “Expo-Projeção” (1973), de curadoria de Aracy Amaral. Em 
1973, realiza, com Neville d’Almeida, uma obra seminal do audio- 
visual mundial.

Nos anos de 1960, surgiram diversas experiências de cinema com 
projeções múltiplas, instalações e happenings, realizadas por cine-
astas experimentais, em sua maioria americanos – Kenneth Anger, 
Stan VanDerBeek, Ken Jacobs, Paul Sharits, Robert Whitman, 
Andy Warhol, Jeffrey Shaw, Anthony McCall, John Cage, Nam June 
Paik, entre outros –, interessados em experimentar a combinação 
de vários meios de expressão, o cinema, o audiovisual, o vídeo, 
a música, a dança, a performance e as artes plásticas. O cinema 
expandido foi ao mesmo tempo um movimento de radicalização 
do cinema experimental e um movimento sincronizado com a 
diáspora do cinema de sala. De lá para cá, cada vez mais encon-
tramos cinema em todos os lugares, nos museus e galerias, na 
televisão, na internet, nos gadgets digitais e nas superfícies dos 
espaços urbanos.

Na verdade, esse movimento se deu em vários campos artísticos, 
na música, no teatro, na dança, nas artes plásticas: em todas essas 
áreas, houve uma dessacralização do espaço tradicional de apre-
sentação das obras. Vale aqui lembrar a importância da música 
nesse processo: o rock rompeu com as estruturas da sala, o muro 
e a cadeira, tornando a música cada vez mais comportamental. 
Hoje, a música techno foi mais além: qual o sentido de ouvirmos 
uma música techno em uma sala de concerto? A música techno é 
avessa à contemplação estética, tendo dispensado os principais 
elementos de apreciação estética, a melodia e a harmonia. Na 
verdade, o teatro, a dança, a música, as artes plásticas e o cinema 
mais experimental dos anos 1970 buscaram na dessacralização dos 
espaços de exibição uma maneira de torná-los cada vez mais parti-
cipativos e interativos. Lembramos que foram os neoconcretistas 
que, antes mesmo dos minimalistas, propuseram a participação  
do espectador na obra de arte. 

Em 1973, em seus projetos de COSMOCOCAS, que só vieram a ser 
apresentadas ao público bem mais tarde, Hélio Oiticica e Neville 
d’Almeida buscaram realizar um conjunto de instalações no qual 
o espectador pudesse experimentar o cinema a partir da projeção 
audiovisual. A ideia principal de Oiticica e Neville era a de expe-
rimentar um duplo devir: o devir do cinema das artes plásticas e 
o devir das artes plásticas do cinema, em uma espécie de discurso 
indireto livre. Isso fica muito claro no comentário de Hélio: 
“Colocam-me o visual (cujo problema de imagem já fora consu-

mido em TROPICÁLIA), num nível de ESPETÁCULO (PERFORMANCE-

PROJEÇÃO) a que me atrai a experiência de cinema de NEVILLE: 
os MOMENTOS-FRAMES dos SLIDES são a suíte lógica de MANGUE 

BANGUE limite: a mim me [sic] anima insuflar experimentalidade 
nas formas mais ESPETÁCULO-ESPECTADOR que continuam a per-
manecer virtualmente imutáveis: a NEVILLE interessa gadunhar a 
plasticidade sensorial do ambiente que quer como se fora “artista 
plástico” (e o é mais do que ninguém!) INVENTAR: em MANGUE 

BANGUE a câmera é como uma luva sensorial pra tocar-cheirar-
-circular: explodir portanto em fragmentos-SLIDES é pretexto-con-
sequência pra PERFORMANCE-AMBIENTE: EU-NEVILLE não ‘criamos 
em conjunto’, mas incorporamo-nos mutuamente de modo q o 
sentido da ‘autoria’ é tão ultrapassado quanto o do plágio: é JOGO-

JOY: nasceu de blague de cafungar pó na capa do disco de ZAPPA 
WEASELS RIPPED MY FLESH: quem quer a sobrancelha ? – e a boca ?: 
sfuuum! : pó-SNOW: paródia das artes plásticas: paródia do cinema” 
(OITICICA, 2005).

A relação dos QUASI-CINEMA com o ensaio audiovisual, o discurso 
indireto livre que ele cria com as imagens da pop arte, por meio 
das imagens de Buñuel, Marilyn, Hendrix, Mike Jagger e outros, 
é parte fundamental das COSMOCOCAS. É curioso notar que os 
textos recentes sobre as COSMOCOCAS não apenas desconhecem 
a história do audiovisual no Brasil como também a relação deste 
trabalho com o Cinema Expandido e o Cinema Marginal – algo que 
Hélio conhecia profundamente –, o que os leva a não entender o 
agenciamento entre Hélio e Neville. O Cinema Marginal, realizado 
entre 1967 e 1975, um dos maiores movimentos da cinematogra-
fia nacional, faz convergir muitas correntes da arte brasileira do 
momento: tropicalismo e contracultura, chanchada e filme de 
terror (em especial José Mojica Marins), nouvelle vague e pop art. 
Trata-se de um cinema de ruptura tanto na forma (superexposição 
das imagens-clichês) como no conteúdo (crítica dos estereótipos 
comportamentais). Nele, temas psicossociais como o desespero, 
a violência, a escatologia e a carnavalização são gerados por uma 
espécie de impotência atávica. Trata-se de um cinema que não se 
contenta com as representações de verdades vividas, mas faz da 
experimentação da vida uma imagem capaz de superar os limites 
da nossa impotência, de nossa idiotia (o monstro caraíba que 
nós encarnamos sem perceber). As atitudes e posturas do corpo 
(a demonstração de posturas categoriais da imagem em Rogério 
Sganzerla, Júlio Bressane, Neville D’Almeida, Ivan Cardoso, Andrea 
Tonacci, entre outros, o fato de que seus filmes são, em boa parte, 
paródias de gênero: policial, terror e, sobretudo, chanchada) não 
param de passar pela teatralização cotidiana do corpo, com suas 
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esperas, suas fadigas, suas inquietações e apaziguamentos. O fato 
é que as COSMOCOCAS não param de convocar os preparativos 
de uma cerimônia, de uma teatralização do corpo que passa pelo 
pó, mas vai muito além dele, não sem antes desmontar a inocên-
cia e a ambiguidade das imagens quase publicitárias da pop arte.             
AS COSMOCOCAS é uma atitude do corpo, para além do corpo 
físico, é uma cosmovisão que remete ao autômato espiritual.  
Hélio Alphaneville Navelouca!

Se Hélio e Neville vieram a denominar as COSMOCOCAS de  
“quasi-cinema”, isso não se deve ao fato de estas não usarem 
imagem em movimento, mas por colocarem de lado o que ele 
chama a unilateralidade do cinema. O quasi-cinema de Hélio 
e Neville é cinema, mas é um cinema participativo, que pode 
romper com a “NUMBNESS” que aliena o espectador na cadeira- 
prisão. Pois “como soltar o CORPO no ROCK e depois se prender à 
cadeira do numb-cinema ???”

Por outro lado, a tecnologia exerceu um papel crucial nesse 
processo de transformação da relação entre os vários meios de 
expressão e o espectador. Para continuarmos com o exemplo da 
música, a partir dos anos de 1930 a música passou a ser ouvida 
em qualquer lugar – algo já prenunciado por Paul Valéry em 1928, 
em um texto utópico intitulado A CONQUISTA DA UBIQUIDADE, 
no qual afirma que a música, por sua integração com todos os 
aspectos da vida individual e social, é a arte que vai encontrar 
primeiro novos modos de reprodução, distribuição e de escuta –, 
em primeiro lugar por meio do rádio e depois do som portátil: o 
cassete, o walkman e, finalmente, os minúsculos tocadores de MP3, 
celulares, entre outros.

No campo do audiovisual e do vídeo, o cinema começou a sair 
da sala ao ser distribuído na tevê, ainda nos anos de 1940, para 
depois passar a ser distribuído em vídeo, nos lares, primeiro em 
VHS (1970) e depois em DVD (1990), e na internet. Hoje, a internet 
possibilita que qualquer cinéfilo bem informado possua sua 
própria “cinemateca”. Mas, do ponto de vista da criação, a imagem 
eletrônica teve sua importância para o cinema expandido em dois 
momentos cruciais: em primeiro lugar, nos anos 1960, quando 
artistas como Nam June Paik, Bruce Nauman, Peter Campos, Dan 
Graham, Steina Vasulka e Woody Vasulka utilizaram as câmeras 
em circuito fechado para fazer instalações nas quais a experiência 
da obra é o foco do trabalho; e mais tarde, quando do surgimento 
dos projetores multimídia, autores da videoarte como Gary Hill, 
Bill Viola, Thierry Kuntzel e Zbigniew Rybczynski vieram a fazer 

suas complexas instalações eletrônicas e digitais. No Brasil, embora 
tenhamos tido uma intensa produção de cinema experimental e 
de videoarte na década de 1970, o início do cinema instalativo data 
dos anos 1980, e ainda assim de forma muito tímida. Em todo caso, 
a partir de 1990, inúmeros artistas produziram instalações: Rafael 
França, Júlio Plaza, Eder Santos, Sonia Andrade, Regina Silveira, 
Diana Domingues, Maurício Dias e Walter Riedweg, Arthur Omar, 
Lucas Bambozzi, Simone Michelin, André Parente e Katia Maciel, 
entre muitos outros.

A razão para o surgimento tardio das instalações no Brasil – 
mesmo os QUASI-CINEMA ou COSMOCOCAS só foram apresentados 
mais de dez anos após a morte de Hélio Oiticica, a partir dos anos 
1990 – é muito simples. O cinema expandido requer o acesso a 
meios de exibição dispendiosos e um certo domínio técnico. Por 
outro lado, do ponto de vista estético, requer uma certa problema-
tização do dispositivo do cinema, sobre o qual falamos no início. 
De fato, a questão do dispositivo está completamente entranha-
da no cinema expandido (cinema experimental ou videoarte), 
uma vez que nele a obra não se apresenta mais como um objeto 
autônomo preexistente à relação que se estabelece com o sujeito 
que a experimenta. Tudo nos leva a crer que nessas instalações o 
cinema sofre uma transformação radical. A instalação permite ao 
artista espacializar e temporalizar os elementos constitutivos da 
obra. O termo indica um tipo de criação que recusa a redução da 
arte a um objeto para melhor considerar a interrelação de seus 
elementos, entre os quais, muitas vezes, está o próprio especta-
dor. A obra é um processo, sua percepção se efetua na duração de 
um percurso que é único, singular, e que implode o tempo de um 
espetáculo com início, meio e fim (show, sessão, peça). Engajado 
em um percurso, envolvido em um dispositivo, imerso em um 
ambiente, o espectador participa da mobilidade da obra. A experi-
ência da obra pelo espectador constitui o ponto nodal do trabalho.

O audiovisual se desenvolve segundo uma tensão entre um caráter 
textual, ensaístico ou poético – da Nova Crítica de Frederico 
Morais à poesia da cotidianidade de Letícia Parente – , e um caráter 
expandido ou propositivo que, pelo contrário, beira uma possível 
dissolução tanto da teoria quanto do “eu poético”, como vimos nas 
COSMOCOCAS e veremos em BANG, de Ana Vitória Mussi. De um 
lado, o caráter expandido se aproxima de tendências do cinema 
estrutural americano, que aboliu o circuito câmera/cena, ou seja, 
o “milagre cinema” do realismo fenomenológico do pós-guerra. 
Como diz Peter Kubelka, o cinema não seria mais uma questão de 
câmera e cena, mas de projeção luminosa. De outro lado, o caráter 
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ensaístico se aproxima de questões semelhantes às do cinema 
estruturalista francês, que se utiliza da voz over e de imagens 
híbridas para desenvolver um pensamento crítico e metalinguís- 
tico, ao mesmo tempo humanista e abstrato. Trata-se de um 
cinema que pretende “dizer tudo” (“on doit tout mettre dans un film”, 
escreve Godard em um texto sobre DUAS OU TRÊS COISAS QUE EU SEI 

DELA) (Godard, 1985, p. 65-67). Godard se aproximará do cinema-
-ensaio e da montagem estruturalista (não confundir com o cinema 
“estrutural” americano) a partir de ALPHAVILLE, para chegar a 
um limiar explosivo com HISTOIRE(S) DU CINÉMA. Trata-se de um 
cinema que possui relações estreitas com a história, a teoria da 
imagem e a filosofia francesas.

É interessante lembrar que o cinema estruturalista francês, conhe-
cido como “cinema da Rive Gauche” de Paris (de Agnès Varda, Chris 
Marker, Marguerite Duras, Raymond Depardon, Robbe-Grillet e 
Alain Resnais) em oposição à Nouvelle Vague da Rive Droite (de 
Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, François Truffaut e Eric Rohmer), 
se desenvolve a partir de uma relação disjuntiva entre fotogra-
fia e texto, o que se radicalizará com filmes feitos com imagens 
de arquivo e voz over. É neste sentido que Chris Marker, Agnès 
Varda e Alain Resnais fizeram uma série de filmes que se utilizam 
apenas de fotografias, em vez de imagens em movimento. Assim 
temos SALUT LES CUBAINS (de Varda), LA JETÉE (de Marker) e os 
filmes GUERNICA e VAN GOGH (de Resnais), construídos apenas 
com comentários em off sobre fotografias que se sucedem (e, no 
caso de Resnais, de fotografias em preto e branco de pinturas), de 
forma muito semelhante à de certas obras do audiovisual brasilei-
ro. Trata-se de um cinema que rompe com a “defesa da montagem” 
(pregada por André Bazin), com a duração e o efeito de realidade 
da imagem em movimento.

Poderíamos, portanto, dizer que muitos dos filmes estruturalistas 
e dos livros do Nouveau Roman funcionam como audiovisuais. Se o 
cinema estrutural norte-americano criou o pós-cinema a partir de 
uma reformulação da projeção em sala de cinema, o cinema estru-
turalista francês é igualmente responsável pelo surgimento do que 
hoje chamamos pós-cinema, pois se utilizou de imagens estáticas e 
formatos híbridos, não rompendo com a questão da projeção, mas 
se aproximando de novas formas de relacionar imagens (através de 
conexões hipertextuais), como a da televisão ou do computador. 
Muitos dizem que Chris Marker pensava já em termos computacio-
nais antes mesmo do surgimento do computador pessoal. Marker 
teria também inventado um programa de perguntas e respostas 
baseado na máquina de Turing. 

E se por um lado o audiovisual se aproxima do cinema-ensaio  
como forma que pensa, híbrido entre teoria e arte (entre cinema  
de ciência e cinema de poesia), as COSMOCOCAS e outras instala- 
ções de quase-cinema (que não necessariamente se utilizam de pro- 
jetores de slides, como BANG, de Ana Vitória Mussi) se desatrelam  
do caráter textual teórico-narrativo do cinema-ensaio para construir 
um dispositivo que lança as imagens no mundo de forma violenta, 
ainda mais dispersa – como uma bomba que explode a sucessivida-
de do audiovisual –, numa tentativa de realizar uma fusão radical 
entre arte e vida, por um lado. São obras que parecem possuir um 
aspecto mais livre (e lúdico) e mais abstrato (formal) ao mesmo 
tempo. Rompem com uma ilusão para nos envolver em outra.

É interessante notar que tanto o audiovisual de Frederico Morais 
quanto o QUASI-CINEMA de Hélio Oiticica, Neville d’Almeida e Ana 
Vitória Mussi se constroem a partir de imagens de imagens. São 
fotografias de fotografias, fotografias de quadros, fotografias de 
telas de televisão etc. O referencial externo (mais propriamente 
interno) destas fotos (assim como do cinema-ensaio, num sentido 
amplo) não seria mais o mundo da Natureza, mas o mundo da 
Informação, das mídias em fusão com o cérebro humano. Como 
na lei da recursividade: aqui uma imagem remete sempre a 
outra imagem, e assim por diante ad aeternum, de forma que não 
podemos mais distinguir o verdadeiro do falso, pois não há mais 
uma fonte ou imagem original. Desse modo, se há ainda uma 
analogia possível diante de tanta tautologia, seria uma analogia 
com tudo o que existe de interior ou virtual, como tanto o audio-
visual (enquanto nova crítica) quanto o quasi-cinema de Neville 
e Hélio parecem produzir analogias com o próprio cérebro e 
suas sinapses eletroquímicas. Neste sentido, talvez o audiovisual 
de Frederico Morais, assemelhando-se a uma leitura crítica do 
mundo, possua uma memória de longa duração (e produza uma 
sinapse elétrica), enquanto Hélio e Neville, realizando juntos uma 
verborragia explosiva, adentram na memória de curta duração 
(produzindo uma sinapse química, como num curto circuito). 
Analogia com concatenações intelectuais e mnemônicas em 
permanente transformação na obra de Frederico Morais. Analogia 
com um emaranhado de conexões mentais desvairadas (o mais 
disperso e o mais concentrado ao mesmo tempo) entre mundos 
contíguos na velocidade da luz (“o pó na realidade é a luz”, diz 
Hélio) nas COSMOCOCAS. 



→
Hélio Oiticica e Neville D'almeida 
HENDRIx WAR (CC5) - INSTALAÇÃO
Instalação audiovisual, 1973

P.  32 e 34-35
Hélio Oiticica e Neville D'almeida 
HENDRIx WAR (CC5) - SLIDES 13 e 29
Instalação audiovisual, 1973
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Desde 1997 venho empregando o termo “forma cinema” para 
designar um tipo de experimentação com o dispositivo do  
cinema hegemônico que transforma suas dimensões fundamen-
tais: arquitetônica, tecnológica (sistema de captura e projeção  
da imagem) e discursiva (a configuração das relações de espaço  
e tempo do universo “representado” pelas imagens). A ideia que 
o senso comum produziu do cinema se baseia em um espetáculo 
que vemos em uma sala escura e silenciosa na qual é projetado 
um filme, em geral narrativo, que dura em torno de uma hora 
e meia. Este espetáculo visa criar no espectador a impressão de 
que estamos diante dos próprios fatos. Ora, esta visão do cinema 
pressupõe uma idealização, pois nem sempre há sala (no hemisfé-
rio sul, até bem recentemente, não havia salas climatizadas), a sala 
nem sempre é escura e silenciosa, nem sempre o filme dura uma 
hora e meia e nem sempre conta uma história, ou, pelo menos 
não o faz de forma linear. Ao considerarmos o cinema em função 
desta imagem redutora, somos levados a excluir ou a recalcar, da 
história do cinema, as milhares de experiências cinematográficas 
que fogem da forma cinema – a saber, a forma dominante – e, por 
tabela, a excluir da história do cinema, como é feito habitualmen-
te,  uma série de “situações cinema” que diferem da forma narra-
tiva, representativa, industrial – cinema de atração, cinema expe-
rimental, cinema ensaio, cinema expandido, videoarte e cinema 
de artista –, uma vez que eles produzem variações e rupturas nas 
dimensões arquitetônica, tecnológica e discursiva do dispositivo 
cinematográfico.

Antonio Fatorelli, em seu livro sobre A FOTOGRAFIA CONTEMPO- 

RâNEA (FATORELLI, 2013), utilizou o termo “forma cinema” para,  
a partir dele, se perguntar se a história da fotografia não teria sido 
marcada, ela também, por um modelo hegemônico, uma “forma fo-
tografia”, “caracterizado pelo estatuto da imagem direta e instantâ-
nea” (Ibidem, p. 22-23), que nos levaria a deixar de fora ou a excluir 
tudo o que extravasa as noções historicamente estabelecidas pela 
fotografia dominante e que nos dificultaria o acesso às formas con-
temporâneas de fotografia expandida. 

De modo ainda mais radical, André Rouillé (ROUILLÉ, 2009) 
questiona toda uma série de idealizações que se desenvolveram, 
na história da fotografia, em torno de campos nocionais como o 
do instantâneo fotográfico, o famoso “instante decisivo” (Henri 
Cartier-Bresson); o da fotografia como “uma mensagem sem 
código” (Roland Barthes); ou ainda a fotografia como uma “imagem 
indicial” (Philippe Dubois), formalizada a partir do famoso “isto 
foi” proclamado por Roland Barthes. Para Rouillé, mesmo a foto-
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grafia clássica não se reduz a esta idealização metafísica binária: 
“de um lado, a representação das coisas do mundo; de outro o 
testemunho de sua existência. Algo que oscila entre a essência (da 
fotografia), e a existência (a essência das coisas); no caso de Barthes, 
entre o famoso ‘isto é uma mensagem sem código’ (essência) e o 
não menos célebre ‘isto foi’ (existência)” (ROUILLÉ, 2009, p. 119).

O interessante nas considerações de Rouillé é que ele pensa a 
fotografia, qualquer que seja, como uma imagem-virtual complexa, 
cuja atualização varia em função da realização que ela estabelece 
com o espectador. É esta relação que vai determinar o que é ou 
não uma fotografia. Do mesmo modo como uma mesma realidade 
(material) contém muitas virtualidades ou potencialidades, que 
podem se atualizar em função dos pontos de vista, das visadas e das 
subjetividades de quem a percebe, uma imagem fotográfica não é  
a reprodução ou um fragmento de uma realidade material objetiva, 
mas atualizações (finitas) resultantes dos pontos de vista (virtuais  
e infinitos) sobre estas realidades. Dito desta forma, toda fotografia 
guarda uma infinidade de virtualidades que podem ensejar atuali-
zações distintas.

ESSILA: A FOTOGRAFIA EM DESAPARIÇÃO OU A NÃO IMAGEM

Se a sociedade primitiva tinha suas máscaras, a sociedade da 
soberania tinha suas pinturas especulares e a sociedade burguesa 
seus aparatos de produção de fantasmagorias, nós hoje temos um 
mundo de telas que se sobrepõem e nos permitem transformar a 
reprodutibilidade técnica burguesa em uma técnica de reproduti-
bilidade social: hoje é pela técnica de produção das imagens que 
o mundo se impõe a nós. Quando pensamos fotografar uma cena, 
não sabemos que é ela que deseja ser fotografada. Mas uma coisa 
que quer ser fotografada não quer se refletir, nem mesmo entregar 
seu sentido, quer manter seu mistério, como na fotogenia. O 
sujeito não é senão o agente mesmo da desaparição das coisas que 
pretende registrar e perpetuar por meio da fotografia. Como diz 
Baudrillard em A ARTE DA DESAPARIÇÃO (MACIEL, 1993), “a fotogra-
fia é o nosso exorcismo”, o medium por excelência dessa grande 
publicidade que o mundo faz de si mesmo, “forçando nossa imagi-
nação a apagar-se, nossas paixões a se extravasarem, quebrando os 
espelhos que lhe estendemos, hipocritamente aliás, ao tentarmos 
captá-las”. Este é o sentido mais profundo, a meu entender, da ex-
posição que Essila Paraíso fez no MAM do Rio de Janeiro, logo antes 
do grande incêndio que o consumiu! 
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A exposição em questão, intitulada ExPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 
(1978), parece um laboratório de fotografia do futuro. As obras 
expostas, divididas em várias seções, são fotografias “in progress”. 
Cada fotografia, isoladamente, é uma máquina do tempo, uma su-
perfície que acolhe os raios luminosos que nela incidem por meio 
de agentes físico-químicos. O próprio espectador e a realidade que 
se encontra diante da imagem desviam, reconfiguram, interceptam 
os raios luminosos incidentes, de forma que eles também são parte 
do resultado obtido. O espaço como um todo é configurado como 
um grande laboratório, que estabelece analogias variadas com 
a ficção científica LE MAîTRE DE LA LUMIèRE, escrita em 1948 por 
Maurice Renard, na qual um cientista desenvolve um aparato para 
interceptar as imagens que emanaram da Terra no passado e com 
isto consegue reconstituir o som e a imagem do passado.
 
Essila Paraíso questiona, em todo o seu trabalho, os conceitos de 
exposição e de consumo das imagens. Em ExPOSIÇÃO FOTOGRÁ-

FICA, essas questões se voltam especificamente para a fotografia. 
E, de fato, a fotografia é a técnica de anulação da realidade por 
excelência (BAUDRILLARD in MACIEL, 1993). Essila desvela, com sua 
exposição-laboratório, a forma como a fotografia vela a realidade. 
Ela expõe o velado, em vez do revelado, para evidenciar a ausência 
por excesso de presença. Neste sentido baudrillardiano do termo, 
ela não expõe as imagens, antes transforma cada uma em um 
processo que ressalta como cada foto implica o velamento e o  
apagamento mesmo da realidade que pretende desvelar.

Há vários tipos de processo em curso na exposição de Essila. Na 
seção principal da exposição, encontramos fotografias que não 
foram reveladas e que, portanto, são apenas veladas ao longo da 
exposição. Como as fotografias que nos são apresentadas por meio 
daquelas tiras de plásticos que vemos nas bancas de jornais – estas 
tiras  que foram feitas para permitir que vejamos vários postais ao 
mesmo tempo –, elas nos permitem ver as imagens e seus versos. 
Nos versos, a artista escreveu o local, data e hora em que a imagem 
começou a ser velada. Muitas das fotos penduradas nos plásticos 
foram preparadas de modo que o início do processo de veladura 
coincidisse com o início da exposição. 
 
Frederico Morais, em um texto intitulado ExPOR O ExPOSTO OU  

A NEGAÇÃO DA IMAGEM, se pergunta por que Essila expõe o exposto,  
o que chamamos de não imagem: “Por que Essila Paraíso expõe 
mas não revela, revela mas não fixa, vela até a saturação? E, ao 
expor o processo, a veladura, e não o produto, a imagem, Essila 
inclui no processo a própria exposição (isto é, o espaço do Museu 

Essila Paraíso
ExPOSICÃO FOTOGRÁFICA 
Papel fotográfico velado entregue ao MAM  
para divulgação da exposição, 1977
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e, nele, os espectadores, funcionários etc.). Ou seja, ao expor a 
negação da imagem em uma ‘exposição fotográfica’ que pretende 
discutir o consumo fotográfico, Essila inclui o consumo deste  
não consumo no processo de veladura. É o espectador, afinal,  
o conteúdo da foto, é ele que satura, com sua presença, a veladura  
ali exposta” (MORAIS, 1977).

Em outra seção da exposição, há fotografias maiores, pôsteres.  
Os pôsteres são afixados nas paredes e possuem a possibilidade  
de apreender o espaço museográfico em sua quase totalidade,  
ao contrário das fotos penduradas nas tiras de plástico.

Temos ainda uma terceira seção, composta por álbuns de fotos, 
dispostos dentro de cabines similares a cabines telefônicas. Os 
álbuns têm temáticas distintas (“recordações”, “revelações”, “autor-
retratos”), os espectadores podem ver imagens que foram reveladas 
e não foram fixadas completamente (o que faz com que entrem 
em processo de apagamento). Cada vez que os álbuns são abertos, 
as fotografias são expostas à luz e desaparecem mais um pouco. 
Em “Recordações”, temos impressões digitais produzidas pelos 
visitantes que se acumulam, levando a uma saturação da imagem. 
Em “Revelações”, vemos fotos obtidas com revelações deixadas por 
diversas pessoas. Em “Autorretratos”, vemos 36 fotos não reveladas 
da própria artista.

No conjunto das tiras com fotografias penduradas e veladas 
progressivamente, formando um fade-out em centenas de 
imagens espalhadas pelo espaço expositivo, duas séries nos 
chamam a atenção: “Monumentos” e “Reportagens”. Estas duas 
séries guardam uma grande ironia. A primeira é voltada para a 
memória da cidade e a segunda, para a memória da artista. Em 
“Reportagens”, temos imagens que registram fatos do cotidiano 
da artista, descritos nos versos das imagens. Alguns destes fatos 
compõem séries, como, por exemplo, a do carro: a artista compra 
um carro, registra as diversas explicações sobre os dispositivos de 
segurança do carro, registra o local onde seu carro foi roubado e, 
ainda, o processo de registro do boletim de ocorrência em uma 
delegacia de polícia.
 
Em “Monumentos”, temos uma das maiores ironias de toda a 
exposição. Os monumentos da cidade são fotografados, ampliados, 
revelados e fixados parcialmente. Entretanto, as imagens vão pau-
latinamente se tornando escuras e apagando aquilo que se supõe 
que elas mostrem, criando, como as demais obras desta exposição, 
um imenso arquivo no qual os documentos são submetidos a um 



←
Essila Paraíso
ExPOSICÃO FOTOGRÁFICA  
Instalação fotográfica, 1977

Essila Paraíso
ExPOSICÃO FOTOGRÁFICA 
Instalação fotográfica, 1977
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fade-out para o preto. Lembramos que o fade-out é um procedi-
mento cinematográfico que faz com que a imagem desapareça, 
deixando em seu lugar uma não imagem, um quase-branco que 
sempre contém algo, uma imagem de todos os movimentos vividos 
naquele espaço ao mesmo tempo.

Há aqui uma superação do índice (da analogia por contato) através 
de um aprofundamento na própria imagem. Algo similar se dá no 
filme L’OEIL QUI MENT (1992), de Raoul Ruiz, em que um pintor 
se utiliza de uma substância pictórica extraída de cadáveres para 
pintar seus quadros. Surgem então novos seres que, por um lado, 
condensam a memória de vidas passadas (são puro índice) e, por 
outro, já não remetem a ser algum, pois possuem vida própria – 
tornaram-se independentes (são puro simulacro). Da mesma  
forma, no conto LES SUAIRES DE VERONIQUE (sobre os encontros de 
fotografia de Arles, na França), Michel Tournier narra a história 
de uma amiga, Verônica, que possui um modelo chamado Heitor, 
fazendo da pele dele uma fotografia. Como diz Tournier: “elle reussit 
a avoir sa peau!”. Verônica o faz por imersão, imergindo Heitor em 
banhos químicos e depois pondo-o em contato com o papel. Nestes 
contatos, a pele dele vira a própria imagem e ele desaparece, 
deixando em seu lugar uma imagem indicial pura, que elimina  
a distância entre a fotografia e o mundo.1

Essila Paraíso desenvolveu uma série de exposições que guardam 
similaridade com o trabalho posteriormente desenvolvido por 
Rosângela Rennó, em pelo menos dois sentidos. A questão da 
relação da imagem com a memória e o arquivo, em primeiro  
lugar, e da relação da imagem com o apagamento e o esquecimen-
to, em segundo. Este tipo de situação nos remete a outro livro de 
ficção científica, NOCILLA DREAM, do escritor espanhol Agustín 
Fernandez Mallo. Em NOCILLA DREAM, o deserto é descrito como 
um espaço que surge da sedimentação de inúmeras fotografias 
de rostos anônimos (segundo a ficção de Mallo, o coiote ajuda na 
decomposição devorando as fotos, por isso tem olhos de prata).  
A partir de um excesso de acontecimentos, de pegadas e sedimen-
tações, surge um espaço sem história nem identidade, espaço de 
revelação e desaparecimento, onde entramos em contato com o 
ideal do tempo absoluto.

Essila realizou exposições/instalações nas quais eram apresentadas 
fotografias de monumentos da cidade do Rio de Janeiro. As imagens 
fotográficas eram ampliadas em estúdios, mas a artista pedia ao 
estúdio para utilizar um processo de fixação que fizesse com que as 
imagens desaparecessem ao longo de horas ou dias, ou em função 

de certas circunstâncias, como a exposição da fotografia à luz. Para 
cada situação, uma proposta era realizada. Em uma delas, as fotogra-
fias desapareciam em três horas, ainda durante a exposição, assim 
as pessoas podiam ver as imagens sofrerem um processo químico de 
fade-out. Em outros casos, as fotografias levavam dias para desapare-
cer. O desaparecimento era calculado de forma muito precisa. 

No trabalho de Essila Paraíso, a questão da evanescência das 
imagens remetia à questão da imagem como esquecimento do 
documento. Segundo Jacques Derrida, “o arquivo, se esta palavra 
ou esta figura se estabiliza em alguma significação, não será jamais 
a memória ou a anamnese em sua experiência espontânea, viva e 
interior. Bem ao contrário: o arquivo se dá no lugar da falta origi-
nária e estrutural da chamada memória. (...) Naquilo que permite e 
condiciona o arquivamento só encontraremos aquilo que expõe à 
destruição e, na verdade, ameaça de destruição, introduzindo o es-
quecimento e a arquiviolítica no coração do monumento. O arquivo 
trabalha sempre a priori contra si mesmo” (DERRIDA, 2001, p. 22 e 23).

São exatamente estes lugares simultaneamente de registro e 
esquecimento, as práticas e hábitos que estão por trás deles, e o 
que guardam ou escondem, que surgem como objeto de reflexão 
por parte da artista. Assim como no trabalho de Essila Paraíso, em 
Rosângela Rennó os brancos e amnésias, as falhas da memória, 
expressas em imagens corroídas, pouco claras ou simplesmente em 
vias de desaparição, que são privilegiadas em detrimento de uma 
imagem clara e distinta.

Ao contrário da imagem-cristal, presente, por exemplo, nas obras 
de Ana Vitória Mussi e Sonia Andrade, no trabalho de Essila a 
imagem oferece ao mundo uma face múltipla e de múltiplas proje-
ções. Estas diversas faces (os monumentos, as situações cotidianas, 
o espaço do museu e os visitantes) compõem facetas distintas, em 
momentos distintos, misturados em um grande plano de imanên-
cia que sofre um processo de apagamento inelutável por velamen-
to. A imagem-cristal de Essila nada mais é do que um processo 
contínuo de cristalização por opacificação, no qual o cristal se opa-
cifica e se transforma em um plano de imanência com uma única 
face. Sabemos apenas quando a imagem começou a se opacificar, 
mas não sabemos quando esse processo terá fim. Trata-se portanto 
de uma imagem-cristal que de certa forma radicaliza a posição 
descrita por André Rouillé sobre a relação do atual e do virtual na 
imagem fotográfica. Para Rouillé, como vimos, a imagem fotográfi-
ca não é a reprodução de uma realidade material, mas atualizações 
(finitas) resultantes dos pontos de vista (virtuais e infinitos) sobre 
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estas realidades. As não imagens ou imagens-processo de Essila 
Paraíso nada mais são do que imagens nas quais o processo de 
atualização não para nunca de se dar, e que portanto acabam por 
saturar, por sobreposição – por meio do excesso de índices fotográ-
ficos, da analogia por contato, surgiria uma não imagem ou uma 
imagem que não faz referência a nada de preciso –, as diversas 
faces da imagem-cristal, 

O que Essila tem em comum com Ana Vitória é o fato de que 
ambas conseguem conservar na imagem o momento do negativo, o 
suspense do negativo, esta ligeira defasagem que permite à imagem 
existir antes que o mundo ou o objeto desapareça na imagem. 
Em vez de fazer da imagem fotográfica uma imagem em tempo 
real, elas realizam uma imagem que ao mesmo tempo é anterior e 
posterior ao “instante decisivo”, uma imagem que não para de ser 
modelada e que não se confunde nunca com o molde, a máscara 
mortuária, a imagem do que foi. No caso de Essila, os eventos não 
param de velar a imagem, e a imagem não para de des-velar a sua 
ausência por excesso. No caso de Ana Vitória, como veremos, temos 
um mergulho na imagem, que não para de se transformar em uma 
imagem sempre por vir.

ANA VITÓRIA MUSSI E A FOTOGRAFIA EM TRâNSITO

Desde o início da década de 1970, Ana Vitória se dedica à experi-
mentação com a imagem fotográfica. Seus trabalhos vão muito 
além da fotografia impressa em papel. A artista utiliza todo tipo 
de suporte para fazer seus trabalhos, além do projetor de slides 
e do projetor de vídeo. Algumas vezes, a fotografia ganha tridi-
mensionalidade. O corpo, o esporte (o futebol, o boxe, a ginás-
tica olímpica, a natação, a esgrima, entre outros), a guerra e as 
máquinas de visão (a câmera de fotografia, a câmera de cinema, o 
binóculo) são alguns de seus temas prediletos. Sua fotografia cria 
atravessamentos com os mais diversos meios, como o cinema, a 
televisão, o jornal e a gravura. Tendo sido aluna de Ivan Serpa, Ana 
Vitória desenvolveu uma sensibilidade especial para as questões 
ligadas a luz e sombra, bem como a transparência e opacidade de 
suas imagens.

Ana Vitória Mussi – que, juntamente com Sonia Andrade, in-
tegrava o grupo de pioneiros da videoarte – é uma das artistas 
que mais contribuíram para transformar a fotografia em algo 
mais do que uma superfície bidimensional ampliada em papel e 
exposta na moldura e afixada à parede. Na verdade, a produção 
e a pesquisa de Ana Vitória, desde os anos de 1970, criaram 

uma fotografia em seu campo ampliado. Em primeiro lugar, as 
imagens fotográficas da artista podem se originar do jornal, da 
televisão ou do cinema, no confronto entre estes dispositivos e 
a câmera fotográfica. Em segundo lugar, a imagem resultante 
pode passar por um processo de transformação por meio do qual 
a artista desenha, pinta ou grava sobre a imagem, ou a partir da 
imagem. Finalmente, a imagem/foto pode ser exposta usando-se 
de meios variados: diapositivos (às vezes sobrepostos), caixas de 
luz, projeção da fotografia ou sobre a fotografia, instalação (com 
ou sem projeção), impressão em materiais diversos (geralmente 
em materiais transparentes) etc.

Vários críticos, entre os quais Paulo Herkenhoff, Fernando 
Cocchiarale, Glória Ferreira e Marisa Flórido Cesar, têm acompa-
nhado de forma quase sistemática a obra de Ana Vitória. Para eles, 
a artista explorou a fotografia no sentido de expandir seu campo. 
Segundo Marisa Flórido Cesar, “Muitas vezes intervindo sobre as 
imagens que fotografou ou sobre aquelas apropriadas de terceiros, 
estendeu-as além da cópia no papel, abriu seu campo perceptivo e 
semântico, dialogou com os dispositivos de produção e circulação 
de imagens, como o jornal, a tevê e o cinema. É provavelmente uma 
das primeiras artistas brasileiras a se apropriar sistematicamente 
de suas imagens fotográficas colocando seus códigos e táticas entre 
parênteses: em interlocução com essas grandes mídias, a artista 
vem indagando as formas de uso e monopólio, de mitificação e 
exemplaridade das imagens. Refletir suas potências e fantasmago-
rias, as violências e resistências, interrogar a condição da imagem 
no mundo contemporâneo e a nossa submissão a seus poderes –  
eis o que faz” (CESAR, 2013, p. 21).

Dentre algumas características de seu trabalho, destaco a mistura 
de procedimentos de fabricação da imagem, a tensão entre a 
transparência e a opacidade, o alto contraste das imagens gerando 
formas “construtivistas” ou “expressionistas”, a incerteza quanto aos 
movimentos sutis criados na imagem por meio de variações de luz, 
a criação de fotos-objetos e instalações nas quais os movimentos são 
criados em parte pelo deslocamento do espectador no espaço.

O que interessa aqui é analisar alguns trabalhos da artista no 
sentido de mostrar como ela cria suas imagens agenciando elemen-
tos heterogêneos (mídias, dispositivos, suportes, objetos) para com 
eles estabelecer conexões as mais variadas, por meio das quais ela 
produz um movimento complexo de atualização/virtualização que 
resulta em uma imagem-cristal de muitas faces. Uma das caracte-
rísticas das formações imagéticas cristalinas é que a imagem não  
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se fixa em um processo de atualização único, que possa ser 
descrito como sendo anterior às relações que a imagem estabelece 
com o espectador.

Em CONSTELAÇÃO (1997), a artista cria uma instalação fotográfica 
surpreendente. Ela recorta centenas de kodalites – a área da ins-
talação tem algo em torno de 4 metros de largura por 3 de altura 
– totalmente transparentes, uma vez que resultam da revelação 
de filmes virgens, e os aplica na parede.  Os fotogramas acabam 
por chamar a atenção para os microdetalhes presentes na parede, 
como problemas de pintura, pequenas sujeiras, buracos e rachadu-
ras. Como diz Fernando Cocchiarale, “as transparências acolhem 
quaisquer incisões gravadas ao acaso no muro real. Superposição 
que evoca os elementos visuais da tênue configuração luminosa 
das imagens contemporâneas. A própria luz, captada pela transpa-
rência da película, não registra o mundo, apenas o contém proviso-
riamente” (CESAR, 2013, p. 199).

Já em O BLOQUEIO DO OLHAR - GATOS (1998/1999), vários kodali-
tes montados em molduras de slides são sobrepostos, e a imagem 
ganha uma fina espessura que convida o nosso olhar a explorá-la 
como se fosse um cristal. A imagem assim vista contém muitas 
potencialidades, sobretudo nas zonas mais escuras, onde as formas 
perdem seus nítidos contornos.

Em MERGULHO NA IMAGEM (1997), imagens fotográficas de saltos 
acrobáticos captadas da tevê são aplicadas, por meio de técnica 
serigráfica, em tijolos de vidro. A espessura do tijolo faz com que a 
imagem pareça uma grande tela de tevê. Às vezes, as aplicações se 
fazem em tijolos isolados, às vezes em um conjunto de tijolos. “Ana 
Vitória faz uso de tijolos de vidro desde os anos 1990, ao perceber, 
em sua forma, proximidades tanto com o monitor de tevê quanto 
com a transparência dos negativos ou com a superfície d’água con-
gelada. Camadas de vidro que distorcem a imagem de acordo com 
o movimento de nossos corpos. Nas analogias dos corpos – carnal, 
televisivo, vítreo, aquoso – o corpo fotográfico morre e nasce pela 
luz infinitas vezes. Um corpo fragmentado, um corpo no ar, um 
corpo paralisado no instante do iminente mergulho.  Mergulho 
no vórtice da imagem ao qual somos convidados e condenados” 
(CESAR, 2013, p. 76).

Em O TOQUE (2008) e VERTIGEM (2010), a artista aplica as imagens 
de atletas, também eles fotografados da tevê, aplicados em uma ou 
mais faces de cubos transparentes de acrílico. Em O TOQUE, vemos 
um atleta de esgrima fazendo um movimento de ataque. Este 

→
Ana Vitória Mussi
MERGULHO NA IMAGEM 
Impressão serigráfica sobre vidromatone, 2009

Ana Vitória Mussi
VERTIGEM 
Fotocópia em acetato e caixa de acrílico, 2010
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movimento, visto de diversos ângulos, muda de perspectiva. Em 
VERTIGEM, vemos uma mulher esquiando. Ao contrario dos tijolos 
de vidro, aqui as imagens produzem sombras que variam seus 
movimentos em função da iluminação e da posição do espectador. 
Tanto nas imagens com tijolos de vidro como nos cubos de acrílico, 
somos confrontados com uma imagem cujas sombras se movimen-
tam de acordo com os movimentos do espectador. Ao contrário de 
uma imagem fotográfica impressa, aqui a face atual da imagem 
não se atualiza sem produzir virtualidades sobre as faces não 
vistas e vice-versa. Aqui, como nos tijolos de vidro, a transparência 
(atual) e a opacidade (virtual) não param de se transformar.
 
Gilles Deleuze diferencia a imagem fotográfica da imagem cine-
matográfica dizendo que a primeira é um molde e a segunda, um 
processo de modulação. Nas fotografias de Ana Vitória Mussi, a 
imagem fotográfica deixa, portanto, de ser um molde para ser um 
processo de modulação constante, como a imagem em movi-
mento. Em suas instalações audiovisuais e slide shows, Ana Vitória 
Mussi aprofunda esta relação entre o atual (molde) e o virtual 
(modulação).

Em BOxE NA TV (versão de 1996), toda vez que um sensor capta a 
presença do espectador, a sequência de slides é projetada (80 koda- 
lites, ao todo).

Entre os diversos trabalhos de Ana Vitória, o que mais suscita a 
nossa atenção neste capítulo é a foto-instalação BANG, realizada em 
2012 (Oi Futuro, Rio de Janeiro), com curadoria de Marisa Flórido 
Cesar. Na instalação, são utilizados quatro projetores nas três 
paredes da sala, à exceção da parede de entrada, em que ficam os 
espectadores. Estas projeções são acompanhadas da música BANG 

BANG - MY BABY SHOT ME DOWN (Sonny Bono), na versão de 1966 
de Nancy Sinatra, recentemente popularizada pelo filme KILL BILL 
(Tarantino, 2003). A instalação dura aproximadamente o tempo da 
música, algo em torno de 4 minutos.2

BANG é um slide show realizado com imagens de arquivo (são 237 
fotografias feitas ao longo de três anos): filmes hollywoodianos de 
guerra (PEARL HARBOR, TORA! TORA! TORA!, O MAIS LONGO DOS DIAS, 
O CHOQUE FINAL, RAPOSA DO DESERTO, entre outros), imagens de 
documentários de guerra (COLEÇÃO SEGUNDA GUERRA MUNDIAL) e 
guerrilha urbana (imagens da ocupação do Complexo do Alemão 
cedidas pela Globo), além de imagens dos dois documentários 
clássicos de Leni Riefenstahl (OLYMPIA e O TRIUNFO DA VONTADE). 
Entretanto, as imagens ganham certa uniformidade, uma vez que 



Ana Vitória Mussi
BOxE NA TV 
Fotografia, 1975
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BOxE NA TV 
Audiovisual interativo, 1996
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BANG 
Vídeo-instalação, 2013
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são fotografadas em preto e branco, da tela da televisão, procedi-
mento já utilizado por Ana Vitória em outros projetos, como na 
série BOxE NA TV (1975). Esta aparente uniformidade, acentuada 
pela montagem e pelo tema comum da guerra, nos induz a criar 
nexos narrativos entre as imagens, quando na verdade não há pro-
priamente uma narrativa, mas um conjunto de imagens que, pela 
temática e montagem, criam a sensação de narratividade.

A instalação se divide em pelo menos quatro momentos distintos. 
Adolfo Montejo Navas descreve muito bem a orquestração rítmica 
de BANG: “nas coordenadas espaço-temporais de BANG podem ser 
vislumbradas diferentes combinações de imagens e uma pauta 
medida, rigorosa. Assim, primeiro existe um ritmo compassado, 
regular (um andante com inúmeras imagens indagando sobre a 
função do olhar), depois uma passagem levemente mais rápida 
(onde o olhar também se orienta e se tensa para o céu), até a ponte 
da legenda enigmática de ‘Nem uma gaivota...’ que funciona como 
pausa, verdadeira divisão de águas da obra (pois até este momento 
é muda a apresentação e agora começará a se escutar a canção de 
Nancy Sinatra); logo virá uma nova fase regular de imagens mas 
com certa vivacidade (atletas saltando junto a aviões caindo), para 
chegar à fase que representa o ponto álgido, o molto vivace das 
imagens disparadas ao mesmo tempo (com a maior associação de 
cenas violentas), para fechar com uma nova e normal pulsação  
de imagens até o final, outro andante” (CESAR, 2013, p. 78).

BANG cria uma pedagogia da violência. Esta pedagogia tem duas 
faces: por um lado, está claro, como diz Marisa Flórido, “que o que 
importa não é fotografar a guerra, mas seus modos de visibilida-
de e espetacularização: o que relaciona a imagem à violência e a 
violência à imagem, o que torna indistinto o homo videns do homo 
belicus” (CESAR, 2013, p. 8).

Em BANG, há uma dramaturgia em que os corpos fotografados e 
os nossos próprios entram neste fogo cruzado que implica em um 
embate entre as imagens que trazemos em nós e estas que a artista 
nos propõe. O cinema de arquivo frequentemente se depara com 
este paradoxo do tempo: ou o tempo é invenção, ou ele não é nada. 
Portanto, devemos ser capazes não apenas de recriar e remontar 
as imagens que encontramos, mas de trazê-las de volta do passado, 
mostrando que elas se prolongam no presente. Em BANG, esta 
mulher que nos olha, esta arma que atira em nós, esta música que 
nos faz cair por terra. Este filme de muitas asas nos faz flutuar 
como um anjo sobre Berlim, sem poder esquecer que ainda somos 
filhos desta guerra. Segundo Katia Maciel, “a instalação BANG, de 

Ana Vitória Mussi, nos acorda com a delicadeza das imagens que 
flutuam no presente de um passado que não passa nunca, porque 
as imagens são mais que arquivos: são percepções incrustadas em 
nossos corpos, como a guerra e o cinema. E o tempo é bergsonia-
no porque aqui o passado é contemporâneo do presente que ele 
foi. Nos termos colocados por Gilles Deleuze, a duração é uma 
memória, porque ela prolonga o passado no presente” (CESAR, 
2013, p. 23).

Todos os procedimentos rítmicos, narrativos e sonoros de BANG 

criam uma alternância, no limite do insuportável, entre as 
misérias e as belezas que esta máquina de guerra produz. É disto 
que este trabalho nos fala. Não se trata apenas de um devir cinema 
da fotografia, ou de um devir imagem-tempo da imagem, mas de 
uma obra que nos convoca a ver isto que não podemos ver porque 
já se encontra em nós como um passado, modificável ou não. Em 
BANG, a modificação do passado é a única forma de afirmamos o 
futuro como algo realmente ainda por vir.

No entanto, há em BANG um desejo de desejo, um desejo em sus-
pensão, difícil de explicar senão fazendo um paralelo com o filme 
ASAS DO DESEJO (Wim Wenders, 1987), um filme que promove o 
encontro aéreo, impossível, entre o Anjo e a Trapezista – ele sem 
presente e ela sem futuro. Em uma arte que é cada vez mais uma 
imagem sem presente, ou melhor, de um presente que se tornou 
um curto-circuito entre um passado e um futuro anteriores, BANG 
nos traz de volta um tempo não reconciliado, o da violência exor-
cizada pela imagem que a criou, numa visão que não deixa de ser 
“exótica”, pois entramos neste mundo estranho como se nunca 
tivéssemos saído dele.

Como disse mais acima, as fotografias de Essila Paraíso e Ana 
Vitória Mussi, bem como as fotografias de Sonia Andrade, não  
são fotografias de um instante decisivo, de algo que elas gostariam 
de fixar para sempre. Muito pelo contrário, suas fotografias nada 
mais são do que acontecimento; não se deixam fixar em um aqui e 
agora. Ao contrário, elas deixam agir a cumplicidade entre o objeto 
fotográfico e o tempo, como se encontrassem a correspondência 
secreta, e propriamente poética, entre uma materialidade, uma 
forma de fenomenologia selvagem das imagens, e algo que está 
fora da linguagem, algo que não passa pela metafísica do sentido. 
Este algo é a imagem-cristal, ao mesmo tempo ela mesma e outra, 
pura diferença na repetição. 
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SONIA E A IMAGEM-CRISTAL

Desde o início, Sonia optou por trabalhar com imagens técnicas 
(fotografia, postal, vídeo, instalações), dentro deste campo que 
tem sido denominado mais recentemente de arte-mídia, ou arte 
tecnológica, da qual ela é uma das pioneiras no Brasil. Contudo, 
não nos interessa aqui retomar as discussões sobre arte e tecnolo-
gia. Entretanto, ao contrário de seus pares, que alternavam o uso 
de imagens técnicas com o da pintura, da escultura e da gravura, 
o trabalho de Sonia concentrou-se no problema da imagem, seja 
como meio, conceito ou dispositivo. 

Veremos que, na obra de Sonia, a problematização da imagem 
desdobra-se em quatro grandes temáticas, cada uma delas suscitando 
questões distintas: a imagem como sistema de representação (a 
televisão), a imagem como arte do corpo (o impensável), a imagem 
como arte do tempo (imagem-cristal) e a imagem e o lugar do es-
pectador (imagem-relação). Gostaria aqui de me ater a apenas uma 
destas questões, a da imagem-cristal, que se desdobra em imagem 
diagramática.  

O conceito de imagem-cristal criado por Gilles Deleuze para 
explicar o virtual como imagem-tempo pode nos ajudar enorme-
mente a entender a intensidade das videoinstalações de Sonia. Já 
em 1977, Andréas Hauser introduzia seu maravilhoso texto sobre 
a PRIMEIRA SÉRIE com a metáfora do cristal. Nos vídeos de Sonia, 
dizia ele, “a imagem se reflete na imagem, como em prismas, 
constituindo figuras de pensamento superiores” (FIGUEIREDO, 
2005, p. 26).

Em um texto belíssimo sobre a série de instalações GOE, AND 

CATCHE A FALLING STARRE [Vá, e agarre uma estrela cadente], 
Laymert Garcia dos Santos recorre ao tempo bergsoniano, e a sua 
oposição entre o atual e o virtual, para qualificar as oposições entre 
a imagem virtual (estamos na Grécia) e a imagem atual (mas é a 
Grécia que está aqui) (FIGUEIREDO, 2005, p. 110).

Em outro texto (O ENIGMA DO TEMPO), não menos interessante, 
Marisa Flórido pergunta-se, a respeito das instalações de TELL ME 

WHERE ALL PAST YEARES ARE? [Diga-me, onde todos os anos passados 
estão?], como fazer da arte do espaço (artes plásticas) a arte do 
tempo. Certamente produzindo imagens que extraem dos vestígios 
de um passado morto (não mais), as promessas de um porvir (não 
ainda) (FIGUEIREDO, 2005, p. 37-43).

Depois de denunciar a imagem como parte de um circuito ideo-
lógico, de explorar as poses do corpo para atingir o impensável, 
de recorrer às oposições entre imagens atuais e virtuais para nos 
dar uma imagem direta do tempo, de mostrar que as artes do 
espaço também podem transformar-se nas artes do tempo, Sonia 
promete-nos uma imagem que incide diretamente sobre o cristal 
como uma forma de solucionar o mais velho mistério da pedra 
especular, matéria-tempo (pedra filosofal). De fato, em sua nova 
série de instalações IT WERE BUT MADNESS NOW T’IMPART THE SKILL 

OF SPECULAR STONE [Seria loucura agora partilhar a matéria da 
pedra especular], Sonia apresenta-nos imagens-cristais, literalmen-
te: são projeções de imagens sobre telas cuja matéria mesma são 
pedras e cristais de rocha.

Deleuze define a imagem-cristal como o menor curto-circuito 
entre a imagem atual e a sua própria imagem virtual. Nela, há 
uma coalescência entre o atual e o virtual como na experiência 
do déjà-vu. Na paramnésia, a percepção do tempo desdobra-se em 
uma imagem bifacial: a percepção do presente (atual) e a memória 
do passado (virtual). Real sem ser atual, o virtual (ou o passado) é 
o elemento ontológico do tempo por excelência. Segundo Henri 
Bergson, se o passado não fosse contemporâneo ao presente que 
ele foi – se a paramnésia serve para explicar o processo é porque 
nela o presente da percepção é contemporâneo do passado como 
imagem virtual que a memória introduz em tempo real –, não 
poderíamos explicar como o tempo passa senão indiretamen-
te, confundindo-o com o movimento. Ao se constituir, o tempo 
cinde-se em dois jatos, um fazendo passar todo o presente e outro 
fazendo conservar todo o passado. E é esta cisão que vemos no 
cristal do tempo. 

Deleuze se consagrou ao estudo do cinema porque, segundo ele, 
só o cinema é capaz de nos dar uma percepção direta do tempo. 
Quando os cineastas do pós-guerra inventaram a imagem-tempo, 
criou-se um curto-circuito de indiscernibilidade entre o real e o 
virtual. Trata-se de uma questão ao mesmo tempo artística, filo-
sófica e política. O virtual não se opõe ao real, mas sim aos ideais 
de verdade, que são a mais pura ficção. Tanto na filosofia como na 
ciência e na arte, o tempo é o operador que põe em crise a verdade 
e o mundo, a significação e a comunicação.

Se a contemporaneidade nasce da crise da representação, é preci-
samente porque surge com ela, em primeiro plano, a questão da 
produção do novo. O novo é o que escapa à representação, mas 
também o que significa a emergência da imaginação no mundo 
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Vídeo-instalação, 1999



64

Sonia Andrade
GOE, AND CATCHE A FALLING STARRE - NOTURNO 
Instalação, 1998
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da razão, e consequentemente em um mundo que se libertou dos 
modelos da verdade. A razão é muito simples: o tempo da verdade 
(verdades e formas eternas das quais o moderno ainda é tributá-
rio) é substituído pela verdade do tempo como produção do novo 
como processo. Como diria Bergson: “Ou o tempo é invenção, 
ou ele não é nada.” O tempo é puro processo e, enquanto tal, 
não para de se desdobrar, passando por passados não necessaria-
mente verdadeiros (Homem: “eu te encontrei ano passado em 
Marienbad”; Mulher: “não, você não me encontrou”) e por presen-
tes “incompossíveis” (houve e não houve encontro ano passado 
em Marienbad).

Fizemos esse longo desvio porque o trabalho de Sonia parece 
existir sob o signo da imagem-cristal. Em GOE, AND CATCHE A 

FALLING STARRE, a imagem virtual (estamos na Grécia), que não é 
da ordem da existência, mas do sonho e do imaginário, insiste com 
tanta força que faz da imagem atual um eterno retorno (mas é a 
Grécia que está aqui). Em cada um dos vídeos da série, o tempo  
das coisas e das imagens opõe-se ora como atual, ora como virtual. 

Assim, em NOTURNO, o vestido real reflete-se em uma imagem 
especular que o torna uma estátua grega virtual, cuja luz noturna 
ilumina o quarto real, onde se vê um velho colchão no chão e um 
estrado estragado pendurado na parede. É como se o vestido do 
pretérito se animasse e se liberasse, em uma imagem que, embora 
virtual, pulsa, ganha vida, dura, contrapondo-se à imobilidade dos 
objetos reais que permanecem em seu estado atual imutável. 

Em PÉRIPLO, a imagem virtual de uma onda, congelada, é um puro 
porvir de cuja força vemos os atuais destroços de um barco naufra-
gado junto às pedras. 

Em APOLO, temos a hibridização máxima entre a imagem e seu 
objeto, um curto-circuito de indiscernibilidade entre a imagem 
virtual de vídeo projetada do Apolo de Belvedere e a imagem atual, 
o bloco de mármore sobre o qual a imagem do Apolo é projetada. 
Aqui, o virtual e o atual são as duas faces de um mesmo objeto.  
A imagem virtual é a de Apolo, enquanto o mármore é o objeto 
real que o reflete. Entretanto, a pedra é pura virtualidade, índice 
do devir que absorve, em contrapartida, a estátua de Apolo, uma 
vez que ele ainda não foi talhado.

Nestas instalações, a imagem virtual da imagem de vídeo, que está 
no presente, aparece congelada, pura potencialidade, enquanto 
a imagem atual dos objetos está presa a um passado morto: a 

camisola, quase imóvel, treme sutilmente sob a luz da noite, 
enquanto os objetos do quarto já estão corroídos pelo tempo; a 
onda ainda não terminou e já vemos o naufrágio do barco sobre as 
pedras; a estátua de Apolo já está pronta e, no entanto, é projetada 
sob a pedra bruta que poderia contê-la virtualmente. Mas como 
fazer do passado um tempo ainda por vir? 

Estamos entre o vídeo de uma onda que nunca termina de se 
formar e um barco em miniatura partido sobre pedras dispostas 
no chão de um museu. É como se estivéssemos entre dois planos 
de um filme, dentro de um raccord que nunca termina de passar de 
uma imagem à outra. Permanecemos no interstício, inseridos no 
intervalo, como se fosse possível habitar um lugar de passagem ou 
uma sinapse. Estamos e não estamos na Grécia, como dissemos. 
Acontece que vivenciamos aqui um paradoxo temporal (uma 
escala entre-tempos) mais do que um paradoxo espacial (como 
no caso de um non-site). Trata-se de uma cartografia invertida que 
torna impossível a localização não só no espaço, mas também no 
tempo. Este cristal ou diagrama de um tempo paradoxal aparece 
em outros trabalhos. Também na série TELL ME, WHERE ALL PAST 

YEARES ARE?, as imagens atuais dos objetos inertes (as bonecas, os 
patins, as bolas de gude, o pó de mármore, a bicicleta) são como 
o passado atual, enquanto as imagens virtuais são o presente que 
guarda a potência de seu retorno. De fato, na imagem-cristal criada 
por Sonia, o tempo desdobra-se constantemente entre o passado 
atual dos objetos e o presente que se repete na imagem. Estamos 
em Pasárgada, em Guermantes ou na Grécia, mas é porque nossa 
infância retorna sem cessar, fazendo da imagem um acontecimento 
que será nosso eterno contemporâneo, já passado, mas sempre 
por vir. É como se a artista se perguntasse: o que resta de nossas 
experiências passadas? E o que vem depois, quando tudo parece já 
ter sido dito?

Em IT WERE BUT MADNESS NOW T’IMPART THE SKILL OF SPECULAR 

STONE, Sonia quer compartilhar conosco uma imagem cuja 
projeção tem no cristal a sua própria matéria. São quatro proje-
ções sobre areia, pedra e cristais. Todas elas têm o mesmo sentido: 
o encontro da luz e do cristal é marcado, em cada caso, por um 
encontro que faz da luz pura do vídeo uma imagem (luz branca, 
color-bar, o blue screen da tevê e a imagem do fogo) que tem a ver 
com a natureza da pedra em que é projetada (drusa, pontas de 
cristal de rocha, selenita, pedra de vidro vulcânico). Ainda aqui o 
processo se repete: a imagem do objeto atual, a pedra ou o cristal, 
reflete e absorve ao mesmo tempo a imagem virtual que é pura 
luz, compondo com ela um curto-circuito de indiscernibilidade. 
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Neste cristal do tempo feito de luz e de cristal, a imagem-cristal 
encontra-se em seu limite, entre o passado imediato que “não é 
mais” e o futuro imediato do “ainda não”. Assim, trata-se de um 
espelho móvel por meio do qual a percepção faz da própria luz e 
da cor uma pura lembrança. Aqui, contudo, não é mais a Grécia ou 
a nossa infância que retornam, é a terra: “o cristal surge da terra 
perdida, mas nele vejo uma terra sempre renovada”. Esta parece ser 
a questão maior a que uma artista poderia almejar, poder extrair 
das imagens-clichês que nos circundam a preciosa terra que elas 
tinham roubado de nós.

Agora entendemos o esforço dos artistas que se defrontam com o 
desafio de extrair verdadeiras imagens das imagens-clichês que se 
apresentam como sendo a própria realidade, quando na verdade 
dela nos dão o mais pálido reflexo. Existem pelo menos dois tipos 
de imagens: as enquanto clichê, desencarnadas, sem referente, e 
aquelas outras que, nas tradições esotéricas, só encontramos na res-
surreição. Contudo, para quem não acredita em um mundo depois 
da morte, a maior ressurreição só pode ser a da terra. E nada mais 
justo que esta ressurreição se faça por meio da pedra especular.

É preciso dizer, por fim, que, já na série de fotografias de 
SITUAÇÕES NEGATIVAS, a artista havia reunido, em um único 
conjunto de seis instalações, as suas maiores problemáticas: as da 
imagem-objeto, imagem-corpo e imagem-cristal ou diagramática. 
Em primeiro lugar, quase toda a série é constituída de imagens 
fotográficas de negativos, no tamanho 18 por 24 centímetros, em 
que a imagem fotográfica, mas também a estatuária do século XIX, 
arte maior dos espaços públicos, é subvertida, desnaturalizada, 
desmistificada. Em segundo lugar, as atitudes de corpo da artista 
(PASSO), fotografada contra o canto da parede, constituem oposi-
ções variadas: homem (QUEDA) e mulher (PASSO); dentro (PASSO) 
e fora (QUEDA, homens fotografados agachados contra muros e 
portões); público (SALTO) e privado (homem e mulher das outras 
séries); negativo (MARCHA) e positivo (PASSEIO).

Todas as séries refletem-se como faces de um grande prisma, com 
suas disposições espaciais e sua geometria variável, até culminar 
na última série ou instalação, INVERSO, em que as fotografias 
(também de 18 por 24 centímetros) de rastros de avião deixados 
no céu ocupam três faces de uma sala retangular. Do lado da face 
vazia, é colocado um projetor que emite a luz branca sobre um 
prisma, gerando dois belíssimos arco-íris dessa extraordinária 
imagem-cristal. 

Em Situações negativas, a imagem reflete-se na imagem, como em 
prismas, e em cada uma delas vemos uma atitude de corpo e do 
olhar constituindo oposições e dicotomias que os dois arcos-íris 
vêm coroar com uma positividade, transformando a “negatividade” 
das oposições e figuras em um cristal do tempo e em um pensa-
mento superior.

→
Sonia Andrade
SITUAÇÕES NEGATIVAS - INVERSO 
Instalação fotográfica, 1976/84

←
Sonia Andrade
SITUAÇÕES NEGATIVAS - O PASSO, O SALTO, A QUEDA 
Instalação fotográfica, 1976/84
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O trabalho de Frederico Dalton, Dirceu Maués e Rosângela Rennó 
dialogam com os audiovisuais em pelo menos dois sentidos. Por 
um lado, os dispositivos de projeção da fotografia, e, por outro,      
o clichê fotográfico: os fotomecanismos de Frederico Dalton, a foto-
grafia pinhole associada a técnica do stop motion de Dirceu Maués e 
os slides shows de Rosângela Rennó.

Esses artistas, cada um a seu modo, criam um “efeito-cinema”, 
ou seja, cada um deles recorre a fotomecanismos na busca de 
uma cinematicidade, gerando, a partir de imagens imóveis, uma 
sensação de movimento (trepidação, choque, deformação) próprio 
do cinema. 

Dividiremos este capítulo em três séries de trabalho. Esta tri-
partição se refere a diferentes formas principais de alcançar tal 
efeito-cinema: seja através de uma maneira especial de capturar as 
imagens (os stop motions de pinhole feitos por Dirceu Maués), através 
da criação de um mecanismo de projeção (os dispositivos criados 
por Frederico Dalton) ou dos suportes nos quais as imagens são 
projetadas (as bolhas de sabão de Feco Hamburger e a fumaça de 
Rosângela Rennó).

Essas invenções – de captura, projeção e recepção de imagens 
fotográficas produzindo efeitos de cinema – surgem da integra-
ção e readaptação de máquinas quotidianas não necessariamente 
relacionadas à fotografia ou ao cinema. Assim, uma caixa de 
fósforos vira uma máquina fotográfica; um ventilador se integra 
a dois projetores de slide, fazendo surgir um projetor de imagens 
em movimento; uma máquina de fazer bolhas de sabão vira uma 
tela de cinema. De maneira que todo objeto pode vir a ser um 
dispositivo midiático. Tal ressignificação de objetos banais, a partir 
de uma nova disposição de seus elementos internos, em potentes 
máquinas produtoras de signos, é algo próprio da bricolagem.         
E neste sentido a bricolagem se oporia à engenharia, assim como 
o pensamento mitológico, que emana da justaposição de objetos 
heterogêneos próximos à vida, produzindo uma hibridização en-
cantadora a partir do corriqueiro, se opõe ao pensamento racional 
científico, que possui uma unidade conceitual que almeja uma 
separação clara entre qualidades e quantidades.2

DIRCEU MAUÉS E SEUS VÍDEOS E INSTALAÇÕES DE PINHOLE

Dirceu Maués tem pelo menos três séries distintas realizadas com fo-
tografias pinhole.3 Na primeira série, intitulada VER-O-PESO PELO FURO 

DA AGULHA (2004), ele criou, ao longo de um ano durante o qual 
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criou e experimentou distintos aparatos estenopeicos, uma série 
documental de fotografias pinhole de uma das mais conhecidas feiras 
abertas da America Latina, o mercado Ver-o-peso (Belém do Pará).

Dois anos mais tarde, Maués realiza um segundo tipo de trabalho 
com fotografias pinhole. À diferença da primeira série, as 991 
fotografias obtidas com o uso de caixas de fósforos, por meio de 
uma experimentação inédita na história da fotografia pinhole, são 
utilizadas como “fotogramas”ou “frames” de um vídeo, intitula-
do FEITO POEIRA AO VENTO (2006). O vídeo faz um movimento 
panorâmico de 360 graus e documenta o período de tempo que 
vai da chegada à partida dos feirantes. Foram necessárias cerca de 
trinta “câmeras” e novecentas fotografias, realizadas em um lapso 
de quatro horas, para gerar todo o giro de 360 graus que mostra          
a movimentação em torno do mercado.
 
Como nos trabalhos feitos em stop motion, as imagens são poste-
riormente editadas em sequência para compor uma imagem em 
movimento que, no caso deste trabalho, dura três minutos e meio. 
Fotografar uma realidade que muda rapidamente – os movimentos 
dos feirantes, das nuvens, dos carros, da alta e da baixa da maré 
– com câmera pinhole, sem visor, lente ou obturador, para com 
ela obter um vídeo não deixa de ser uma grande proeza técnica. 
A técnica da fotografia pinhole por princípio possui uma lógica 
que, do ponto de vista técnico, isto é, do tempo de formação das 
imagens, é antagônica à do cinema, não é à toa que o cinema só 
se tornou possível com a emergência do instantâneo fotográfico. 
Entretanto, o que importa é que o resultado – potencializado pelo 
som de um batuque quase eletrônico  – é de uma beleza estonte-
ante, entre outras coisas porque expõe as mudanças cíclicas que 
ocorrem no lugar: no início, o frenesi provocado pelos feirantes 
que chegam, no final, o esvaziamento da feira; as alterações da 
maré, que influenciam as águas do rio Amazonas; a luz que muda 
com o passar do tempo; os carros e nuvens que passam, os feiran-
tes e vendedores diversos em seus movimentos cotidianos. FEITO 

POEIRA AO VENTO é quase uma videoperformance. O processo de 
captura das imagens, que durou quatro horas, chamou a atenção 
dos feirantes e se confundiu com as atividades da feira. É um vídeo 
às cegas e, apostando no acaso, eventual. A ação, ato de captura, é 
toda pensada antes, mas o que acontece frente à câmera acontece 
sempre ao acaso, seguindo a ordem e a dinâmica do lugar. Desde 
a concepção das câmeras de caixinhas de fósforo até a deflagração 
do procedimento de captura da primeira imagem, o ponto de onde 
não havia mais volta, todos os pequenos erros ou improvisos são 
assumidos, fazem parte do processo, são características do procedi-
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mento artesanal. O que interessa não é mais a perfeição, mas sim 
essa imagem ruidosa e imprevista, captada da forma mais simples, 
subvertendo um discurso da velocidade máxima, do altamente 
sofisticado e tecnologicamente desenvolvido. Nas palavras do 
próprio artista:

“O vídeo começa com uma projeção das fotografias que rapidamen-
te se aceleram, revelando o movimento (cinema). Um movimento 
quebrado, não linear, que causa certo estranhamento. A imagem 
é tremida e avança aos solavancos. Personagens aparecem e 
desaparecem, vem e vão, se desmancham no ar. A fotografia que, 
pela aceleração de sua projeção, vira imagem cinematográfica e 
é apresentada em formato de vídeo não representa a captura de 
instantâneos nem é capturada em uma frequência linear de 24 
quadros por segundo. Há um tempo fraturado no momento de 
tomada das imagens, entre uma imagem e outra. Um cinema cego 
e manco que tateia a realidade e nos mostra um mundo ruidoso e 
caótico. Todo o processo de pré-produção e captura das imagens é 
manual, há nesse trabalho uma poética do fazer, do experimentar 
o processo. Experimentar para conhecer. Conhecer para compre-
ender: subverter os processos dominantes e alienantes. O resultado 
se confunde totalmente com o próprio processo de produção da 
imagem, pois o processo é também uma forma de resistência ao 
domínio dos aparelhos tecnológicos claramente presentes no meio 
social” (MAUÉS, 2012, p. 17).

Para além de romper com a hegemonia tecnológica que estabelece 
a integração de certos aparelhos uns nos outros para obter imagens 
de alta qualidade, Maués rompe também com o próprio ponto de 
vista, com a subjetividade daquele que estaria atrás da câmera, 
daquele que, através da lente analógica ou do visor digital, contro-
laria a formação da imagem.4 O olhar de FEITO POEIRA AO VENTO é, 
acima de tudo, o olhar de uma caixinha de fósforos. Neste sentido, 
Maués quebra duplamente com a reificação da imagem própria aos 
aparelhos automáticos. A caixa de fósforos é a tal ponto manual 
que o artista deve entrar em simbiose com a caixinha Fiat Lux para 
juntos formarem um aparelho fotográfico, um movimento de troca 
entre o artista e o objeto/câmera que nos remete à interação entre 
mercadorias e homens no mercado de Belém.

Maués interage com sua caixinha de fósforos como alguém que 
conversa com plantas ou animais. Surge um olhar outro, forta-
lecido pela música de tambores que confere à troca um caráter 
ritualístico. Segundo o cineasta chileno Raoul Ruiz, há a possi-
bilidade de passarmos de uma memória pessoal, do dia em que 

Dirceu Maués
FEITO POEIRA AO VENTO 
Vídeo, 2006

→
Dirceu Maués
EM UM LUGAR QUALQUER
Instalação, 2011
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filmamos no lugar, a uma memória fabricada pelos próprios 
objetos. Neste sentido, Ruiz fala, da existência de um cinema 
xamânico, que “permite passar do nosso próprio mundo aos 
reinos animal, vegetal, mineral, até às estrelas, antes de voltar aos 
seres humanos”. Trata-se de um cinema alquímico que estende a 
caridade aos reinos animal, vegetal, mineral (RUIZ, 2005, p. 78).  
O que Raoul Ruiz fala em termos de posicionamento de câmera e 
montagem, Maués e outros levam ao pé de letra, fazendo imagens 
com objetos, plantas ou animais. Um artista faz-se poste para 
filmar um carro, faz-se caixa de fósforos para filmar uma feira ou, 
ainda, se utiliza de partes do próprio corpo, como no trabalho de 
Jeff Guess, que fabrica imagens fotográficas usando sua boca e 
suas mãos como câmera estenopeica.

Existem tantos tipos de espaços como de objetos ou partes do 
corpo. Não há um único espaço homogêneo. Assim, o espaço de 
360 graus criado por Maués é na verdade muitos espaços que se 
multiplicam de acordo com os pontos de vista, num impressionis-
mo radical. Em 2011, o artista realiza uma exposição em Brasília 
(Galeria Fayga Ostrower) na qual monta a instalação EM UM LUGAR 

QUALQUER, realizada com a mesma técnica, porém com seis pro-
jeções formando uma imagem circular, as quais, juntas, formam 
uma única imagem panorâmica pinhole da praia do Outeiro (Belém). 
Foram necessárias seis pessoas, cada uma munida de várias 
câmeras de caixa de fósforos, para realizar algo em torno de 4 mil 
imagens que compõem, juntas, um vídeo em stop motion panorâmico.  
O próprio artista tem consciência das questões sociotécnicas e 
poéticas implicadas em seu trabalho:

“Partindo dessa produção de imagens consolidada pela utilização 
de aparelhos precários construídos de forma artesanal, trabalho 
com a ideia de subversão da lógica de funcionamento do aparelho 
citado por Vilem Flusser: sabotando os programas dos apare-
lhos industriais ou invadindo a fábrica inacessível de aparelhos; 
tornando-me o próprio fabricante de meus aparelhos. Tento cons-
truir uma poética do erro e do acaso, de uma imagem que escorre 
e se esvai sob o tempo fraturado do entre-imagens, que desloca a 
temporalidade cronológica e sequencial do cinema. Imagem que 
pede uma atitude contemplativa, que se revela e se renova através 
de suas camadas e tessituras somente ao olhar atento” (MAUÉS, 
2012, p. 18).

Finalmente, Maués cria uma terceira série de trabalhos, intitu-
lada ExTREMO HORIZONTE (2012), nos quais as fotografias pinhole 
são apresentadas na forma de imagens panorâmicas alongadas, 

Dirceu Maués
CâMERAS PINHOLE

P.  84 e 85
Dirceu Maués
ExTREMO HORIZONTE 
Fotografias panorâmicas, 2012
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resultantes de uma fotomontagem. Estas imagens panorâmicas 
planas e alongadas apresentam uma sequência de instantes enca-
deados, como em uma sequência de fotogramas cinematográficos. 
Neste trabalho, “o panorama à americana, para Dubois, tem mais 
afinidades com o panorama fotográfico, por se tratar de imagens-
-retângulos que se estendem sobre uma superfície longitudinal, 
tais como as imagens convencionais, distinguindo-se delas apenas 
pelo formato alongado. Portanto, é o que mais nos interessa aqui, 
porque esse tipo de panorama ocupou um espaço na transição 
entre a fotografia e o cinema: ‘no fundo, o panorama, numa única 
olhada, não passa de um plano de cinema realizado em fotografia’ 
(DUBOIS, 2005, p. 218). Ele aponta o que seriam algumas caracterís-
ticas específicas do panorama: a ausência de extracampo ligada a 
um desejo de ver tudo e identificar o horizonte, contrariamente 
ao corte temporal na fotografia convencional que se concentra 
no detalhe; a multiplicação da perspectiva dada pela rotação da 
tomada; a relação com o tempo se dá pela duração de uma varredu-
ra do horizonte. O espaço do panorama seria um tempo alastrado” 
(MAUÉS, 2012, p. 24).

Todos estes trabalhos usam o pinhole na sua feitura, mas são 
apresentados mediante uma projeção digital, como no caso de 
VER-O-PESO PELO FURO DA AGULHA, em que, além da projeção, há 
também um trabalho de edição de vídeo digital. Trata-se de um 
formato híbrido que parte do pinhole na caixa de fósforos, atravessa 
o computador e por fim é projetado digitalmente. 

FREDERICO DALTON E SEU PROTOCINEMA

É curioso notar que os trabalhos de Dirceu Maués, fotógrafo e 
artista multimídia, são experimentações artísticas e técnicas de 
certa forma complementares às de Frederico Dalton. Enquanto os 
trabalhos do primeiro se concentram na invenção e bricolagem 
de câmeras estenopeicas, mais conhecidas por um tipo especial de 
fotografia, a fotografia pinhole, os do segundo se concentram nos 
aparatos de projeção da imagem fotográfica. Em ambos os casos, 
o efeito é o mesmo, temos como resultado uma imagem híbrida, 
intermediária, entre a fotografia e o cinema.

Segundo o próprio artista Frederico Dalton, “o termo ‘protocine-
ma’ designa projeções com mecanismos para alternar ou fundir 
as imagens e que produzem uma animação”. (DALTON, 2008, p. 
52) Estes mecanismos ou dispositivos criados por Dalton em suas 
instalações fotocinematográficas, são mecanismos que em geral 
interferem sobre as imagens projetadas por projetores de slides.   

Os efeitos cinemáticos obtidos pelos mecanismos são de três tipos, 
principalmente: transições, tremores e rotações.
 
As transições – em geral produzidas por aparatos criados pelo 
artista com nomes engraçados como “hélices-moinho”, “hélice de 
mãozinhas” e “obturador”, termos empregados para dispositivos 
que desempenham o mesmo papel que um obturador no projetor 
cinematográfico – são as que mais se assemelham ao movimento 
cinematográfico de passagem de um fotograma ao outro e, com 
isto, “simulam” movimento.

Já os dispositivos que produzem tremores na imagem e rotações  
espaciais na projeção, embora imprimam movimento, o fazem 
com uma outra lógica: não se trata de produzir uma imagem em 
movimento, mas de produzir um movimento na imagem. Por 
exemplo, a “base giratória” e a “plataforma circular para proje-
tores” são dispositivos criados com o objetivo de fazer a imagem 
projetada circular nos ambientes expositivos. E a “base instável” 
tem como principal objetivo criar uma imagem tremida.

As imagens tremidas (criadas por projetores instalados sobre 
bases instáveis) geram um movimento paradoxal. Uma mulher 
deitada num gramado se move e não se move ao mesmo tempo. 
Um céu azul convulsivo pulsa como se fosse sair de quadro. Tais 
movimentos contêm algo de extremamente perturbador. É como 
se o projetor ameaçasse romper-se a qualquer instante, liberando  
a imagem (que ganharia vida própria?) do dispositivo.

Assim, podemos comparar as imagens tremidas de A MENINA 

DA BASE INSTÁVEL e O CÉU MAIS AZUL É TAMBÉM O MAIS TRÊMULO 
de Frederico Dalton a certos filmes do cineasta experimental 
austríaco Martin Arnold. Em seus filmes, Arnold se apropria de 
poucos segundos de filmes clássicos de Hollywood para construir 
obras perturbadoras de vários minutos em que as personagens se 
encontram num vai e vem frenético e sem saída. É como se um 
defeito mecânico produzisse uma impossibilidade de ação. Loops de 
poucos fotogramas produzem tremores em cada pequeno gesto das 
personagens.

No entanto, se o trabalho de Martin Arnold vai do movimento ao 
fotograma, o trabalho de Frederico Dalton percorre o caminho 
inverso, indo da fotografia ao cinema. Entretanto, retendo e libe-
rando a energia contida nos fotogramas (ou fotografias), ambos 
produzem um efeito de paralisia histérica nestes trabalhos, desve-
lando toda uma violência vital escondida por detrás da imagem ou 
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do gesto fotografado. É neste sentido que Josep Maria Català diz 
que as imagens de PIèCE TOUCHÉE (Martin Arnold, 1989) adquirem 
“uma condição que poderíamos denominar histérica, porque exte-
riorizam suas tensões ocultas ao enfrentar-se entre si o movimen-
to original do filme, fluido, e a retenção obsessiva desse mesmo 
movimento por parte do autor” (CATALÀ, 2007, p. 107). No caso de 
Dalton – e invertendo a frase de Català –, poderíamos falar de um 
enfrentamento entre a retenção original da fotografia, estática, e o 
movimento obsessivo que salta desta mesma retenção (quando  
o autor faz tremer o projetor). 

Em A MENINA DA BASE INSTÁVEL e O CÉU MAIS AZUL É TAMBÉM O 

MAIS TRÊMULO, Frederico não apenas vai da fotografia ao cinema, 
mas do inconsciente dos personagens (como faz Martin Arnold, por 
exemplo consegue extrair de seus personagens pulsões assustado-
ras) ao inconsciente da imagem. Em A MENINA DA BASE INSTÁVEL, 
não é apenas a mulher que treme, de ressaca ou de medo, mas a 
imagem ela mesma, em uma espécie de abalo sísmico. Já em  
O CÉU MAIS AZUL É TAMBÉM O MAIS TRÊMULO, vemos um conjunto 
de personagens da praia que apontam para o céu. Na parte de cima 
da imagem, há um retângulo que se diferencia do resto da imagem 
por seu azul vibrante. Este azul é, como o azul de Yves Klein, um 
azul profundo, que nos leva à profundeza de uma imagem bidi-
mensional. As duas imagens pedem do espectador um momento 
de contemplação: é preciso que ele as veja com mais calma para 
poder sentir o poder hipnótico do azul para o qual apontam os per-
sonagens ou do tremor da terra sobre a qual a menina está deitada 
– como quem medita ou como quem passa por um momento de 
vertigem –, ambas vibram lentamente diante de nossos olhos em 
um movimento infinito, um para baixo e outro para cima, como  
se tivessem a ver com a anunciação de algo por vir.

A melhor maneira de tornar clara a diferença entre os efeitos 
protocinematográficos produzidos pelos fotomecanismos de 
Dalton é comentando seus trabalhos. Em primeiro lugar, é 
importante dizer que os seus aparatos podem ser utilizados em 
mais de um trabalho. Por exemplo, o fotomecanismo “hélice- 
moinho”, concebido inicialmente para o trabalho GESTO SOBRE 

AREIA (2002), foi utilizado também na realização de MERGULHO EM 

FORMAÇÃO. Em ambos os trabalhos, o mecanismo age no sentido 
de criar uma transição entre imagens que de certo ponto de vista 
se assemelha ao efeito de uma fusão entre dois planos. Em GESTO 

SOBRE AREIA, temos um rapaz que salta na areia enquanto que, em 
MERGULHO EM FORMAÇÃO, vemos uns meninos pularem no mar. 
“As hélices-moinho foram concebidas originalmente para a obra 

Frederico Dalton
MENINA DA BASE INSTÁVEL
Instalação fotográfica, 2007
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O CÉU MAIS AZUL É TAMBÉM O MAIS TRÊMULO
Instalação fotográfica, 2007

→
Frederico Dalton
MERGULHO EM FORMAÇÃO
Instalação fotográfica, 2007
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GESTO SOBRE AREIA, 2002. Semelhantes a cata-ventos ou a pás de 
moinho, e cortadas a partir de um quadrado de 40 cm de lado, as 
hélices-moinho giram lentamente, utilizando motores de forno de 
micro-ondas. Interceptando o feixe de duas projeções superpostas, 
as hélices-moinho fazem com que a projeção final resulte em uma 
imagem que se desestrutura e recompõe continuamente” (DALTON, 
2007, p. 241).

Em segundo lugar, no mais das vezes aparatos distintos estão 
voltados para a criação de efeitos similares. As “hélices-moinho”,  
as “hélices de mãozinhas” e o “temporizador” (dispositivo criado 
pela Kodak que permite a alternância rápida da imagem de dois 
projetores) possuem como principal efeito a transição entre 
imagens, sendo que nos dois últimos a transição é tão rápida 
que gera a sensação de animação. No caso da “hélice de mãozi-
nhas”, concebida inicialmente para o trabalho SACI (1999) – no 
qual vemos um menino que ensaia passos de capoeira na praia 
de Copacabana –, há uma grande ironia quando percebemos que 
um projetor de super-8 é colocado diante de dois projetores de 
slides apenas para servir de “obturador” das imagens projetadas: 
o projetor de super-8 faz girar as duas mãozinhas na velocidade 
necessária para a obtenção do efeito de animação. “As pás desta 
hélice são o recorte das mãos espalmadas do artista e funcionam 
acopladas ao eixo destinado ao rolo do filme num projetor super-8. 
A hélice alterna rapidamente duas imagens diferentes, o que pro-
porciona a sensação de animação” (DALTON, 2007, p. 242).

Em terceiro lugar, os fotomecanismos implementados por Dalton 
criam um processo de desvelamento do dispositivo (presente já nos 
nomes dos trabalhos), de modo que o espectador pode, ao contrá-
rio do que se passa no cinema e na fotografia tradicionais, ao ver 
as suas instalações, entender o funcionamento de suas máquinas 
imagéticas. A transparência com que os dispositivos revelam a 
experiência que eles provocam se transforma ela mesma em espe-
táculo. Formado em cinema, Dalton se interessa pelas possibilida-
des poéticas das imagens em movimento, sem no entanto se deixar 
levar pelo ilusionismo do cinema industrial. Segundo Fernando 
Cocchiarale (DALTON, 2007, p. 283), ao contrário da magia produ-
zida pelo cinema industrial, os trabalhos de Dalton “resultam da 
apresentação simultânea das imagens registradas pela câmera 
do artista e dos mecanismos que as tornam visíveis ao público. 
A transparência com a qual esses trabalhos declaram, revelam e 
exibem os meios que os fazem funcionar é parte fundamental de 
seu núcleo poético”.

Frederico Dalton
FOTOMECANISMOS

A “Base instável para projetor” 
(2007) consiste em uma placa 
quadrada de madeira, montada 
com folga sobre quatro molas, 
e que vibra devido ao fato de o 
ventilador apoiado sobre ela ter 
tido suas hélices desalinhadas. 

As pás da “Hélice de mãozinhas” 
(1999) são acopladas ao eixo 
destinado ao rolo do filme em 
um projetor Super-8. Elas alter-
nam rapidamente duas imagens 
diferentes, o que proporciona     
a sensação de animação. 

A “Plataforma circular para  
dois projetores” (2002) permite 
a projeção em direções opostas, 
proporcionando o movimento 
circular de imagens nas extre-
midades de um mesmo eixo.
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Em sua instalação ALONGAMENTO, PRAIA DO ARPOADOR (2007), 
Frederico Dalton utiliza um dispositivo com plataforma giratória 
em que dispõe de dois projetores que emitem duas imagens em 
sentidos opostos. As imagens mostram um jovem que se alonga no 
calçadão da praia de Ipanema em dois momentos distintos, alon-
gamento e relaxamento. A plataforma é colocada num dos cantos 
da sala. Como ela gira, as imagens se deformam (se alongam) 
ao serem projetadas em ângulos diagonais aos das paredes.                 
O percurso giratório sobre as paredes em ângulo reto da galeria 
produz estiramentos e contrações nas imagens, o que transfere 
para o plano dinâmico da percepção da obra a experiência registra-
da nas fotos. Além disso, ao se situarem uma diante da outra, as 
duas imagens da mesma pessoa fazem alusão a autoconhecimento 
e narcisismo. 

Como na maior parte de seus trabalhos, em ALONGAMENTO 

Dalton cria o dispositivo de “protocinema” em função das 
imagens obtidas, e não o contrário. Nesse caso específico, o giro 
funciona como o elemento genético que faz com que se produza 
a relação intrínseca entre forma e conteúdo. As imagens giram e, 
ao girarem, se alongam, ao passo que nos mostram o processo de 
alongamento do corpo. Também aqui, na obra de Dalton, não se 
trata de uma representação de algo que se encontra do lado de lá 
da imagem, do corpo que ela representa, mas também, e sobre-
tudo, do corpo da própria imagem. Trata-se de uma imagem que 
faz corpo, e esse corpo da imagem, neste caso, passa pelo giro.             
É girando que a imagem ganha corpo.

Finalmente, a obra como um todo de Frederico Dalton, sobretudo 
no que tange à relação entre a fotografia e o cinema, está ligada à 
criação de mecanismos fotocinematográficos que, ao projetar as 
imagens fotográficas, criam transições, tremores e movimentos gi-
ratórios inusitados, gerando uma espécie de deslocamento singular 
da imagem, que dialoga com o da imagem em movimento.

A IMAGEM GASOSA DE FECO HAMBURGER

Um trabalho muito parecido com o de Rosângela Rennó, em 
aspectos relativos ao protocinema, foi realizado por Feco 
Hamburger na instalação NEUTRINO (2009).5 A beleza do trabalho 
de Hamburger está na projeção de imagens fotográficas em uma 
tela feita de bolha de sabão, iridescente e cristalina, que, ao 
contrário da cortina de fumaça criada por Rosângela, possui uma 
duração imprevisível. Ainda que o dispositivo produza as bolhas de 
sabão com uma certa regularidade, a bolha obtida é mais instável 

do que a fumaça. O aparato é construído sobre algo que lembra 
os cavaletes, mas sobretudo os antigos dispositivos de “paint 
box” criados para as filmagens cinematográficas, permitindo que 
pintores pudessem pintar, na hora da tomada, um detalhe da cena, 
como uma nuvem ou uma peça de decoração (VAZ & BARRON, 2002). 
O neutrino é uma partícula subatômica sem carga que interage 
com outras partículas apenas por meio da gravitação. Ela é capaz 
de atravessar qualquer corpo sem alterá-lo (por exemplo, uma 
chapa de aço, por mais espessa que seja). O nome do trabalho é 
NEUTRINO, segundo o artista, porque diante dele o espectador  
é passageiro e condutor da experiência ao mesmo tempo.

As imagens adquirem, ao serem projetadas na bolha de sabão, um 
caráter fugidio que se refere à própria natureza fugidia e mutante 
da percepção e da memória. Assim, podemos crer que o nome 
NEUTRINO se refere também a esta imagem que passa por uma 
mutação ao dissolver-se na película iridescente da bolha. 

A minimização da superfície de projeção parece ser uma forma de 
materializar uma utopia: criar imagens transparentes, capazes  
de atravessar seres humanos. Esta quase imaterialidade da imagem 
nos remete a um trecho do CINEMA 2: IMAGEM-TEMPO, de Deleuze, 
no qual ele fala da pulverização da tela de projeção, tratando de 
um determinado tipo de imagem-tempo que “põe o pensamento 
em relação com um impensado, o inevocável, o inexplicável, o in-
decidível, o incomensurável. O fora ou o avesso das imagens subs-
tituíram o todo [da imagem-movimento], ao mesmo tempo que 
o interstício ou o corte substituíram a associação [da montagem].     
O letrismo já tinha ido bem longe nesse sentido e, depois da idade 
geométrica e da idade ‘polida’, anunciava um cinema de expansão 
sem câmera, mas também sem tela ou película. Tudo pode servir 
de tela, o corpo do protagonista ou até mesmo os corpos dos 
espectadores; tudo pode substituir a película, num filme virtual 
que se passa apenas na cabeça, atrás das pálpebras. Morte cerebral 
agitada, ou novo cérebro que seria a um só tempo tela, película 
e câmera, a cada vez membrana do fora e do dentro?” (DELEUZE, 
1990, p. 256-257).

Esta utopia de uma imagem sem suporte aparece nos CONTOS 
CRUÉIS de Auguste de Villiers de L’Isle-Adam, em O CARTAZ 

CELESTE (L’AFFICHAGE CÉLESTE, de 1883, uma década antes da 
invenção do cinema pelos irmãos Lumière), no qual M. Grave 
(Senhor Grave) inventa um dispositivo (composto de lentes e raios 
de magnésio ou canhões de luz elétrica) capaz de projetar imagens 
no céu – não nas nuvens, mas no céu noturno entre as estrelas –, 
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criando assim a “Publicidade Absoluta”. Um lampascópio inte-
grado ao dispositivo permitiria a projeção de fotografias gigantes 
no céu, o que ajudaria na divulgação de fotografias de fugitivos 
perseguidos pela polícia. Finalmente, Villiers de L’Isle-Adam trata 
do uso do dispositivo pela propaganda política e fala que com uma 
roda seria possível alternar fotografias, produzindo uma pequena 
animação (de forma que um homem político poderia aparecer 
entre duas constelações piscando um olho ou passando de uma 
expressão grave a um sorriso). Villiers de L’Isle-Adam escreve com 
sarcasmo, criticando as novas tecnologias e o fervor pelo progres-
so no século XIX. Mas, ao criar tais paródias, se aproximava da 
ubiquidade que seria, no século XX, almejada pelo cinema, pela 
televisão e finalmente pela internet.

Fazer uma projeção sem tela (sem corpo sólido) seria como realizar 
algo que está para além (ou aquém) de uma imagem. Mas, se 
Villiers de L’Isle-Adam trata da imagem que atinge o lado de fora 
(uma imagem que se direciona para as estrelas), no trabalho de 
Feco Hamburger nós nos deparamos com a imagem que surge (e 
nunca termina de surgir – não se fixa) do lado de dentro. Estamos 
dentro da câmera – ou do cérebro – como um neutrino que acaba 
de atravessar um corpo. Para o neutrino, todo sólido é imaterial 
e impalpável, atravessável. Tornados neutrinos, reduzidos de 
tamanho, vemos a imagem surgir na película de sabão como quem 
vê um reflexo de luz na lente da câmera, ou uma lembrança vaga 
que brota no interior mesmo do cérebro.

A ExPERIÊNCIA CINEMA DE ROSâNGELA RENNÓ

Rosângela Rennó ficou conhecida no Brasil pelo seu trabalho de 
apropriação de imagens fotográficas de arquivo, bem como pelo 
processo de ressignificação das imagens apropriadas. Rosângela 
tem uma obra vasta e bastante abrangente, que conta com foto-
grafias em caixas de luz, álbuns, câmeras, objetos diversos, vídeos, 
videoinstalações e instalações em geral. Rosângela possui alguns 
trabalhos que dialogam diretamente com o cinema sem ser cinema 
propriamente, como é o caso de seu filme VERA CRUZ e seu vídeo 
ESPELHO DIÁRIO.

Enquanto no trabalho de protocinema de Frederico Dalton a 
criação está no engendramento de novos dispositivos de projeção 
da imagem e Dirceu Maués baseia suas experiências na criação 
de aparatos fotográficos estenopeicos de captura das imagens, 
Rosângela Rennó criou dois trabalhos muito interessantes nos 
quais a experimentação consiste no suporte de apresentação 

Feco Hamburger
NEUTRINO 
Instalação, 2009

←
Frederico Dalton
ALONGAMENTO 
Instalação fotográfica, 2007
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da imagem fotográfica. Ao contrário de Dalton e de Maués, o 
problema não está nem no dispositivo de projeção, nem no disposi-
tivo de captação da imagem, mas no dispositivo de exibição.

Em ANTI-CINEMA (1989), Rennó se apropria de fotogramas encon-
trados em restos de filmes descartados, literalmente um trabalho 
de found footage. Nos restos encontrados, a artista seleciona certos 
fotogramas a serem utilizados. Na exposição ANTI-CINEMA, a 
autora utiliza três diferentes formas de apresentação das imagens 
encontradas: alguns fotogramas são ampliados em grande formato, 
com aplicações sobre a imagem de títulos diversos como SONORA, 
A DEUSA DA FORTUNA, A ESPERA, A PRIMEIRA PROMESSA, A ÚLTIMA 

PROMESSA, SEMEADORES DE TRIGO, MÁS NOTÍCIAS (título que deriva 
de uma pintura de Rodolfo Amoedo, de 1895), FUGITIVA e TOCATA 

E FUGA. Três imagens fotográficas de sua tia Otília realizadas por 
seu pai são apresentadas com retículas, de forma a produzir um 
efeito de ilusão ótica de movimento da imagem. Finalmente, 
quatro outros fotogramas encontrados são apresentados sobre a 
forma de discos para rodar e girar em radiolas antigas, são eles: 
PHOTOGRAPHIC GUN (para Muybridge e Marey), OLHO DE PEIxE 
(duas mulheres em cenário de cortina de banheiro com peixi-
nhos), CONCHACUSTIC (foto de uma concha que se parece com 
ANÉMIC CINÉMA) e, com seu silêncio, SONATA DE OUTONO (uma 
panorâmica de 360 graus feita de fotos emendadas). Estas imagens 
comportam uma clara referência à cronofotografia de Marey, com 
suas fotografias arredondadas realizadas por um fuzil fotográfico, 
precursor do cinema.

Como diz muito bem Paulo Herkenhoff, “Como um recurso 
cinemático, esses discos trazem a fina ironia sobre o tempo e a 
imobilidade da imagem fotográfica. A imobilidade da fotografia, 
que era um limite, passa a ser uma qualidade. O olhar contemporâ-
neo, que se formou vendo as bolachas redondas de vinil girando no 
toca-discos, é capaz de fazer girar imaginariamente o disco, posto 
que este era o destino do objeto. Prisioneira do congelamento, 
a fotografia em movimento, no entanto, não será como o disco, 
capaz de fazer emergir mecanicamente o discurso-música. Há uma 
obra dessa série com o título específico de PHOTOGRAPHIC GUN. Na 
sequência de fotos, orientadas pela artista, o modelo saca de uma 
pistola para atirar. Numa delas ele olha para trás, porque na sequên-
cia ele haveria de estar atirando em si mesmo. Esta consciência do 
lugar da fotografia constitui-se no momento de reconhecimento  
do modelo. Encontra-se aqui uma certa ironia com uma das pas-
sagens de um dos mais importantes textos da teoria da fotogra-
fia, a PEQUENA HISTÓRIA DA FOTOGRAFIA, de Walter Benjamin, 

quando comenta que ‘No fundo, o amador que volta para casa com 
inúmeras fotografias não é mais sério que o caçador, regressando 
do campo com massas de animais abatidos’. Girado um disco mudo 
de Rosângela Rennó produzirá uma espécie de silêncio e opacidade 
dolorida” (HERKENHOFF, 1994, p. 137).
 
Em A ExPERIENCIA CINEMA (2004), Rennó aprofunda as experiên-
cias de relação entre a fotografia e o cinema. Em uma sala escura, 
vemos uma série de imagens fantasmagóricas projetadas numa 
tela formada por uma cortina de fumaça. Como no trabalho de 
Feco Hamburger, a projeção sobre uma matéria quase-imaterial, 
vaporizada ou líquida, produz uma imagem que nunca termina   
de se formar. 

As aparições surgem em um intervalo de 30 segundos e têm uma 
duração de 11 segundos. A duração das aparições coincide com o 
tempo que dura a cortina de fumaça. As imagens estáticas projeta-
das criam uma sensação de movimentos fugidios por duas razões: 
por um lado, a cortina de fumaça é irregular e produz movimentos 
na imagem fotográfica; por outro, a imagem e a cortina de fumaça 
aparecem e desaparecem como que por mágica, como nos antigos 
sistemas de projeção com lanterna mágica e fantasmagoria. As 
aparições evanescentes se dissipam, por assim dizer, para se cons-
tituir novamente, criando no espectador a expectativa da próxima 
aparição. As aparições são anunciadas pelo sopro da máquina de 
fazer fumaça, um pouco como o ruído que faz o projetor de slide  
ao trocar os diapositivos. 

As fotografias projetadas são provenientes de diversas fontes, 
desde feiras populares a agências de informação, passando por 
vários outros tipos de arquivos. O que importa em ExPERIÊNCIA 

CINEMA é que as imagens abrangem quatro temáticas – guerra, 
crime, família e amor –, muito recorrentes nas fotografias. O resul-
tado obtido é, entre outros, além da fantasmagoria, o de encenar 
os múltiplos estados da fotografia: da imagem-objeto, a fotografia 
do arquivo, tangível e palpável, à imagem-projeção, imaterial, 
intangível e intermitente. Aqui imagem é não apenas espacializada, 
mas também temporalizada. Como num movimento respirató-
rio, variamos entre o tempo de uma aparição, os 11 segundos de 
projeção da imagem sobre a fumaça, e o tempo de sua desaparição.

Tais imagens evanescentes se opõem às formas puras que 
adquirem os trabalhos escultóricos de “luz sólida” de Anthony 
McCall, onde focos de luz projetados sobre fumaça criam volumes 
geométricos, cones de luz, em sua maioria, na sala escura. No 
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trabalho de Rosângela Rennó, em oposição à demonstração geométri-
ca de McCall, temos uma dissecação de fantasmas sem contorno.

A experiência foi realizada no proscênio de um teatro em ruínas 
(o Teatro Dulcina, na Cinelândia do Rio de Janeiro), o que conferia 
um aspecto aterrorizante e espetacular à obra, semelhante ao das 
fantasmagorias de Robertson, encenadas no período do Terror da 
Revolução Francesa numa capela abandonada do antigo Convento 
dos Capuchinhos em Paris. “Fantasmagoria” é um termo que foi 
inventado no final do século XVIII por Étienne-Gaspard Robert (que 
mudou seu nome para Robertson) para designar uma forma de 
espetáculo que fazia aparecer espectros ou fantasmas por meio de 
ilusões de ótica. Possui três versões etimológicas, a partir da soma 
da palavra fantasma com a palavra “agoreuein”, “falar em público” 
(“arte de fazer falar o fantasma em público”), ou fantasma com a 
palavra “ágora” (“arte de produzir uma assembleia de fantasmas”) 
ou finalmente fantasma com “alegoria” (“arte de produzir alego-
rias com fantasmas”). 

A máquina de Robertson baseava-se numa série de aperfeiçoamen-
tos da lanterna mágica – invenção de Atanásio Kircher documen-
tada em seu ARS MAGNA LUCIS ET UMBRAE, livro de 1646 – que 
possibilitavam a ilusão do movimento. Tais aperfeiçoamentos 
foram realizados, documentados e difundidos por uma série de 
estudiosos no final do século XVII e durante todo o século XVIII. 
A máquina de Robertson, seu “fantascópio”, é basicamente o 
resultado de uma condensação de várias experiências de ilusão 
de óptica, consistindo essencialmente em montar uma lanterna 
mágica sobre trilhos, o que possibilitava a produção de figuras de 
tamanho variável, dando a ilusão de que se aproximavam ou se 
distanciavam dos espectadores. Além disso, ele podia colocar uma 
pessoa dentro de uma lanterna mágica fortemente iluminada e 
assim criar uma imagem de uma personagem em movimento que 
aumentava de tamanho dentro de um cenário. Robertson proje-
tava estas figuras em fumaça. Podemos imaginar o assombro que 
tais projeções causaram na época do Terror na França. Robertson 
chegou a projetar o fantasma de Robespierre saindo de seu túmulo 
antes de se debater no chão, golpeado por um raio (MAX MILNER, 
1982, primeiro capítulo).

Segundo Max Milner, em seu livro LA FANTASMAGORIE, existiria 
uma relação entre os aparelhos ópticos que produziam efeitos de 
aparições e uma “mudança de regime da imaginação fantástica”, 
ligada ao surgimento da concepção romântica da visão enquanto 
fenômeno que une o exterior ao interior, sem mais podermos 

Rosangela Rennó
ExPERIÊNCIA CINEMA
Instalação, 2004
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dissociá-los. Assim, a visão, segundo o tratado das cores de Goethe, 
se daria através do encontro entre uma luz exterior e uma luz 
interior. Um movimento subjetivo que vai de dentro para fora é 
assim respondido por um movimento objetivo que vai de fora para 
dentro, e vice-versa. De tal teoria da visão surge a concepção fantás-
tica dos contos de E. T. A. Hoffmann, tão ancorados numa relação 
dual e sinestésica que produz ressonâncias entre os sentimentos 
das personagens e os acontecimentos exteriores. Numa passagem 
do conto OS AUTÔMATOS, fala-se que através de experiências mag-
néticas um homem pode ser capaz de produzir imagens objetivas 
(experimentadas por várias pessoas) ou de alterar a vontade de 
terceiros. Em outros contos acontece algo no sentido inverso: 
dispositivos ópticos são capazes de capturar e deformar as imagens 
subjetivas de personagens sensíveis, fazendo com que vejam o que 
não necessariamente esteve lá. Hipoteticamente, as imagens fan-
tasmagóricas de Robertson, assim como as “visões de mão dupla” 
da literatura fantástica e romântica, dão a sensação de que são, 
ao mesmo tempo, algo que acontece à nossa frente (capturando a 
nossa mente como numa hipnose) e algo que é projetado por nós 
ou pela mente de um terceiro, transformando a realidade exterior 
a partir de uma subjetividade fantasmática.

Podemos aproximar essa dimensão projetiva da imagem ro- 
mântica da ExPERIÊNCIA CINEMA de Rosângela Rennó. Segundo 
Antônio Fatorelli, o modo de percepção, sucessivo e intermitente, 
deste conjunto de imagens performatiza o modo de existência 
das imagens mentais, também elas intermitentes e instáveis.  
A experiência de cinema se realiza, neste caso, pela apreensão 
dos fotogramas individuais, implicando ativamente o espectador, 
o seu repertório de imagens e a própria dinâmica operativa das 
imagens mentais.

No entanto, para além de imagens mentais, não seriam tais 
fantasmagorias como o que Chris Marker chama de não imagens? 
Em SANS SOLEIL (1982), o personagem fictício japonês Hayao (alter 
ego de Chris Marker) inventa um sintetizador de imagens capaz 
de liquefazer as imagens de arquivo inseridas nele. De repente, 
imagens de guerra solarizadas se liquefazem como se dissolvidas 
por calor virtual. Trata-se de uma forma de deteriorar imagens 
digitalmente. Como Bill Morrison, que lança fungos na película 
fílmica, Marker tenta lançar fungos no vídeo. Juntos, Marker 
e Hayao alteram as imagens como se se tratassem de ruídos. 
Segundo eles, filhos da Segunda Guerra Mundial, apenas através 
desta desfiguração poderíamos acessar o horror, o irrepresen-
tável, encarando os acontecimentos traumáticos da história de 

forma mais verdadeira. As imagens quase irreconhecíveis seriam 
“Imagens menos enganosas, diz com a convicção dos fanáticos, 
do que as que vemos na TV. Ao menos, elas se mostram como são, 
imagens não na forma compacta de uma realidade inacessível. 
Hayao chama o mundo criado pela sua máquina a ‘Zona’, em ho-
menagem a Tarkovski” (SANS SOLEIL, Chris Marker, 1982).

As não imagens não pretendem mostrar nada. Se não percebermos 
o seu referente, pelo menos vislumbramos uma verdade mais crua 
(justamente porque impura e opaca): afinal, é apenas um efeito.    
E é, neste sentido, interessante notar que a palavra “feitiço” sig-
nifica ao mesmo tempo “fato artificial” (efeito) e sortilégio (RUIZ, 
2005, p. 72). Raoul Ruiz ironiza, dizendo que tanto o efeito quanto 
o excesso barrocos foram combatidos pela Inquisição, e que uma 
série de cineastas e artistas modernos continuaram criticando os 
efeitos e excessos na arte, pois pretendiam realizar imagens puras, 
supostamente mais verdadeiras. Na contramão destes artistas e 
cineastas, Ruiz e Marker costumavam dizer que a imagem é mais 
verdadeira quando o efeito (seu artifício) estiver em primeiro 
plano. Trata-se, afinal, de um feitiço, ou seja, um misto de sortilé-
gio com técnicas de prestidigitação. Todo feitiço opera como uma 
bricolagem: mistura de elementos heterogêneos na realização de 
um ebó ou sacrifício.

Apenas através de imagens indiretas, opacas, de não imagens,        
é que podemos falar de coisas não representáveis, questionando 
tanto o cinema direto e o realismo quanto o estatuto de verdade 
da propaganda e da imagem ao vivo da televisão. Portanto, as não 
imagens não são propriamente imagens “de” nada. Não possuem 
modelo, portanto não são cópias. Nunca se fixam – permanecem 
fugidias. As não imagens estão para as imagens assim como o 
líquido está para o sólido. E, segundo a mecânica dos fluidos, 
todo sólido (toda imagem) já foi ou será novamente líquido (não 
imagem). Se acelerarmos o tempo, tudo se liquefaz. Se acelerar-
mos demais uma imagem, ela perde seu referencial externo. E, ao 
mesmo tempo que parece quase tornar-se abstrata, é quando mais 
vital ela se torna, captando o fluxo vital (que os gregos chamavam 
de “dúnamis” e os yorubás de “axé”) por detrás das coisas (como  
nos filmes de Jonas Mekas).

Rennó faz, com a projeção sobre uma cortina de fumaça, o que 
Marker fazia com seus sintetizadores de imagens. Ambos tratam 
de uma imagem temporalizada ao extremo e, logo, caótica. 
Descentrada, a imagem variacional à beira do aleatório faz com 
que nunca se possa enquadrá-la definitivamente. Na realidade, 



106

poderíamos dizer que muitos dos trabalhos analisados neste livro 
buscam esse limiar da imagem com a não imagem. Para além de 
seu aspecto representacional, em ExPERIÊNCIA CINEMA a imagem 
ganha vida própria e deixa de ser cópia, deixa de fazer referência   
a um modelo, tornando-se, portanto, simulacro.

Pode-se dizer que a não imagem está para Marker assim como o si-
mulacro está para Deleuze. Segundo Deleuze, os simulacros são mais 
e menos que uma cópia, baseando-se mais na dissimilitude do que 
na similitude. São fantasmas que habitam as cavernas e os abismos, 
pois foram recalcados pela ditadura da semelhança (DELEUZE, 1975, 
p. 259-271). Este tema da passagem da fotografia ao simulacro será 
retomado com a análise do trabalho de Solon Ribeiro.

P.  107-109
Rosangela Rennó
ExPERIÊNCIA CINEMA 
Instalação, 1989
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Toda sociedade tem suas misérias e intoleráveis, seus mistérios  
e belezas, momentos em que ela aparece em seus aspectos radi- 
calmente injustificáveis. Mas para que as pessoas se suportem, a  
si mesmas e ao mundo, é preciso que esses aspectos injustificáveis 
sejam anulados, contornados, justificados ideológica ou psico-
logicamente. É preciso que a miséria tenha invadido o interior 
das pessoas, para que o interior seja como o exterior. Nós todo 
sofremos, no dia a dia, um grande processo de sujeição que nos 
torna insensíveis ao que é intolerável. Gilles Deleuze se pergunta: 
como não acreditar que uma poderosa organização do Poder, com 
seus suportes de propaganda, suas mídias, rádios, cinemas, tele- 
visões e palavras de ordem atue de modo a produzir clichês que 
circulem do exterior ao interior das pessoas de tal modo que cada 
um só possua clichês psíquicos dentro de si, através dos quais pensa 
e sente, sendo que cada um é também um clichê entre clichês no 
mundo que o cerca? Esse complô midiático faz com que tudo se 
equivalha, mesmo a publicidade, a ficção e o documentário. 

Devemos nos perguntar se realmente vivemos a civilização da 
imagem ou a civilização do clichê. Os clichês são imagens que 
supõem um espaço de interioridade. Ou seja, territórios capturados 
e imóveis, com fronteiras estáveis. É o reino da neurose fóbica, 
como na televisão, onde as imagens, ao mesmo tempo que anulam 
as diferenças, anulam o extracampo absoluto (pura alteridade), 
uma vez que, como o neurótico fóbico, a imagem televisiva tenta  
se confundir com todo o horizonte possível (totalidade global). 

Para tratar da imagem-clichê, podemos fazer referência ao filme 
ALICE NAS CIDADES (Wim Wenders, 1974), no qual o personagem 
alemão Phil, vivido por Rüdiger Vogler, tira polaroides e toma 
notas em seu caderno para escrever um artigo enquanto viaja pelas 
estradas dos Estados Unidos. Em um dado momento, ele diz a si 
mesmo que é impressionante como as fotografias nunca se asseme-
lham ao que vemos de verdade. Essa impossibilidade nostálgica de 
atingir uma imagem pura está no cerne de uma segunda geração 
do cinema moderno, que viveu a explosão do capitalismo televisi-
vo, da imagem direta, da possibilidade de fazer e consumir imagens 
a todo instante. Mas, se a realidade parecia a Wim Wenders inal-
cançável pelo clichê, hoje parece que a situação se inverteu, e é o 
clichê que se tornou o modelo inalcançável da realidade. Quando 
chegamos pela primeira vez a lugares de cartão-postal, costumamos 
nos decepcionar, porque a realidade não se parece com o que vimos 
em fotografia. E, ainda assim, tiramos uma foto para tentar tornar 
o clichê mais real. Para dizer que habitamos o clichê. A realidade se 
tornou ela mesma um clichê fotográfico – advém daí a crise do 
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realismo e da fotografia indicial, pois o referencial se inverteu.  
Já não é no referencial externo que buscamos uma realidade 
última, mas num referencial interno, virtual. 

Assim, o grande desafio daquele que produz imagens é justamen-
te saber em que sentido é possível extrair imagens dos clichês, 
imagens que nos deem razão de acreditar neste mundo em que 
vivemos. De fato, nós vivemos no mundo como num sonho, como 
se os acontecimentos não nos concernissem. Se tudo nos parece 
ficção, se nós temos dificuldades em viver a história, é porque tudo 
parece já ter sido preestabelecido, tornando toda criação uma re-
creação interativa cínicomunicacional. Assim, tudo parece em seu 
lugar, estável e fixo. Ora, as verdadeiras imagens e acontecimentos 
se fazem entre os conjuntos e fronteiras preestabelecidos, entre 
o campo e a cidade, entre os pais e os filhos, entre o trabalho e o 
amor, entre o amor e a amizade, entre a vida e a morte, entre as 
culturas, entre os campos do saber, entre os clichês do que já nasce 
velho (repetição do mesmo) e as imagens do ainda novo (eterno 
retorno), entre a impossibilidade de ficar e a impossibilidade de 
partir. Entre a imagem-clichê (o cartão-postal déjà-vu) e a imagem-
-virtual (jamais vu).

SOLON RIBEIRO OU A VIOLENTAÇÃO DAS IMAGENS-CLICHÊS

Nos anos 1990, o artista Solon Ribeiro herdou de seu pai uma 
imensa coleção de mais de trinta mil fotogramas retirados de 
filmes. A coleção foi iniciada nos anos 50 por seu avô, Ubaldo 
Uberaba Solon, dono de uma sala de cinema no Crato (na região  
do Cariri, sul do Ceará). Os fotogramas, em geral mostrando  
protagonistas de filmes clássicos de Hollywood, eram cuidado- 
samente guardados em álbuns feitos especialmente para este fim, 
contendo o nome e o ano de cada filme, bem como uma legenda 
com os nomes dos atores. Uma parte da coleção se encontra fora 
dos álbuns, tendo sido guardada de forma imprecisa, complicando 
a catalogação por ser difícil saber exatamente de que filme cada 
imagem teria sido extraída. 

Solon Ribeiro trabalha com fotografia desde os anos 70. Como 
muitos artistas contemporâneos, seu trabalho se volta para a 
problematização das imagens-clichês, tendo em vista o fenômeno 
contemporâneo, já ecológico, da saturação de imagens. Com a 
herança dos fotogramas, dá-se uma espécie de reencontro no 
caminho traçado por Solon: encontro entre o percurso questiona-
dor do artista e suas primeiras experiências em salas de cinema. 
Com a volta de fantasmas hollywoodianos, seu trabalho sofre uma 
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metamorfose. Solon e as imagens de Hollywood se fundirão num 
ato violento e revelador.

O GOLPE DO CORTE é o termo utilizado por Solon para tratar da 
série de vídeos e instalações feitos com a coleção de fotogramas. 
Em um dos trabalhos, Solon utiliza fotogramas com legendas e 
cria um diálogo imaginário entre as personagens. Em outro, ele 
projeta os fotogramas de cima, enquanto maneja uns almofadões 
sobre os quais se deita, de forma que possam refletir melhor 
as imagens dos fotogramas. Assim, Solon ultrapassa o sentido 
da apropriação por meio da parada na imagem para se tornar 
uma espécie de arquivo vivo com uma dimensão performática. 
Curiosamente o artista parece um ator do cinema expressionista, 
um tanto incomodado pelas imagens que sobre ele são projeta-
das, como os clichês porventura pudessem roubar-lhe a alma. 
E veremos como, pouco a pouco, os clichês parecem de fato 
ganhar cada vez mais vida no trabalho de Solon até se tornarem 
verdadeiros duplos do artista. É até mesmo possível classificar 
diversos tipos de duplos que encarnam as imagens-clichês na 
obra de Solon: doppelgängers (duplo fantasmático que surge como 
um augúrio de uma morte vindoura), incubi e succubi (demônios 
sexuais, masculinos ou femininos, que invadem nosso quarto 
quando sofremos de paralisia do sono), fiends (demônios sobrena-
turais associados à possessão), todos estão presentes.

Este aspecto de estranhamento com a imagem vai se radicalizar  
no momento que que Solon começa a projetar os fotogramas em 
toda parte. O projetor se move, o que faz com que as imagens fo-
togramáticas planem pelos espaços como fantasmas buscando um 
corpo. Solon filma as projeções que faz em espaços paralelos: um 
teatro (o Teatro José de Alencar), um jardim de uma casa antiga, 
um abatedouro, uma festa em um cinema pornô no centro de 
Fortaleza (Cine Betão). Os espaços ecoam uns nos outros produ-
zindo uma ressonância que se dá freneticamente pelo atravessa-
mento da imagem. As imagens dos fotogramas, cheias de glamour, 
são completamente violentadas por meio de gestos do artista 
que interage com a carne, com o sangue, com as tripas e com as 
imagens, quando Solon aparece no matadouro, em meio a restos 
de bois mortos.

Esta violentação das imagens-clichês remete à das COSMOCOCAS 
ou quase-cinema de Hélio Oiticica e Neville d’Almeida. Ambos os 
trabalhos devem muito à prática do Cinema Marginal de ressigni-
ficar os clichês da cultura pop norte-americana, numa lógica que 
visa “devolver o olhar” do colonizado ao colonizador. Se o olhar do 

P.  113 e 115-117
Solon Ribeiro
O GOLPE DO CORTE 
Vídeo e instalação, 2006
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colonizador transforma tudo e todos em objeto de consumo (prin-
cipalmente através da colonização do imaginário),2 “devolver o 
olhar” (como um escravo suicida que deixa de olhar para o chão e 
passa a olhar na cara do senhor) seria a principal forma de reverter 
essa relação de poder. Os desenhos de cocaína nas capas de revista 
e nos LPs americanos, as projeções de filmes clássicos sobre carnes 
de abatedouro, a troca de tiros entre um macaco e um cego em 
BANG BANG, trata-se sempre de uma estética que destripa e disseca 
as imagens-clichês, imagens estas que parecem passar por verda-
deiro um suplício, ou sacrifício. É neste sentido que Solon aparece 
com uma máscara de bandido manchada de sangue no abatedouro, 
o que nos remete tanto ao faroeste norte-americano quanto ao 
BANDIDO DA LUZ VERMELHA de Rogério Sganzerla.

Solon encara estas imagens-lembranças (o imaginário colonizado) 
não como algo a ser rememorado de forma lívida em busca de 
uma inocência passada, mas, pelo contrário, como um pesadelo 
que deve ser combatido. Em vez de ater-se ao círculo mágico da 
memória afetiva, fundindo memória pessoal e memória coletiva, 
como Walter Benjamin em DESEMPACOTANDO MINHA BIBLIOTECA, 
Solon prefere, como ele mesmo diz, a “consagração da perda 
da aura” para, através de uma violência visceral e iconoclas-
ta, fazer-se veículo (“operador mais do que autor-criador”) de 
uma reencarnação aterrorizante da imagem (BENJAMIN, 2004). 
As imagens aqui dizem, como o monstro criado por Victor 
Frankenstein: “eu poderia ter sido o seu Adão, mas tornei o seu 
anjo caído”. É curioso, neste sentido, pensar que o monstro de 
Frankenstein teria sido criado a partir de corpos de cadáveres 
diferentes e ganhado vida a partir de um choque elétrico, assim 
como os monstros de Solon Ribeiro e Peter Tscherkassky.

Solon desmonta as relações que o arquivista e o colecionador, 
cada qual à sua maneira, estabelecem com o passado. Ao invés de 
tornar-se zelador do arquivo – ainda que todos os arquivistas e co-
lecionadores possuam uma violência velada inevitável com relação 
ao material acumulado –, Solon prefere dizer-se “descolecionador” 
ou “deslocador”, ressignificando e profanando o sagrado – no caso, 
o arquivo de seu pai. Solon banha a memória no esquecimento, 
transformando cada lembrança em um efeito. Daí o título da 
última obra da série: PERDEU A MEMÓRIA E MATOU O CINEMA. Se  
por um lado Solon libera as imagens, tornando-as mais espantosas, 
pois desprovidas dos limites de um quadro narrativo próprio aos 
filmes de origem, por outro ele não as insere numa nova narra-
tiva (que seria a do arquivo ou coleção). Ao contrário, ele destrói 
tanto o fluxo fílmico quanto a espacialização das imagens típica 
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do arquivo, para inserir as imagens num puro devir, lançando os 
fotogramas no caos quotidiano para que do caos eles possam voltar 
a nós, num eterno retorno, feito demônios que nos observam (de 
acordo com a lógica do “olhar de volta”). 

Como vimos ao tratar das fantasmagorias de Rosângela Rennó, 
Hayao (que opera seus sintetizadores para extrair da Zona suas 
não imagens) é descrito por Chris Marker como um fanático. 
Poderíamos dizer o mesmo de Solon, que usa o projetor e os 
corpos para dar carne aos fotogramas, reencantando o material 
não através de uma exposição em vitrines ou de um deslocamento 
parcial, mas de um deslocamento vibratório radical: dar vida ao 
passado no presente projetando na carne viva a fotografia de um 
morto. Os fotogramas tornaram-se outra coisa que não imagens.  
Se deformam de acordo com os novos lugares onde são projetados  
e os novos corpos que possuem. Ao ganharem novos corpos, passam 
por uma deformação topológica irreversível: uma catástrofe.  

Mas é interessante notar a diferença desta forma de fantasmagoria 
com relação às de Rosângela Rennó e Chris Marker. No caso de 
Rosângela e Marker, é como se as imagens tivessem perdido seu 
suporte (tornando-se menos que imagens) e, no caso de Solon, elas 
tivessem ganhado um novo corpo (tornando-se mais que imagens). 
Do ectoplasma das fotografias de espíritos passamos à materialida-
de pura da morte. O que é uma utopia poética em Feco Hamburger 
– projeção sobre novos suportes beirando a imaterialidade –, em 
Solon torna-se uma realização através da carne. Mas, para que 
tal coisa seja possível, é necessário banhar-se de sangue. E, neste 
movimento de liberação das imagens, Solon realiza uma passagem 
da imagem fotogramática enquanto cópia a uma imagem que, 
perdendo seu referencial externo e ganhando um novo corpo, 
faz-se simulacro. 

Poderíamos aproximar os pesadelos de Solon aos cinemas – tão 
diferentes – de David Cronenberg e Peter Tscherkassky. Em OUTER 

SPACE (1999), de Tscherkassky (filme feito com imagens tomadas 
do filme de terror THE ENTITY, de Sidney Furie, 1982), uma mulher 
é estuprada por fantasmas. Enquanto isso, o realizador estupra 
o filme. Vemos tesouras passando por fotogramas. Vemos o som 
óptico aparecer na tela do cinema. E a mulher, fugindo de seres 
invisíveis, foge na verdade do próprio diretor de cinema que 
estupra a película. Da mesma forma, os filmes de Solon destripam 
as imagens. No abatedouro, vemos Janet Leigh projetada sobre 
um pedaço de carne de boi que é cortado em dois por uma serra 
elétrica. Mal o fotograma renasce, já volta a ser assassinado.3

Já nos filmes de David Cronenberg, temos diversos cientistas 
malucos que, através de seus experimentos, buscam dar carne a 
suas pulsões. Nestes filmes, o medo (THE BROOD, 1979), a imagem 
televisiva (VIDEODROME, 1983) ou a informação (A MOSCA, 1986) 
possuem toda uma corporeidade, encarnando em seres monstru-
osos. Há três ideias que se fundem nestes filmes. Primeiro, a ideia 
de que uma imagem mental ou midiática tem o poder de alterar 
a carne. Segundo, a ideia de que estas imagens podem vir a não 
apenas alterar um corpo, mas a gerar novos corpos independen-
tes, livres. E, finalmente, a ideia de que o poder desta transmuta-
ção das imagens em corpos emana de uma “substância morte”, 
algo semelhante ao que diz Chris Marker com relação às não 
imagens virem de uma Zona ou catacumba digital. Não é à toa 
que Raymond Bellour associa, em seu texto LA DOUBLE HÉLICE, as 
imagens de Cronenberg à expansão da cirurgia plástica nos anos 
80. Poderíamos, da mesma forma, relacionar o transcinema de 
Solon à enorme quantidade de cirurgias plásticas feitas no Brasil. 

Em O GOLPE DO CORTE, as imagens buscam novos corpos que 
possam ser por elas habitados. São imagens lunáticas, que possuem 
algo de vampiresco. Vagam pelo mundo em busca de um hospe-
deiro, como Lilith, que foi a primeira mulher criada por Deus e 
logo negada por Adão, que não a reconheceu como humana, pois 
não teria sido feita da mesma carne que a sua. Deus criou então 
Eva da carne de Adão, enquanto Lilith passou a vagar pelo mundo, 
querendo procriar com algum ser que a reconhecesse. Para tal, 
ela passou a adquirir a forma de incubi e succubi que penetram nos 
sonhos das pessoas para fecundar as mulheres e roubar o esperma 
dos homens. Trata-se, portanto, de um mito de horror que fala de 
um ser não humano que causa repulsa justamente por assemelhar-
-se extremamente ao ser humano – como um vampiro. Seria o mito 
de Lilith, portanto, o primeiro a tratar de um simulacro? 

A arte contemporânea tem como característica principal a 
criação de um mundo de imagens que não apenas podemos 
contemplar, mas dentro do qual podemos habitar. Enquanto na 
ODISSEIA Ulisses se amarra no mastro do navio para poder ouvir 
as sereias sem se deixar levar por elas (contemplar sem habitar), 
A INVENÇÃO DE MOREL, de Adolfo Bioy Casares, e MOBY DICK, de 
Herman Melville, tratam da tentativa mesma de entrar no mundo 
das imagens, de se deixar levar pelo simulacro. Já em O GOLPE                

DO CORTE, temos imagens que vêm elas mesmas até nós, sem 
precisarmos ir até elas como nos livros de Casares e Melville. Sem 
percebermos, nós nos tornamos objetos do olhar do simulacro  
(um olhar de Medusa que tudo captura e petrifica).
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Assim, as imagens-clichês usadas por Solon são imagens que nos 
olham e buscam sua identidade em nosso olhar. Em busca de uma 
humanidade, são simulacros que, como Lilith, vieram do mundo 
dos mortos para capturar a nossa alma. Imagens que deixaram de 
ser cópias (já não se referem a filme algum), tornando-se inimigos 
ainda mais potentes do que os clichês – imagens carnais e carnívo-
ras (imagens canibais), como os Langoliers (devoradores do tempo) 
de Stephen King. 

O chamado da morte – feito por um animal, uma máquina ou uma 
imagem-clichê que entra em contato conosco através de um efeito, 
um ardil –, sua fala, seu olhar, são uma virtualidade pura que tenta 
nos capturar. Podemos comparar esta experiência de uma imagem 
que nos olha, ou uma máquina que nos fala, à descrição feita por 
Viveiros de Castro do encontro entre os índios e as alteridades-espí-
ritos: “Um dos traumas típicos, no mundo indígena, envolve uma 
saída solitária de uma pessoa ao mato, para caçar por exemplo,  
a qual desemboca no encontro repentino com esses germes, essas 
larvas de Estado que são as alteridades-espírito, as agências sobre-
naturais com o poder de nos contra-definir: ‘Aqui o sujeito sou eu. 
Você não é humano coisa nenhuma. Venha para mim, torne-se um 
de nós’” (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, p. 232).

Viveiros de Castro chama este encontro com a morte (através de 
um diálogo ou troca de olhares) de quase-experiência. Não podemos 
narrar a morte sem termos morrido. Mas, se morremos, tampouco 
poderemos voltar para contar como foi. E, ainda assim, narramos a 
morte porque a quase-experimentamos. A única coisa que podemos 
narrar é, portanto, essa quase-morte. A quase-experiência está na 
base das narrativas, ao mesmo tempo que precede e extrapola toda 
narrativa. É o ilocalizável e inenarrável (o virtual) por detrás do 
que é narrado. Da não imagem e do simulacro emana, assim, uma 
“quasidade” – sobrenatural enquanto virtualidade pura:

“O sobrenatural não é o imaginário, não é o que acontece em 
outro mundo; o sobrenatural é aquilo que quase-acontece em 
nosso mundo, ou melhor, ao nosso mundo, transformando-o em 
um quase-outro mundo. Quase-acontecer é um modo específico de 
acontecer, nem qualidade nem quantidade, mas ‘quasidade’. Não 
se trata de uma categoria psicológica, mas ontológica: a intensi-
dade ou virtualidade puras. O que exatamente acontece quando 
algo quase acontece? O quase-acontecer: a repetição do que não 
terá acontecido? (…) Em suma, creio que há uma vasta província 
a mapear aqui – a economia da quasidade nas ontologias indíge-
nas. Talvez haja uma relação complexa disso com o mecanismo                 

de conjuração-antecipação de que falam Deleuze e Guattari nos 
MIL PLATÔS” (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, p. 239-240).

O mecanismo de conjuração-antecipação a que se refere Viveiros 
de Castro (presente no capítulo “O aparelho de captura” de MIL 

PLATÔS) é uma teoria que trata do surgimento do Estado como 
virtualidade presente já na linguagem e antes mesmo de sua 
atualização ou instauração material. (DELEUZE e GUATTARI, 1979) 
Como dizem Deleuze e Guattari: “Existe Estado desde que existe 
linguagem”, ou, ainda, existe Estado desde quando este é evitado 
e logo nomeado enquanto alteridade aterrorizante, como quasi-
dade, como quase-experiência. Assim, o Estado é esse outro que 
nos aparece dizendo que é um “eu”, e que nós é que somos outros. 
“Aqui o sujeito sou eu. Você não é humano coisa nenhuma. Venha 
para mim, torne-se um de nós”. Não devemos responder, porque 
se respondermos nos sujeitamos, perdendo um pouco de nossa 
humanidade. 

O Estado hoje se confunde com uma rede de imagens que nos as-
sujeita através de uma colonização do imaginário. Podemos dizer, 
portanto, que são agora as imagens-clichês que nos dizem “sou um 
sujeito”, um modelo, e “você, ser humano, é que é a cópia”. Assim, 
o trabalho visceral de Solon Ribeiro é talvez um dos maiores 
exemplos do esforço de uma série de artistas contemporâneos de 
extrair uma nova vitalidade a partir de uma confrontação direta 
com a assujeitação almejada pelo Estado das imagens-clichês – no 
caso, as imagens de Hollywood. Mas, para isso, como diz Marker, 
devemos aprender a conviver com o horror, extraí-lo dos clichês 
para evidenciar a guerra das imagens.

Dissemos que o simulacro é mais e menos do que uma cópia e  
a não imagem de Chris Marker mais e menos que uma imagem. 
Falamos também do quase-cinema tanto de Hélio Oiticica e Neville 
d’Almeida quanto de Solon Ribeiro. Poderíamos falar agora desse 
aquém e além fotográfico do cinema enquanto quasidade. Algo que 
busca dar uma nova vida às imagens (destacando-as dos clichês), 
mas que para tal necessita fazer uso de um efeito (de um fato arti-
ficial que parece emanar do mundo dos mortos), de uma quasidade 
que viria substituir a quantidade e a qualidade. Assim, as imagens 
de Solon, mas também as do efeito cinema (imagens-feitiço) de 
Rosângela Rennó extrapolam qualquer métrica (grau) e qualida-
de (natureza), ultrapassando os limites do real para tocar nestas 
alteridades-espírito, nesta quasidade tão perigosa porque anuncia-
dora de novos regimes de poder.
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MULTIMEIOS (SONIA ANDRADE, 1977)

Tratarei agora de uma série de trabalhos que lidam de outra forma 
com as imagens-clichês. São clichês postais trabalhados como 
formas de criar uma circulação entre o dentro e o fora do museu, 
como diz Frederico Morais com relação ao audiovisual, no primeiro 
capítulo deste livro. No caso, o trabalho seminal de Sonia Andrade 
MULTIMEIOS radicaliza esta postura na medida em que a obra se 
confunde com a própria circulação das informações que ocorreram 
ao longo do período de sua produção.

A ciência, a arte e a religião, são, para Bruno Latour, grandes redes 
de mobilização. Se quisermos compreender como certas visões de 
mundo se impõem e se tornam dominantes, como nos apegamos 
às coisas, aos procedimentos, a certos comportamentos, devemos 
analisar o processo de transformação do mundo em informação 
nas redes, sejam elas quais forem. A verdade sobre Deus, a verdade 
sobre a natureza e uma certa tendência na arte não existem 
fora das redes em que circulam, como se fossem fenômenos que 
falariam por si só. É impossível compreender qualquer rede sem 
conhecer as instituições, os veículos materiais e os atores que inter-
mediam a relação entre periferia e centro das redes. O conjunto das 
redes de transformação e seus centros dá a quem os domina uma 
vantagem enorme, na medida em que eles estão ao mesmo tempo 
afastados dos lugares e interligados aos fenômenos por uma série 
reversível de transformações. Os centros da rede nada mais são do 
que os espaços onde a intensidade heterotópica é maximizada e 
pode ser capitalizada como tantas ações potenciais sobre o mundo.

Em um mundo onde as novas tecnologias, a biologia e a engenha-
ria genética, a nanotecnologia estão sendo apropriadas em todos 
os campos da vida, da indústria, do mercado e da cultura, não 
vemos mais nenhuma razão para se falar de um campo específi-
co da arte chamado de “arte tecnológica”. Todas as tecnologias, 
não apenas as de hoje, mas também as de ontem, estão a serviço 
dos artistas sem, com isto, determinar suas tendências. A meu 
ver, o conceito e a poeticidade de um trabalho independem do 
meio empregado, ao contrário do que pensam aqueles – uma boa 
parcela dos teóricos da arte e tecnologia – que endossam a ideia de 
Marshall McLuhan de que o meio é a mensagem, embora muitas 
vezes não percebam que o fazem.

Gostaria de começar este capítulo analisando um trabalho de Sonia 
Andrade, uma das pioneiras da arte e tecnologia no Brasil, para 
mostrar que seu trabalho, embora seja muito atual do ponto de 
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vista do pensamento em rede, foi feito utilizando-se de meios hoje 
considerados rudimentares e ultrapassados, no caso o postal. Não é 
à toa que este trabalho, intitulado MULTIMEIOS, usa o cartão-postal, 
uma vez que a imagem postal é feita para circular. É nesse sentido 
que o trabalho se insere no contexto da Arte Postal, sobre a qual 
Walter Zanini organizou uma mostra na Bienal de 1977, que depois 
inclusive foi publicada como um catálogo à parte da Bienal. 

O trabalho é dividido em quatro etapas. Seria bom seguir a ordem 
das partes para não nos perdermos no emaranhado dessa rede 
complexa, do ponto de vista do processo.  Na verdade, o que a 
gente vê no espaço expositivo é apenas o resultado do que circulou 
na rede que eu chamaria, com Latour, de “rede de mobilização”.  
O que temos como espaço é uma espécie de canteiro de obras, que 
mostra como o trabalho foi feito e o resultado do processo. O que 
importa, porém, não é o que é visto, mas o processo de circulação, 
bem como a rede de atores articulados, ao qual remetem os objetos 
que são vistos.

Na primeira etapa, “Caminhos”, é traçado, em um velho mapa 
viário do estado de São Paulo, o caminho que vai do Rio de Janeiro, 
onde Sonia vivia e trabalhava, ao local da exposição da Bienal. 
Na segunda, “Os habitantes”, antigos postais (representando 
pessoas em indumentárias do início do século XX) são enviados 
aos membros da organização da Bienal, solicitando-lhes que os 
encaminhem ao estande da obra. Na terceira, “O espetáculo”, um 
vídeo reproduz a imagem de antigos postais de cidades e de paisa-
gens, enviados aos habitantes das localidades neles representadas, 
aos quais foi solicitado que enviassem para a exposição um postal 
do tempo presente. A quarta etapa, “A obra”, é constituída por 
um painel no qual é exposta a correspondência entre a artista e a 
instituição (Bienal), contendo o projeto de sua obra, bem como as 
respostas aos diversos postais enviados. 

Na verdade, a estratégia de Sonia é bastante contemporânea.  
Ela expõe não uma imagem pronta e acabada, mas uma imagem 
em rede, fruto da rede de relações que se estabelece entre um 
determinado fenômeno (cidades e paisagens) e a rede em que 
este fenômeno é produzido como realidade. Esse trabalho mostra 
claramente que as imagens, para se fazer informação, espetáculo, 
obra, enfim, “realidade”, supõem uma rede de atores diversos: a 
realidade física representada, a fotografia, o meio empregado para 
fazê-la circular, a instituição que vende e/ou expõe o produto, os 
consumidores do produto etc. que dão sustentação e significado 
ao que nela circula. Na verdade, a obra de Sonia não mostra nada, 

ela demonstra a estratégia mesma da arte contemporânea, o fato 
de que não há obra independente das redes em que circulam e são 
constantemente produzidos e reafirmados por todos aqueles que a 
elas aderem como atores e consumidores. Em vez de produzir uma 
obra a mais, Sonia optou por fazer do trabalho o processo mesmo 
de sua constituição em rede.

E, por fim, a obra, a instalação, contém todos esses elementos mul-
timeios: mapas, fotos, diagramas, postais, vídeo, cartas etc. E o que 
é interessante, no fundo, para nós, é que esse trabalho funciona 
como espécie de fotografia-rede, ou seja, ele é um trabalho que 
mostra toda a rede de atores – que, de um certo ponto de vista, 
não é só a rede de atores, mas dos processos, suportes, materiais, 
bilhetes, enfim, todas as correspondências, os catálogos telefô-
nicos, os mapas, tudo. A obra continha um registro de tudo que 
foi feito, de todos os materiais usados, de todos os elementos e as 
redes, as relações que foram sendo tecidas etc.

Na verdade, falar desta obra hoje tem um aspecto político, na 
medida em que ela se constitui de elementos heterogêneos, 
humanos e não humanos, discursivos e perceptivos, suportes 
variados de inscrição da informação e das tecnologias que operam 
e transformam essas informações. Esses elementos formam uma 
grande rede que nada mais é do que uma rede de mobilização re-
sultante do trabalho: suportes, atores, percursos e processos mobi-
lizados. Essa ideia de rede de transformação e mobilização descrita 
pelo filósofo Bruno Latour fica aqui claramente evidenciada, esta 
afirmação de que a ciência, a religião e a arte são, antes de mais 
nada, tipos específicos de mobilização. Para ele, não existe nem 
natureza (ciência), nem deus (religião), nem arte que não circule 
nestas redes de transformação.

Este trabalho de Sonia deixa muito claro isso: o fato de que o 
trabalho é justamente todo o processo de rede que se fez naquele 
momento. Se ela estivesse hoje em dia trabalhando, usando esse 
tipo de processo, certamente lançaria mão de outros meios que as 
pessoas chamariam de arte telemática ou alguma coisa do gênero. 
Na época, ela recorreu ao postal, a arte postal sendo uma espécie 
de precursor da arte telemática.

POSTCARDS (LUCAS BAMBOZZI, 2000)

POSTCARDS é um trabalho realizado por Lucas Bambozzi, em duas 
versões diferentes: uma versão vídeo e uma instalativa. Na versão 
em vídeo, o artista filma uma certa paisagem de cartão-postal. De 



repente, ele entra com a mão na frente da câmera segurando o 
cartão-postal do local e o mantém por um tempo. Às vezes o plano 
já começa com o cartão-postal. Às vezes há mais de um cartão-
-postal por locação. Ou, ainda, o artista balança um pouco o cartão, 
querendo chamar a atenção para ele, ou à procura de um melhor 
ponto de vista. Antonio Fatorelli fez um excelente comentário 
sobre o trabalho de Bambozzi: “uma disposição que coloca em evi-
dência o vazio e a artificialidade dos clichês fotográficos, confron-
tados com a circunstancialidade das tomadas em vídeo. Uma vez 
submetidas ao dispositivo criado por Bambozzi, as vistas fortemen-
te estilizadas dos cartões-postais passam a exibir as singularidades 
de um cenário habitado, permanentemente alterado pelos efeitos 
das ações cotidianas e pelas inevitáveis reações provocadas pela 
presença do artista no local. E a trama do dispositivo não deixa 
dúvidas. Trata-se, nos dois casos, de uma ação intervencionista de 
natureza criativa, que aciona de modo alternado  uma ou outra 
estratégia discursiva” (FATORELLI, 2013, p. 26).

Na versão instalativa, os mesmos vídeos são projetados sobre os 
cartões-postais, que são apresentados em molduras de vidro. Neste 
caso, há uma fusão sutil entre as duas imagens e o que está em 
movimento se sobressai. A hibridação da imagem em movimento  
e do cartão é algo que gera questões muito interessantes. Mais uma 
vez citamos Antonio Fatorelli em seus comentários certeiros: “Uma 
vez sobrepostas às imagens projetadas, confundidos com os signos 
móveis do vídeo, os postais encontram-se virtualmente subtraí-
dos das suas propriedades estáveis. Nesse momento, a função de 
substrato opaco, habitualmente conferida pelo papel fotográfico, 
encontra-se perpassada e neutralizada pelo efeito de transparência  
da projeção, como se nessa condição limiar, uma vez submetida 
ao espaço expositivo, à condição imaterial da projeção, a fotogra-
fia incorporasse, e para o observador este efeito é determinante, 
a fluidez das imagens em movimento. Uma sensação ainda mais 
intensificada pela sobreposição ao vivo no local das filmagens.  
Nada fortuita, essa operação de ressignificação da imagem estática, 
desencadeada pelos efeitos da projeção constitui o ponto-chave 
de inúmeros trabalhos multimídia contemporâneos, nos quais a 
temporalidade singular da fotografia instantânea encontra-se con-
vertida em temporalidades múltiplas e variáveis, dependendo das 
relações de cada dispositivo.” (FATORELLI, 2013, p. 28)

ROCK AND ROLL (ANDRÉ SHEIK, 2005)

André Sheik é um dos grandes artistas do vídeo no Brasil. ROCK 

AND ROLL é um vídeo constituído basicamente de três planos- 

130

sequência, que dialogam com três cartões-postais da cidade do 
Rio de Janeiro: o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e o Morro Dois 
Irmãos, nesta ordem. Cada plano tem em torno de 50 segundos. 
São planos fixos, feitos de um tripé e que mostra estes ícones 
do Rio um pouco em contra-plongée, isto é, de baixo para cima.          
A cada plano, nada se passa, a não ser a visão da paisagem natural, 
cartão-postal. Mas eis que somos surpreendidos pela queda da 
câmera, que cai no chão, e ainda assim continua a filmar, rente o 
solo. Antes do corte, vemos um pouco como se nós mesmos estivés-
semos no chão. O vídeo levanta uma série de questões quanto às 
imagens-clichês. Andy Warhol filmou o cartão-postal nova-iorquino 
durante 8 horas, em película. Filmou desde que anoiteceu até 
amanhecer. No Rio, Sheik filmou nossos maiores cartões-postais     
e toda vez sua câmera cai. Parece que da última vez teria quebrado 
irreparavelmente. De fato, a imagem-clichê assim colocada parece 
nos levar a seguinte questão, já tantas vezes colocada por Gilles 
Deleuze: como sustentar com o olhar isto que de todo modo não 
podemos ver? Como dar suporte ao que já estamos tão habituados 
a ver que já não conseguimos ver propriamente?

RIO READY-MADE (KATIA MACIEL, 2006)

Em RIO READY-MADE, Katia Maciel fez um ready-made videográfico, 
a exemplo dos ready-made compostos de Marcel Duchamp. Ela 
colocou uma bicicleta de cabeça para baixo e filmou a roda girando 
diante do Pão de Açúcar. Como a bicicleta sobre o banquinho, a 
bicicleta sobre o Pão de Açúcar é como uma imagem cartão-postal 
da arte sobre uma imagem cartão-postal natural. Uma sobreposição 
de cartões-postais. Como na maior parte dos trabalhos de Katia,     
a imagem é feita em plano fixo. O movimento, quando ele existe, 
pode ser de uma grande sutileza, como veremos a seguir. Em RIO 

READY-MADE, o trabalho é de uma grande leveza e tem uma graça 
muito em consonância com o humor duchampiano.

BELVEDERE (ANDRÉ PARENTE, 2010)

 
Em 2010, realizei uma instalação na exposição TEMPO-MATÉRIA, 
no Museu de Arte Contemporânea de Niterói.4 Trata-se de uma 
instalação site specific intitulada “Belvedere”, composta de três 
partes. A primeira parte se constitui de um vídeo projetado em 
grande dimensão na parede do salão hexagonal do museu (11 
metros de largura por 4 de altura). A imagem do vídeo mostra a 
paisagem que é vista da varanda, de um ponto de vista que se situa 
atrás da parede onde o vídeo é projetado, produzindo a ilusão de 
que o espectador está vendo através da parede. O vídeo mostra 
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as mudanças da luz na paisagem ao longo do dia, da aurora ao 
anoitecer. Toda imagem fotomecânica, seja ela analógica ou digital, 
coloca o problema da relação com o referente. Ironicamente, o que 
separa essa imagem de seu referente é apenas a parede onde ela é 
projetada.

A segunda parte é composta por uma série de doze fotografias 
de 2007 do Belvedere situado na estrada Rio-Petrópolis, hoje em 
ruínas, cuja forma arquitetônica se assemelha à do MAC. Fixadas no 
outro lado da parede em que projeto a primeira imagem descrita 
acima, a visão do belvedere leva o público a questionar a relação 
arquitetural, funcional e artística entre as duas construções criadas 
para que a paisagem ao redor seja admirada.

A terceira parte é composta de um vídeo exibido em uma telinha 
de 7 polegadas fixada na parede ao lado das fotografias. Nesse 
vídeo, são mostradas imagens do Belvedere durante os anos de 
1950 e de 1960, quando então se assemelhava a um prédio futuris-
ta, no estilo dos prédios da série JETSONS. Essas imagens são acom-
panhadas da música CHEGA DE SAUDADE (1958), clássico da bossa 
nova contemporâneo da construção do belvedere, em uma inter-
pretação muito engraçada do grupo português “Os Desafinados”, 
que a entoa usando apenas vozes e um forte sotaque lusitano 
carregado de melancolia. Música que propõe um deslocamento na 
maneira como vemos o que foi novo como algo que ainda persiste. 
Aqui o “chega de saudade” se apresenta como uma fórmula: chega 
de modernismo! Esse chega de modernismo é, por assim dizer, o 
lado irônico do trabalho como um todo.

Segundo Fernando Gerheim, “as paredes no interior do disco 
envidraçado de Niemeyer, que privilegia a paisagem da baía de 
Guanabara, formam um hexágono com intervalos entre os lados, 
e os trabalhos dos cinco artistas estão dispostos cada um nos dois 
lados de uma das paredes, com a sexta face aberta para o público 
entrar. Em BELVEDERE (2007-2010), de André Parente, a imagem da 
paisagem da baía de Guanabara é projetada, em grandes dimen-
sões, na parede à frente da paisagem real. A imagem panorâmica 
dessa vista foi gravada em outro dia e outra hora. As duas paisa-
gens, uma real e outra um tromp-l’oeil digital, abrem uma fresta no 
tempo. Do outro lado da parede, vemos doze fotos do Belvedere 
da estrada Rio-Petrópolis, de arquitetura similar à do MAC, em seu 
estado atual, melancolicamente abandonado; e um vídeo baixado 
do YouTube com o mesmo mirante na década de 1960, em seu 
auge. No áudio, CHEGA DE SAUDADE na interpretação nostálgica  
de um grupo português. Somos deslocados de “dentro” para “fora”, 
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e de “fora” para “dentro”, de modo que jamais a imagem confirma 
o lugar de onde a observamos. Ela volta o observador para o próprio 
espaço, o próprio museu modernista, suas projeções de futuro e 
passado. A imagem especular torna-se reflexiva. O trabalho site 
specific, que utiliza o dispositivo (a projeção) e o arquivo (o YouTube) 
faz uma crítica do museu e do modernismo através dos deslocamen-
tos espaço-temporais que produz” (GERHEIM, 2010, p. 232-233). 

Para Rogério Luz, uma das principais características dos trabalhos 
desta exposição, e que coincide completamente com a dinâmica de 
BELVEDERE, “é o movimento do tempo desencadeado a partir de um 
sítio. O sítio faz-se aí passagem, deslocamento, re-visão e imbrica-
ção de momentos, intervalo de trocas entre o interior e o exterior. 
Diferentemente da estética do modernismo, a arte volta-se sem 
cessar para o interior e para o exterior. Essa é, digamos, a mola 
mestra da exposição e também o elemento desestabilizador da 
experiência”.5

E LA NAVE VA (ANDRÉ PARENTE, 2014)

Como em BELVEDERE, tomo mais uma vez como tema o próprio 
museu. O trabalho conjuga dois vídeos, vinte desenhos em 
negativo (desenhos em carvão sobre papel Canson, de dimensão 
20 por 20 centímetros) e um mesa com copos e garrafas de cristal 
cheios de água suja da baía de Guanabara.
 
Em um painel de doze metros de comprimento, os desenhos estão 
dispostos um ao lado do outro. Estes desenhos foram realizados 
em uma mesa de luz, sobre as imagens-clichês do MAC contidas 
no vídeo. O vídeo, por sua vez, contém uma série de 36 imagens 
fotográficas do MAC e do Pão de Açúcar, tiradas da internet, 
ampliadas e coladas sobre cartões mais ou menos do tamanho de 
cartões-postais. Cada fotografia exprime a relação do MAC com 
o Pão de Açúcar, dois dos maiores monumentos, um artificial e 
outro natural, da baía de Guanabara. A relação do MAC e do Pão de 
Açúcar é tal que cada foto cria uma aproximação dos dois. Vemos 
que a linha de contorno do MAC forma uma paralela com a linha 
de contorno da face do Pão de Açúcar que dá para o MAC. O fato é 
que se criou uma mística em torno do interstício que existe entre 
os dois “monumentos”, o arquitetônico e o natural. 

O que o vídeo mostra é o movimento de aproximação dos dois 
até que eles colam um no outro. A partir deste momento, outras 
18 fotos mostram o afastamento dos dois e tudo recomeça. Os 
desenhos estão em negativo, ou seja, o interstício é preto e as 

formas volumétricas dos “monumentos” são brancas. Isso significa 
que a presença do MAC e do Pão de Açúcar é pura suposição. Às 
vezes, certos planos mais próximos do museu dão a impressão de 
que é um barco avançando na baía em direção ao Pão de Açúcar. 

Na verdade, tomando partido destas formas (barco, cálice etc.), 
colocamos ao lado deste vídeo um outro (as telas dos dois vídeos 
são de mesma dimensão, 7 polegadas, o que equivale aos desenhos 
de 20 por 20 centímetros, mais ou menos), cuja sequência foi 
retirada do filme E LA NAVE VA (1983), de Frederico Fellini. No filme 
de Fellini, uma sequência mostra o chef e seus auxiliares tocando 
uma sonata de Franz Schubert (MOMENTO MUSICAL N. 3 EM FÁ 

MENOR), passando os dedos sobre os copos de cristal. Vários deles 
se juntam, um soprando o bocal de garrafas, outros dois manuse-
ando os copos para tocar lindamente a sonata de Schubert. Eu me 
apropriei desta música e do título do filme para completar a trama 
de relações do trabalho. 

A quarta parte da obra é uma grande mesa, que fica em frente ao 
painel e que de certa forma reproduz a mesa vista no filme. Ocorre 
que, ao contrário da mesa do filme, vemos uma água suja com 
detritos da baía de Guanabara, uma vez que se trata de criar um 
contraste entre os lindos copos, taças e garrafas de cristal, além da 
música de Schubert, com o lixo e a poluição que assolam esta linda 
baía. A ideia, que não se concretizou, seria levar três músicos que 
dominam a técnica de tocar copos e garrafas para fazerem uma 
performance no local.

LOUCURA E CULTURA (1972) E SEMI-ÓTICA (1975), DE ANTONIO MANUEL

Duas experiências fortes do cinema experimental brasileiro nos 
são dadas por Antonio Manuel, em LOUCURA E CULTURA (1972) 
e SEMI-ÓTICA (1975), ambos filmados em 35 mm e em preto e 
branco. No primeiro, Antonio Manuel nos mostra uma série de 
artistas que vieram participar de um debate no MAM do Rio de 
Janeiro, em 1968. Imagem e som se contrapõem. A imagem é 
dura, “repressiva”, na qual vemos, como que fichados pela polícia, 
de frente e de perfil, os artistas Rogério Duarte, Lygia Pape, Luís 
Saldanha, Caetano Veloso e Hélio Oiticica, completamente imóveis, 
impassíveis e mudos. A imagem de Hélio Oiticica foi enviada do 
exterior, onde se encontrava. Na banda de som, pelo contrário, 
temos um apelo ao livre pensar, ao debate – “a loucura para mim 
significa um sentido de liberdade, de criação” –, à revolução 
(ouvimos trechos da MARSELHESA, em uma versão orquestrada).   
Ao ouvir a MARSELHESA, entendemos porque Hélio Oiticica optou 
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por enviar uma imagem fotográfica como se ele estivesse de peruca 
e com aqueles coques típicos do século XVIII, e com um pó no 
rosto, portanto, maquilado. Do corpo imobilizado e impotente dos 
artistas, o filme nos faz ouvir o grito que exprime a angústia que 
tomou conta da intelectualidade naquele momento, início dos anos 
de chumbo: “atenção, atenção, eu quero falar... eu preciso falar”. 
 
Em SEMI-ÓTICA, vemos uma casa em que foi pintada uma bandeira 
do Brasil. No lugar que corresponde ao círculo da bandeira, tem-se 
uma janela. Quando a janela é aberta, vemos um buraco negro. 
Trata-se de uma metáfora pela qual o filme vai nos fazer imergir na 
marginalidade, fazendo desfilar uma série de imagens fotográficas 
em preto e branco de bandidos (seguramente imagens dos arquivos 
das páginas policiais), seguidas de uma ficha técnica que fornece 
um conjunto de informações: o nome, a idade e a cor dos bandidos 
(imaginárias, claro). A cor de cada bandido é uma das quatro 
cores da bandeira. Enfim, essa é a geometria formal que o filme 
constrói, como uma espécie de pré-história da nossa consciência 
de marginais. Afinal, como diz Antonio Manuel, a frase de Oiticica 
– “seja marginal, seja herói” – exprimia muito claramente a nossa 
condição de “marginais culturais”. O filme funcionava como uma 
espécie de máquina semiótica contra a máquina de morte montada 
pela ditadura contra a marginália, seja o marginal do morro 
(bandidos), seja o marginal do asfalto (artistas).

Nesses filmes de Antonio Manuel, a imagem-clichê – seja sob a 
forma da fotografia de fichamento policial, seja a fotografia de 
jornalismo policial – se depara com uma disjunção entre imagem 
e o som, ou a imagem e a palavra escrita, que a ela se contrapõe, 
criando um encadeamento inconciliável, por meio do qual o clichê 
se choca com algo que o liberta, nos fazendo ver novas possibili-
dades na imagem. Hoje em dia, é cada vez mais imprescindível 
saber ler e lidar com os clichês produzidos no campo da cultura. 
O clichê, ao se mostrar, parece dizer, numa fórmula comum ao 
discurso autoritário: “a realidade vos fala”. O que ele não diz é de 
qual posição particular (social, cultural, política) ele é o efeito e o 
instrumento. Uma pedagogia da imagem deve produzir imagens 
que colocam o espectador numa posição conflitiva com o campo  
e as relações de força reais do presente, fazendo com que o 
espectador possa verificar a sua produção “discursiva”. Com isso, 
queremos dizer que a imagem não deve ser unicamente vista, 
como se ela fosse o fruto de uma pretensa naturalidade, como se 
ela de fato se mostrasse integralmente ao se mostrar. A imagem 
deve ser lida não menos do que vista. A ideia de que a imagem é 
pura naturalidade, puro analogon, é, hoje em dia, mesmo para o 

Antonio Manuel
LOUCURA E CULTURA
Filme 35 mm, 1972

P.  141
Antonio Manuel
SEMIÓTICA 
Filme 35 mm, 1975



140

senso comum, ultrapassada. Ao contrário do que se pensa, o apa-
recimento da fotografia no campo da produção imagética ajudou a 
romper com essa ideia. Com a fotografia, o equilíbrio da separação 
dos setores entre natureza e cultura foi abalado, na medida em 
que ela é ao mesmo tempo natureza e cultura, objetiva e investida 
(linguagem, discurso). 

A fotografia transformou definitivamente a relação imagem- 
palavra: como invenção, ela obriga a repensar o estatuto da arte  
– Benjamin, por exemplo, mostrou que não havia nenhum sentido 
se perguntar se a fotografia e o cinema são artes, na medida em 
que seu aparecimento transformou o conceito e o estatuto da arte 
–; como prática específica da comunicação social, ela transforma 
inteiramente o texto que a acompanha em um sistema adventício 
que vem sublimar, patetizar ou racionalizar a imagem.
 
O fato é que a imprensa ilustrada, os livros de história em quadri-
nhos, os livros de arte e o audiovisual tornaram a relação imagem-
-palavra um espaço de relações inéditas e desconhecidas. É verdade 
que, desde Platão, a palavra jogou como que um véu negro sobre o 
sensível, na medida em que este era tematizado como um menos-
-ser. Mas com Henri Bergson e Edmond Husserl, e posteriormente 
com Maurice Merleau-Ponty e Jean-François Lyotard, há uma tenta-
tiva de apreender um sentido próprio do visível, uma tentativa de 
se interrogar sobre a possibilidade de um discurso falar do sensível 
sem anular sua alteridade. O sensível não está de fato fora da lin-
guagem, mas dentro dela. A linguagem não é um meio homogêneo, 
ela é fracionada porque exterioriza o sensível em presença, objeto, 
mas também porque integra o icônico no articulado. O olho está 
na palavra, já que não há mais linguagem articulada sem exterio-
rização de um “visível”. Por outro lado, ele ainda está na palavra 
porque existe exterioridade ao menos gestual, “visível”, no interior 
do discurso que é sua expressão. 

COMENDO PAISAGENS (LIA CHAIA, 2005)

Lia Chaia é uma artista que desenvolve as mais variadas ações. 
Algumas são transformadas em vídeos, como DESENHO CORPO, 
outras em fotografia, como COLUNA. Mas, em COMENDO PAISAGENS, 
ela mistura os dois meios de forma inusitada. Sentada no chão, em 
uma posição meditativa, a artista come, uma após outra, imagens 
de paisagens naturais e urbanas, ao longo de 30 minutos.
 
O trabalho de Lia Chaia sem dúvida nos lembra a série JEJUM 
(1975/1976), realizada por Paulo Herkenhoff, em que o então artista, 
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hoje um dos grandes curadores brasileiros, recorta matérias 
diversas do jornal e as come. Em um deles, JEJUM – CENSURA (1976), 
Paulo come apenas matérias sobre fatos relacionados à censura 
de obras de arte (canções, livros, filmes, artes plásticas, peças de 
teatro etc.).

No caso de Lia Chaia, a longa duração, difícil de ser realizado à 
época em que Paulo realizou seu vídeo, é muito importante no 
sentido de nos fazer “digerir a informação”, uma questão que 
aborda a nossa relação problemática com as imagens-clichês pro- 
duzidas em excesso pela imagerie contemporânea.

CAIxA COR (2003), BRANCO (2004), RGB (2005), DE BOETNER E AGILSON

A dupla Marcio Boetner e Pedro Agilson trabalha junto há uma 
década. O trabalho dos artistas possui uma divisão clara: Pedro 
fotografa, Marcio performa. Os vídeos da dupla são realizados na 
técnica de stop motion, que consiste em fazer uma sequência de 
imagens fixas que pode dar a impressão de movimento. No caso 
dos trabalhos da dupla, o efeito de continuidade é acentuado pela 
ação, em geral bastante simples, e das fusões e mudanças de plano, 
como na decupagem cinematográfica. São muitos os trabalhos 
da dupla. Mas quero comentar os três que mais me chamaram            
a atenção, realizados entre 2003 e 2004, no início da colaboração 
dos artistas. Estes três primeiros trabalhos – CAIxA COR, BRANCO          
e RGB –, ainda por cima, possuem uma relação maior com a 
questão da imagem-clichê, uma vez que a ação desenvolvida incide 
sobre elementos da própria imagem, chamando a atenção para 
certos problemas de toda e qualquer imagem fotocinematográfica.

Em CAIxA COR, de 2003, a exemplo do trabalho de Lia Chaia, reali-
zado dois anos mais tarde, e de Paulo Herkenhoff, mais uma vez o 
artista come papel. O que muda são as mídias deglutidas e a forma 
como a informação é “digerida”: jornal (Paulo), fotografias (Lia), 
páginas amarelas (Marcio e Pedro). Na sinopse dos próprios artistas: 
“um homem à mesa tem à sua frente um prato e um exemplar das 
Páginas Amarelas. Na parte inferior da imagem temos uma tabela 
de cores que varia do branco ao amarelo das Páginas Amarelas. 
Ele vai comendo as páginas dedicando atenção especial a algumas 
como as relativas a Decoração, Estética, Fantasias etc. À medida 
que vai comendo, vai se amarelando. O auge da degustação ocorre 
com as páginas de Galerias de Arte. O Homem está satisfeito. Sua 
cor então é o amarelo das Páginas Amarelas. Explode. E todo o 
ambiente ganha a cor amarela das Páginas Amarelas, com exceção 
do prato e das Páginas Amarelas”.

Em BRANCO, um homem, sentado à mesa, tendo ao fundo uma 
parede de ladrilhos brancos, tem à sua frente uma jarra de água 
e um copo. À medida que vai bebendo a água, lentamente ele 
vai tornando-se transparente até desaparecer completamente, 
fundindo-se com a parede branca. É importante dizer que o vídeo   
é em preto e branco.

Em RGB, “um homem acorda e se dirige ao espelho. Se desespera 
ao perceber que se tornou vermelho. Acaba por se conformar e 
volta para a cama. Adormece novamente e sua cor volta ao normal. 
Volta a acordar e se dirige ao espelho. Se desespera ao perceber 
que se tornou verde. Acaba por se conformar e volta para a cama. 
Adormece novamente e sua cor volta ao normal. Volta a acordar e 
se dirige ao espelho. Se desespera ao perceber que se tornou azul. 
Acaba por se conformar e volta para a cama. Adormece novamente 
e sua cor volta ao normal” (sinopse fornecida pelos artistas).

O que há em comum nestes vídeos são os seguintes fatos: Marcio 
Boetner performa em todos eles; sua performance dá um ar 
burlesco aos vídeos; os vídeos são todos realizados em stop motion; 
alguns dos aspectos das imagens como a cor, a fusão, a relação 
da imagem com o clichê; a ação do homem, que paulatinamente 
nos leva a ter consciência de que não passa de uma imagem e, por 
outro lado, desperta a nossa imaginação sobre questões relativas 
ao fato de que estamos a lidar com uma imagem, uma imagem de 
imagem – tal como as latas de sopa Campbell ou as caixas de Brillo 
Box e as Coca-colas de Andy Warhol –, uma imagem de segunda 
geração que tem seus fundamentos em uma imagem-clichê.

O trabalho de Antonio Manuel, Sonia Andrade, Solon Ribeiro, 
André Sheik, Katia Maciel, Lia Chaia, Marcio Boetner, Pedro Agilson 
e André Parente deixam claro a importância da imagem na cultura 
contemporânea. O famoso lema “política enquanto obra de arte” 
se torna um princípio de configuração das imagens como instru-
mento de condicionamento na cultura moderna e contemporânea. 
A imagem é mais importante do que a realidade, assim como 
a versão é mais importante do que o fato. A política é, hoje em 
dia, inseparável da cultura midiática e do universo de imagens 
e simulacros despotencializados que ela secreta. Os modelos imagé-
ticos percorrem grandes e pequenos territórios da vida cultural de 
nossos dias: os acontecimentos artísticos e esportivos, as normas 
do comportamento, as representações sociais.
 
A definição moderna do poder político e social coincide com uma 
programação total da vida e da cultura como espetáculo. Na cultura 
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da comunicação e da informação, as imagens são como clichês 
que não param de circular de dentro para fora e vice-versa, fazendo 
com que o interior das pessoas se assemelhe ao exterior: trata-se 
de um processo de assujeitamento no sentido mais amplo, a saber, 
um processo de subjetivação. Neste sentido, comer uma imagem, 
ironizar sobre as cores dos bandidos todos pretos assassinados pelo 
“esquadrão da morte”, derrubar a câmera, mostrar que o museu 
cartão-postal é um belvedere, plagiado de um outro belvedere, 
sobrepor ao cartão-postal do Rio um outro cartão-postal, este da 
arte, ou criar fabulações nas quais nossas vidas e as imagens se 
confundem, tudo isto pode ser um modo de exorcizar os clichês 
que nos assujeitam.

→
Lia Chaia
COMENDO PAISAGENS
Vídeo, 2005



Marcio Boetner e Pedro Agilson
BRANCO
Vídeo, 2004
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Até aqui, tenho analisado uma série de trabalhos cujas imagens 
são indiferentemente analógicas ou digitais, mas são imagens 
“indiciais”, embora problematizem as relações com seus referen-
tes. Quero dizer com isto que elas não alteram a fotografia ou o 
fotograma em sua unidade básica, o que chamamos de molde,  
do ponto de vista técnico. Se o fazem é do ponto de vista estético, 
recorrendo a muitos artifícios distintos para criar modulações: 
imagens abstratas e ou sequenciais (audiovisuais diversos), ins-
talações que problematizam o instante decisivo (Hélio Oiticica, 
Neville D’Almeida e Ana Vitória Mussi) fotomecanismos (Frederico 
Dalton), telas de fumaça (Rennó), imagens veladas (Essila Paraíso), 
imagens que ganham transparência tridimensional (Ana Vitória 
Mussi), projeção da imagem sobre uma realidade tridimensional 
que nada tem a ver com ela (Solon Ribeiro); circulação da imagem 
por meio de mídias híbridas (Sonia Andrade e Ana Vitória Mussi). 
Entretanto, tais imagens possuem uma unidade fotocinematográfi-
ca: o clichê fotocinematográfico – o molde – permanece intacto.

Os trabalhos que analisarei a seguir, por sua vez, possuem imagens 
compósitas, ou seja, foram obtidas por meio de efeitos infográ-
ficos (algoritmos, imagem vetorial, efeitos digitais diversos que 
produzem uma modulação na imagem) que as transformaram radi-
calmente, fazendo-as perder suas relações com o referente exterior, 
ainda que ela possa gerar a sensação, em certos casos, de manter 
este vínculo. No mais das vezes, estas imagens são compósitas 
porque são formadas por várias outras imagens, ou mesmo por 
várias outras séries de imagens, o que de certa forma faz com que 
percam o caráter de imagem indicial.

Aqui é preciso fazer uma introdução puramente técnica. O digital 
por si só não destrói o caráter indicial de uma imagem. Os milhões 
de fotos realizadas – por fotógrafos, artistas, cientistas, jornalis-
tas, turistas – todos os dias são, em sua grande maioria, imagens 
que não tiram partido das potencialidades de transformações de 
suas matrizes numéricas. Ao contrário da imagem analógica, que 
procede por molde, tais matrizes numéricas da imagem digital 
podem ser continuamente calculadas, transformadas, por algorit-
mos e programas, de forma que suas variações são como modu-
lações. Podemos, neste sentido, distinguir o analógico e o digital 
em função desta diferença entre o molde (clichê fotográfico) e a 
modulação (variação contínua das matrizes numéricas). 

No entanto, como vimos nos capítulos anteriores, não foi preciso 
esperar o digital para que, do ponto de vista estético, tivéssemos 
fotografias expandidas que justamente estão entre a fotografia 

(molde) e o cinema (modulação), porque elas foram submetidas às 
mais distintas variações. Descrevemos este processo nos trabalhos 
de audiovisual, nos trabalhos que produzem efeitos-cinema por 
meio da bricolagem de dispositivos de captura, projeção e intercep-
tação da luz projetada (tela de fumaça e de bolha de sabão), ou das 
imagens-cristais produzidas por Essila Paraíso, Ana Vitória Mussi 
e Sonia Andrade. Passaremos agora a descrever trabalhos que, 
para além de realizar moldes fotográficos, se utilizam de softwares 
capazes de produzir deformações topológico-vetoriais na constru-
ção de imagens sintéticas repletas de dobras espaço-temporais.
 
DESVARIOS E DEVANEIOS DE KATIA MACIEL

Katia Maciel fez uma série de instalações de uma grande beleza 
que misturam de modo muito peculiar a fotografia e o cinema, 
mas, sobretudo, a paisagem, a árvore e a floresta em um arvorar 
que poderia ser considerado uma espécie de devaneio daquilo que 
Gaston Bachelard chama de a “árvore aérea”. UMA ÁRVORE (2010) 
é um dos vídeos mais singelos e potentes de Katia. Uma árvore 
frondosa do Jardim Botânico é filmada em primeiro plano: apenas 
a árvore se movimenta na paisagem fixa. A artista usou alguns 
frames da filmagem para criar a imagem de uma árvore que respira, 
em um movimento sutil de sístole/diástole. “Curioso é perceber 
o movimento de respiração e pulsação de uma árvore. Como se 
este movimento fosse capaz de despertar em nós os devaneios da 
imaginação da árvore aérea que existe em toda árvore. A árvore 
deixa de ser este ser estático por excelência, ‘filtro’ que transforma 
por fotossíntese o gás carbônico em oxigênio, e se transforma em 
um ser capaz de despertar em nós os maiores devaneios das coisas 
voantes e frementes, talvez mais do que os pássaros” (BACHELARD, 
1988, cap. 8).
 
ARVORAR (2012) é uma instalação interativa de grandes dimensões 
(8 a 12 metros de largura por 3 ou 4 de altura) na qual, por meio do 
sopro, os visitantes podem criar movimento na imagem de uma 
grande floresta, até então estática, como uma fotografia. O efeito 
do sopro cria a transição entre uma imagem plenamente imóvel 
em imagem móvel. Ao fazê-lo, sentimos toda a força criativa que 
os movimentos vegetais despertam em nossa imaginação. Ao expe-
rimentar “Arvorar” pela primeira vez fui tomado por um frêmito 
de quase alucinação – “arvorar” era um termo muito utilizado 
nos anos 1970 para estados alterados da consciência – que me fez 
lembrar um texto de Rainer Maria Rilke. O texto discorre sobre a 
situação vivida por um leitor que passeava no bosque procuran-
do um lugar para ler. De repente, ele se encosta a uma árvore e 
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começa sua leitura. Mas eis que ele sente emanar das vibrações da 
árvore algo que lhe toca profundamente, como se seu corpo fosse 
tratado pela primeira vez como uma alma. Esta sensação cresce no 
homem a ponto de ele interromper a leitura para meditar sobre o 
que se passa. Depois de pensar sobre o encantamento que a troca 
com a arvorezinha lhe proporcionou, ele conclui: eu fui condu-
zido ao outro lado da natureza. Esta constatação, vinda de Rilke, 
nos parece perfeita para exprimir a sensação causada em nós pela 
paisagem, pela árvore e pelo arvorar de Katia Maciel (BACHELARD, 
1988, p. 205 a 207).
 
PISTA (2015) é um desses devaneios da artista. A imagem é 
formada por várias imagens de um tronco de árvore projetado 
na horizontal. Vemos o tronco se mover, como se ele passasse da 
esquerda para a direita. Usando uma técnica parecida com INÚTIL 

PAISAGEM, a artista fotografou o tronco de uma árvore e o “colou” 
no After Effects, de forma a dar-lhe um movimento, como se ele 
fosse infinito. Mais uma vez, a artista se apodera da imagem da 
árvore e cria, com ela, um movimento. Não mais uma respira-
ção. A árvore sequer está na vertical. Ela foi horizontalizada. Ao 
realizar este trabalho, Katia provavelmente terá se lembrado de 
um imenso pinheiro filmado por Eija-Liisa Ahtila e projetado na 
horizontal, numa dimensão quase real. A imagem que vi projetada 
no MODENA, de Stockholm, durante uma retrospectiva da artista, 
curada por Daniel Birnbaum, devia ter algo em torno de 15 metros 
de largura. Ao pé da árvore, víamos a própria artista finlandesa, 
isto é, ao lado do tronco do gigantesco pinheiro. Eram necessários 
algo como 7 projetores colocados na horizontal cada um proje-
tando uma parte do tronco. Entre uma imagem e outra, havia um 
corte. A artista não se preocupou em dar a ilusão de ser uma única 
projeção. No caso de Katia, temos a ilusão de ser o mesmo tronco 
que avança sem parar, como se a árvore fosse infinita. Em PISTA, 
se Katia parece entender porque um ser exterior como a árvore 
está à procura de sua alma, é porque ela deve estar à procura da 
sua. Como poeta que é, ela sabe que a árvore se conecta às nossas 
forças e potências, que muitas vezes dela dependem para crescer: 
“Ó eu, que quero crescer, olho para fora e a árvore cresce em mim” 
(BACHELARD, 1988, p. 205 a 207).

Em INÚTIL PAISAGEM (2007), Katia fotografa os prédios da praia de 
Ipanema, de frente. São realizadas mais de 150 imagens fotográfi-
cas. Depois, estas imagens são coladas digitalmente uma ao lado 
da outra,  formando uma única imagem. Não há vestígio de junção 
entre as imagens. A edição apenas cria um movimento panorâmico 
suave e sutil para a direita que faz a imagem deslizar muito len-
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tamente em um travelling cinematográfico. A imagem ganha movi-
mento, mas o movimento não está dentro da imagem. O trabalho 
opera, portanto, entre as linguagens da fotografia, do vídeo e dos 
meios digitais. Vemos uma depois da outra as entradas e jardins 
dos prédios gradeados de ponta a ponta – justamente no bairro em 
que a Bossa Nova foi inventada e onde provavelmente a música 
homônima de Tom Jobim teria sido feita, trinta anos depois. Ao 
fim do movimento, a “câmera virtual” para e faz o movimento 
contrário, para a esquerda. O que vemos é a ilusão de que as grades 
foram removidas, o que gera uma aparente sensação, ainda que 
virtual, de liberdade. Mas é uma liberdade que tem um preço, pois 
a imagem ficou marcada pelas grades dela extraídas.

Se observarmos com atenção a imagem, vemos que a autora não 
se importou com os traços deixados pelo trabalho de extração das 
grades – que por sinal nos fazem lembrar as pinturas quase hiper-
realistas de David Hockney –, que deixam seus rastros na carne 
da realidade, ainda que de uma realidade virtual, pois a ausência 
de paralaxe marca a sensação de uma falta de movimentos na 
relação entre os objetos verticalizados em profundidade. A sutileza 
do trabalho de Katia consiste em chamar nossa atenção para o 
contraste entre a beleza da paisagem da cidade do Rio de Janeiro e 
os problemas sociais que a deformam, por uma espécie de falta de 
sensibilidade. Se todos ouvissem INÚTIL PAISAGEM, quem poderia 
ter a ideia de gradear a nossa paisagem? Neste trabalho, a criação 
de uma fotografia em movimento é a condição de possibilidade 
para a colocação de uma pergunta: grade para quê, se a violência 
está na separação, na relação cindida entre o dentro e o fora? Desta 
forma, de um sintoma da violência, a grade se transmuta em uma 
de suas causas, ainda que virtuais. A ausência da paralaxe curiosa-
mente só aumenta o contraste entre o nosso devaneio de liberdade 
criado pela verticalidade das árvores e a ausência de imaginação 
dos homens de negócio que hoje habitam esses prédios da orla.

É oportuno lembrar, como o faz tão bem Guy Brett, que “o 
trabalho de Katia Maciel se conecta à persistência de um tema ou 
ideia na arte brasileira: a noção de barreiras e divisões permeá-
veis”. O DIVISOR de Lygia Pape, nos anos 60 – um grande lençol de 
algodão, com buracos equidistantes para passarem as cabeças –, 
explorava o paradoxo do junto e separado como uma experiência 
sensual e social. Preocupações similares teve Cildo Meireles em 
ATRAVÉS (1983-89), uma enorme instalação penetrável feita de 
diferentes tipos de barreiras que se podem encontrar dentro e fora 
da cidade. E depois também Antonio Manuel com OCUPAÇÕES/

DESCOBRIMENTOS (2002) – um ambiente participativo onde pessoas 
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atravessam uma sucessão de buracos, feitos pelo próprio artista 
com um martelo em grandes paredes de tijolos. Trabalhando com  
a imagem eletrônica, Katia Maciel soma as perplexidades do virtual 
e da ilusão a esta problemática.

AUTOBIOGRAFIA (2014) é um conjunto de vídeos. No vídeo prin-
cipal, que funciona como base para os outros, vemos a artista 
pendurada em sua estante de livros, em sua casa, na sala de estar. 
Ela fica pendurada todo o tempo, porque o vídeo está em loop. Não 
é possível saber quando o vídeo começa e acaba, ou seja, recomeça. 
Na verdade, a imagem parece, por vezes, dar a sensação de uma 
ação congelada no tempo. O vídeo lembra um pouco um sonho ou 
um devaneio. Achamos que em algum momento a artista vai sair 
ou cair. Mas ela se mantém pendurada, se segurando na pratelei-
ra mais alta da estante. Vemos praticamente toda a estante e um 
conjunto grande de livros. Um leitor inveterado imaginaria ali algo 
como 2 mil livros. Se nos aproximarmos da imagem podemos até 
reconhecer, se habituados com livros de arte, um ou outro autor ou 
artista na estante. Enfim, o vídeo trata da duração. Quanto tempo 
esta mulher vai ficar dependurada? O que ela estaria fazendo 
pendurada na estante? É ela que está sonhando ou somos nós?             
O que se vê e o que é visto nesta imagem? O que será que se passa 
na cabeça dela, uma vez que não se passa nada?
 
MEIO CHEIO, MEIO VAZIO (2009) foi apresentado recentemente 
como sendo parte do conjunto AUTOBIOGRAFIA. Ao mesmo tempo, 
o vídeo já havia sido apresentado anos atrás, em uma exposição 
intitulada O QUE SE VÊ E O QUE É VISTO, que Maciel realizou em 
parceria com Antonio Fatorelli, na qual o conjunto de vídeos apre-
sentado por ela se chamava DEVANEIOS. MEIO CHEIO, MEIO VAZIO é 
um vídeo em preto e branco no qual vemos uma jarra a derramar 
água em um copo. O copo está cheio até a metade, mas, ainda que 
o líquido continue a ser despejado dentro do copo, o nível da água 
não aumenta. Em minhas conversas com a artista, ela disse que 
o vídeo tem a ver com o ditado inglês, “half full, half empty”. Esse 
ditado contém uma filosofia muito especial, que poderia ensejar 
um diálogo zen-budista. Um pessimista que bebe sua Guinness e 
vê o copo pela metade provavelmente dirá: minha Guinness está 
quase acabando. Por outro lado, um otimista (duvido que, se ele 
gostasse tanto da Guinness quanto o pessimista, viesse a dizer isto) 
olharia para seu copo de água e diria: obrigado, meu copo ainda 
está quase cheio. O ditado exprime claramente o estado de espírito 
das pessoas. O vídeo tem um efeito semelhante, mas em um outro 
nível. O copo está virtualmente enchendo, sempre enchendo, mas 
não enche nunca. Podemos tecer uma série de comentários. Em 

primeiro lugar, a obra é como uma foto que mantém em sus-
pensão “o instante decisivo”. Em segundo lugar, é uma imagem 
em movimento que perpetua o movimento do instante decisivo. 
Finalmente, MEIO CHEIO, MEIO VAZIO produz uma isomorfia entre 
o conteúdo e a forma, porque o instante decisivo que ela capta 
possui duas faces: uma atual (o copo está enchendo), outra virtual 
(o copo permanece meio cheio, meio vazio).

Os trabalhos de Katia Maciel possuem um tipo de repetição que 
apela para uma ação em suspense, uma vez que a ação que se 
repete não se completa integralmente para quem a vê. Neste 
sentido, o que se vê difere do que é visto. O que se vê é da ordem 
da percepção; o que é visto, da subjetivação. É verdade que o jarro 
derrama água sobre o copo sem parar (MEIO CHEIO, MEIO VAZIO, 
2009), mas o copo nunca se enche de fato. No entanto, o tempo 
da visão é que, em determinado momento, se completa em sua 
duração própria. Na verdade,  grande parte do trabalho de Katia 
apresenta estas ações muito curtas, realizadas em loops que nos 
fazem pensar em todas as formas de desatino, porque elas não 
se completam: as ações permanecem em suspensão, puramente 
virtuais (a imagem imagina sua própria forma de ser), criando um 
outro tempo, um outro pensamento do tempo, um pensamen-
to que não permite que a ação mostrada se confunda com sua 
realizacão espaço-temporal. Como diz Ricardo Basbaum, “talvez 
seja através da série de vídeos DESVARIOS (2008-2009) que Katia 
Maciel se deixe atravessar mais literal e diretamente pelos devires 
da produção da obra de arte, fazendo-se presente nas ações através 
do corpo ou da voz e, ao mesmo tempo, acionando alguns dos 
mecanismos recursivos tão caros à sua prática: fazer recomeçar 
novamente as ações construídas, sem deixar que se concluam em 
uma operação satisfatória de finalização dos processos” (PARENTE  
e MACIEL, 2012, p. 59). 

Há um vídeo de Sara Ramo, intitulado MEIA VOLTA, VOLTA E MEIA 
(2005), que podia perfeitamente integrar a série de devaneios 
de Katia Maciel, embora seja anterior aos vídeos de Katia e não 
seja realizado com algoritmos ou programas que trabalham com 
imagem vetorial – não sendo, portanto, um trabalho de imagem 
compósita. No vídeo, um quarto de dormir é como que “animado”, 
por meio da técnica de stop motion. Trata-se de uma libertária 
irrupção do movimento que desloca todos os objetos de seus 
lugares, fazendo-os girar em torno de seus eixos. Ao “voltar” a seus 
lugares, não só a posição inicial não é mais reencontrada, como o 
movimento é novamente retomado e interrompido no seu curso, 
como a sugerir que ele sempre poderá voltar e tomar de novo 



160

conta do lugar. No mundo de Sara Ramo, os objetos e coisas banais 
com as quais convivemos no nosso cotidiano – cama, cadeira, 
cabide, armário, bacias, vasos, panelas, potes, pedras, poltronas, 
sapatos – são deslocados de seus lugares e funções. Eles ganham 
vida, são animados e passam a agir sobre nós, como no conto de 
Allan Poe O DIABO NO CAMPANÁRIO: numa cidade pequena onde 
tudo funciona perfeitamente ao redor do relógio de uma igreja, 
aparece de repente um diabo (um estrangeiro vindo de trás das 
montanhas) que sobe na torre da igreja da cidade, pega o sino e 
marca treze badaladas e, com a décima terceira badalada, o tempo 
se corrompe e todos os objetos da cidade animam-se e voltam-se 
contra os seus próprios donos.

Segundo Stella Senra, os objetos não são convocados nos trabalhos 
de Ramo, “em virtude da sua materialidade, nem tampouco de 
suas qualidades formais ou conceituais; se comparecem com tanta 
insistência na obra da artista, isto se deve, antes, à função que 
desempenham no nosso dia a dia – ou seja, na medida em que in-
corporam uma relação.  É nossa relação com os objetos que deter-
mina nossos gestos; e esta relação não é direta, como costumamos 
pensar, mas se configura no interior de uma dada ordem;  ordem 
que a sociedade nos impõe e que dá origem aos nossos hábitos, 
aos nossos automatismos. É esta ordem que rege nossas ações, 
destituindo-nos, portanto, embora de modo imperceptível, de 
nossa liberdade. Se o trabalho de Sara se confronta com a ordem 
das coisas é porque, nesse limite imposto à nossa relação com elas 
e com o mundo à nossa volta, o que está em questão é a liberdade” 
(SENRA, 2012).

PLISSADO FRACTAL EM ANDRÉ PARENTE

Ao longo do desenvolvimento do Visorama (dispositivo sobre 
o qual falarei mais adiante), um matemático, Sérgio Machado 
Pinheiro, desenvolveu um sistema de visualização de multirresolu-
ção. Isto nos permitia visualizar uma imagem grande demais (ela 
podia ter 3 GB ou 30 gigabytes, indiferentemente, e a sua visuali-
zação não mudaria), como fazer sobre ela um zoom sem pixelizá-la. 
Quando vi este sistema de visualização, tive a ideia de fazer um 
trabalho intitulado ESTEREOSCOPIA em que a minha imagem fosse 
formada por milhares de imagens da minha companheira, Katia 
Maciel, ela também artista, bem como a imagem dela, em retorno, 
fosse formada por milhares de imagens minhas. Surgiu assim uma 
instalação interativa baseada em um zoom infinito que envolve 
a imagem de duas pessoas fotografadas em campo/contracampo 
(dispositivo principal da representação audiovisual) reproduzin-

André Parente
ESTEREOSCOPIA 
Vídeo-instalação, 2006
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do conceitualmente a estrutura de uma imagem fractal (a parte 
contém o todo).

O trabalho coloca inúmeros problemas conceituais: a importân-
cia do loop na arte digital; a questão de uma imagem-mosaico 
fotorrealista que obedece aos princípios da imagem fractal, em 
que as partes se confundem com o todo; a questão da disjunção da 
imagem e do som; a questão, muito atual, relativa à temporalidade 
nas imagens fotográficas; e finalmente a questão de uma interativi-
dade não apenas visual, mas sonora.

As imagens-mosaicos têm a ver com a estética do fragmento,  
a saber, com a implosão da obra como centro e totalidade. Como 
disse Roland Barthes, “a incoerência é preferível à ordem que 
deforma”. Entretanto, a poética do fragmento possui caracterís-
ticas próprias, formais e de conteúdo. Formais: exprimir o caos 
sem reduzi-lo. Mostrar que um rosto ou uma paisagem aparente-
mente caótica são formados de muitas paisagens singulares que 
nos permitem realizar deslocamentos interessantes. De conteúdo: 
afastar o “monstro” da totalidade com a ideia de que uma imagem 
sempre “esconde” outra imagem ou remete a outra imagem. 
Trata-se de um convite para o espectador explorar a imagem como 
uma paisagem de paisagens, uma vez que uma paisagem remete a 
outras paisagens, ao infinito: “a desorientação seria a condição da 
paisagem” (LYOTARD, 1990, p. 188).

O segundo aspecto está ligado à poética fractal. O fractal se 
apresenta como uma dimensão intermediária capaz de nos fazer 
transitar entre o contínuo e o descontínuo, a ordem e a desordem, 
o local e o não local, a parte e o todo, o campo e o contracampo. 
A dimensão fractal, intermediária, da instalação, é múltipla. Em 
primeiro lugar, há uma indiscernibilidade da instalação quanto à 
técnica. Não “sabemos” se é fotografia, cinema ou infografia. Por 
outro lado, quanto à imagem dos personagens, estamos sempre em 
uma dimensão intermediária, entre um e outro.

Por fim, quanto à relação entre o som e a imagem, há outro 
paradoxo, pois o diálogo fala de uma interioridade especular – 
“quero ver o que você está vendo de mim” – que é desmentida pela 
imagem, que é pura exterioridade, como na banda de Moebius. O 
diálogo, embora em primeira pessoa, é um discurso indireto livre, 
em que eu é outro. Vertigem que multiplica o que se ouve no que se 
diz, sempre o mesmo que continua o outro, que sou eu, que é você. 
“Eu quero ver o que você está vendo de mim dentro de você”. Eco, 
fundo, tudo em mim é você. Em uma imagem vemos todas as outras. 

Mosaico que soma eus e vocês e vice-versa: “Eu quero ver o que você 
está vendo de mim do que eu estou vendo de você dentro de mim”. 
Mantra do universo digital, em que a repetição é o ritmo do que se 
vê. No jardim das delícias digitais, eu é você e você sou eu, com-
partilhando uma profundidade virtual infinita, porém a única que 
interessa, pois não é determinada tecnicamente, mas esteticamente.

Segundo Claudio da Costa: “ESTEREOSCOPIA mostra o interesse 
do autor pelo século de invenções de aparelhos de visão, contexto 
de formação da subjetividade e da percepção modernas. Em 
ESTEREOCOPIA, duas figuras num caminho de palmeiras se entre-
olham, um a cada vez, como na construção campo/contracampo 
banalizada pelo cinema tradicional. O sujeito que vê é constituído 
por infinitas imagens fixas daquele que é visto. A face daquele que 
olha no campo da imagem é uma repetição infinita de fragmen-
tos da face daquele que é objeto da percepção do primeiro. Esse 
movimento de olhar e ser olhado, num sujeito que se bifurca 
transformando-se um em outro, ocorre continuamente pelo arti-
fício do looping. Os limites do sujeito e do objeto ficam indetermi-
nados no âmbito da percepção. Uma flutuação parece ocorrer na 
imagem. Entre o sujeito que percebe e o sujeito que é percebido há 
apenas um movimento infinito de idas e retornos na imobilidade 
dos lugares ou posições que se repetem e se alternam. Se o sujeito 
percebe de uma posição perspectivada, este lugar, na instalação de 
Parente, é instável, ora subjetivo, ora objetivo; um lugar concebi-
do como espaço dinâmico e temporal onde ocorrem repetições e 
transformações” (MACIEL e PARENTE, 2011 p. 26).

Em TRILHOS URBANOS (2010), instalação interativa realizada com 
uma versão específica do software Corisco (desenvolvido por Pedro 
Parente), o deslocamento dos espectadores no espaço expositivo 
faz mover uma imagem em movimento realizada a partir das 
janelas dos trens de periferia do Rio de Janeiro. Não é fácil explicar 
o funcionamento da instalação interativa, que combina imagens 
de vídeo em movimento (chamamos estas imagens de “imagens 
J”, ou imagens-janelas, que mostram a paisagem da periferia da 
cidade vista das janelas dos trens), que deslizam para a direita 
e a esquerda em função dos movimentos do espectador, e com 
imagens de fundo (chamamos as imagens do fundo de “imagens 
D”, ou imagens-diagramáticas), fixas, mas que se transformam em 
função dos deslocamentos das imagens J.

A imagem J se move para a direita ou a esquerda, ao mesmo tempo 
em que seu conteúdo se move para frente e para trás. Haveria 
uma terceira imagem, que corresponde à área de projeção das 
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duas imagens, a imagem J deslizando sempre sobre a imagem 
D, ao mesmo tempo que a transforma, produzindo uma ana-
morfose sobre a imagem D que resulta das linhas das imagens J. 
O programa capta da imagem J um certo número de linhas por 
amostragem, em função da velocidade de deslocamento de J sobre 
D. A anamorfose resultante (imagem D) pode ser mais ou menos 
realista se o movimento do espectador for mais ou menos rápido. 
Se for mais lento, mais as linhas tendem a formar uma imagem 
panorâmica resultante da proximidade das linhas das imagens 
J. A área de projeção como um todo, que poderíamos dizer que 
compõe uma terceira imagem formada por J e D, é constante-
mente modificada, seja em função dos movimentos de J, seja pela 
formação de D, e muitas vezes se torna mais abstrata e se asseme-
lha a certos grafismos.

Do ponto de vista da estética fractal, digamos que os padrões da 
imagem J são inscritos por fragmentos de J sobre D. E, por sua 
vez, D se transforma de modo mais realista ou mais abstrato, mas 
mantém os padrões inscritos de J sobre D. Porém, há uma questão 
fundamental nesta relação entre a imagem fixa (D) e a imagem 
móvel (J). A imagem D é como o plissado fractal que contém 
todas as imagens J em movimento em uma imagem fixa. O que 
se fixa como fotografia da realidade é fruto da desmaterialização 
da mesma e a transformação da imagem em um movimento de 
anamorfose.

Segundo Simone Osthoff, “o trabalho de Parente continua a 
combinar perspectivas rigorosas de formas, experiências e concei-
tos. Em sua recente instalação interativa TRILHOS URBANOS, 2011 
– uma colaboração com seu irmão Pedro Parente – o artista utiliza 
trilhos 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 provocado pelo movimento 
real de seu observador. Ele pode ser também entendido como o 
modo em que recortamos o passado, sempre a partir da pers-
pectiva do presente. TRILHOS URBANOS consiste em uma grande 
imagem estática da periferia 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 movi-
mento cinemático, justapondo 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 abyme e paradoxos 
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” (MACIEL e PARENTE, 2012 p. 42).

Em VELÔ (2015), temos uma imagem fotográfica que mostra uma 
bicicleta fotografada no fundo de um rio que corta a cidade de 
Bruges (Bélgica) em 2001. Embora a imagem seja esverdeada, em 
parte por conta do musgo contido no fundo do rio, vemos aqui 
e ali algumas bolhas azuis que ficaram presas entre as várias 
camadas de gelo próximo da superfície. As bolhas são azuis porque 
refletem o céu. Resolvemos determinar o local das bolhas e fazer 
com que elas se deslocassem pela superfície da imagem simulan-
do movimentos brownianos. Na verdade, os movimentos ora se 
aceleram em algumas bolhas ou conjuntos de bolhas, ora desace-
leram em outras. O movimento browniano é aleatório e imprevisí-
vel. A imagem dura quarenta minutos e os movimentos das bolhas 
nunca se repetem, seguindo a aleatoriedade dos movimentos 
brownianos. É curioso perceber que o movimento das bolhas cria  
a impressão de que a imagem como um todo está em movimento.  
Às vezes acreditamos que as placas de gelo mudam de posição,  
ou que o gelo está a derreter.

FIGURAS NA PAISAGEM (OI FUTURO, 2010)

O Visorama,1 um sistema original e completo de realidade aumen-
tada, contém um software de visualização baseado em imagens 
fotográficas panorâmicas, bem como de um aparelho específico 
que simula um binóculo. É um sistema imersivo, que, por um lado, 
pertence à linhagem dos panoramas arquitetônicos – em particular 
o Photorama, inventado pelos irmãos Lumière – e é, por outro, um 
sistema interativo, que remete a técnicas de visualização computa-
cionais específicas, baseadas em fotografias panorâmicas virtuais.

O panorama, dispositivo arquitetônico patenteado em 1787 por 
Robert Barker, é o primeiro dispositivo imagético de telepresença. 
Os panoramas simulavam – através de uma pintura de 360 graus, 
contemplada a partir de uma plataforma central – tão perfeitamen-
te a realidade “representada” que o espectador sentia a sensação 
de se encontrar diante da própria realidade. Os lemas criados pelos 
panoramas eram similares aos dos simuladores mais sofistica-
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dos, que propiciavam a simulação de uma experiência real – no 
caso particular dos panoramas, a experiência de visitar um lugar. 
A evolução do panorama está relacionada ao aperfeiçoamento 
dos diferentes dispositivos imersivos panorâmicos no sentido de 
trazer o espectador para o centro da ação representada: Diorama, 
Moving Panorama, Photorama, Cineorama, Georama, Mareorama, 
Cosmorama, Cyclorama, Hale’s Tour.
 
O recente desenvolvimento de técnicas de visualização baseadas 
em imagens panorâmicas fotográficas possibilitou a representa-
ção de ambientes virtuais fotorrealistas gerados por computador, 
que chamamos de panoramas virtuais. Vários sistemas de visua-
lização de ambientes virtuais foram desenvolvidos e comerciali-
zados desde a sua criação, no início dos anos 90: Quicktime VR, 
Photovista, IPIX, Smoothmove, Google Street View, GigaPan, só 
para citar os mais conhecidos. O Visorama possui um substrato 
computacional que se funda nestas técnicas. O que há de comum 
entre todos estes sistemas é que são ambientes virtuais interativos 
baseados em imagens fotográficas panorâmicas. Com o surgimento 
desta nova técnica de visualização, pode-se dizer que o campo da 
computação gráfica cindiu-se em dois: aquele onde tradicional-
mente os ambientes virtuais são representados através de modelos 
geométricos 3D e este outro, onde os ambientes virtuais são criados 
a partir de imagens captadas de um real preexistente. Comparados 
aos sistemas e programas hoje existentes, o Visorama apresenta as 
seguintes vantagens: um sistema de visualização que não apresen-
ta flicagem ou latência, mesmo ao rodar imagens de alta resolução; 
um sistema de multirresolução que permite que ao longo do zoom 
a imagem possua a mesma resolução; uma linguagem de alto nível, 
baseada em um diagrama de estado, possibilitando a especificação 
das transições entre imagens fixas e em movimento, vídeos e sons,  
e a temporalização da imagem em sua relação com o espectador.

No nível do hardware, o Visorama simula, por sua carenagem, 
um sistema ótico tradicional – no caso, um telescópio. O protó-
tipo do Visorama possui um visor binocular que torna possível a 
implementação de uma visão estereoscópica (3D) e apresenta uma 
altíssima resolução de imagem. O aparelho por si só representa um 
nível de simulação que torna mais natural e imersiva a relação dos 
usuários com as imagens geradas. O objetivo básico do aparelho é 
criar a ilusão, no observador, de que ele está olhando para o espaço 
circundante através da ocular do visor. A interação do observador 
com a realidade está relacionada a dois tipos básicos de desloca-
mentos: o espectador se desloca no espaço seguindo os diversos 
pontos nodais nele contidos como tantas possibilidades de navega-

P.  171-173 e 186-187
André Parente
FIGURAS NA PAISAGEM 
Instalação interativa, 2010
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ção; o espectador se desloca no tempo através de suas esperas, uma 
vez que a relação entre as imagens de um mesmo ponto do espaço 
são temporalizadas.

O Visorama é um centro de comutação hipertextual, contendo 
imagens e sons que permitem que o observador possa navegar 
pelo espaço e pelo tempo de uma paisagem real, qualquer que 
ela seja, como se ele dispusesse de um sistema de cartografia 
dinâmica. O Visorama já foi apresentado e demonstrado publica-
mente em congressos, workshops, mostras e exposições internacio-
nais realizadas em centros de pesquisas e museus de excelência, 
dentre as quais destacamos duas instalações públicas. Na 2ª Mostra 
Internacional de Realidade Virtual (Universidade Cândido Mendes, 
1999), ele foi eleito pelo público como o sistema mais interessante. 
Na exposição PAISAGEM CARIOCA (Museu de Arte Moderna, Rio 
de Janeiro, 2000), provocou filas durante os fins de semana. Na 
exposição SITUAÇÃO CINEMA (Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro), exposição de instalações que realizei em parceria com 
Katia Maciel, o Visorama foi utilizado para fazer o espectador inte-
ragir com o espaço expositivo, de forma que ele pudesse acompa-
nhar o making of da própria exposição.

Entre as dezenas de instalações desenvolvidas com o Visorama, 
FIGURAS NA PAISAGEM (Oi Futuro, Rio de Janeiro, 2010) é uma 
das mais instigantes. FIGURAS NA PAISAGEM faz convergir a arte 
contemporânea, o cinema e as interfaces computacionais, trans-
formando radicalmente as dimensões tradicionais do cinema: sua 
arquitetura (a sala), sua tecnologia (câmera e projetor) e sua lingua-
gem (organização das relações espaço-temporais).

FIGURAS NA PAISAGEM é uma instalação em que o espectador utiliza 
um dispositivo imersivo que simula um binóculo, o Visorama, por 
meio do qual interage com ambientes virtuais e híbridos formado 
por fotografias panorâmicas contendo vídeos e sons.

A observação da paisagem e de seus personagens é realizada por 
meio de três botões: o botão de zoom possibilita uma imensa apro-
ximação nos detalhes da imagem enquanto os outros dois botões 
permitem que o espectador ative vídeos e sons, ou ainda produza 
transições entre as situações ou ambientes apresentados.

Existem dois ambientes ou universos principais, cada um deles 
contém várias mininarrativas acompanhadas de uma locução, 
que descrevem a presença de um leitor que se desloca entre o 
Real Gabinete Português de Leitura – uma biblioteca circular que 

nos faz pensar em Jorge Luis Borges – e a praia, ambiente tipica-
mente carioca.

O terceiro ambiente é apenas uma estrutura de navegação envol-
vendo paisagens diversas, por meio da qual o espectador poderá 
visualizar as potencialidades do sistema do ponto de vista dos 
deslocamentos espaciais e temporais.

O trabalho insere-se em um contexto de instalações artísticas 
contemporâneas no qual o dispositivo torna-se uma estratégia de 
articulação entre a tecnologia, o espectador e um determinado 
regime de crenças, que tem por objetivo desencadear novas mo-
dalidades de experiência com as imagens.

Historicamente, as variações nos dispositivos audiovisuais implica-
ram em variações no regime espectatorial de cada época, por vezes 
acentuando a crença no realismo da mímese e da verossimilhan-
ça, inserindo o observador na imagem, por outras promovendo o 
distanciamento, o estranhamento diante da representação. Hoje,   
a hibridização das imagens, potencializada pelas novas tecnologias, 
vem colocando em questão nossa tradicional visão da realidade e 
reinventando o papel do observador, mais uma vez, em decorrên-
cia das relações entre dispositivos e imagens.

Em um diálogo com a história do cinema, FIGURAS NA PAISAGEM 

cria as condições para uma experiência que ao mesmo tempo 
retoma e reinventa outros dispositivos audiovisuais. Desde os pri-
meiros panoramas fotográficos aos primeiros cinemas, passando 
pelo cinema clássico, pelos experimentalismos modernos e pela vi-
deoarte, o dispositivo e seu conteúdo (este muda a cada instalação, 
qual um filme em uma sala de cinema) dialogam com as tecnolo-
gias e com os regimes de arte e de observação de cada época. Ao 
passo que retoma o funcionamento de um dispositivo conhecido 
historicamente, em um jogo de aproximação e distanciamento, 
FIGURAS NA PAISAGEM escapa dos modelos pré-definidos. Os modos 
de aparição e desaparição das imagens, a fragilidade e a instabili-
dade da narrativa, sua apresentação como um fluxo e os diferen-
tes papéis destinados aos observadores reconfiguram o lugar das 
imagens técnicas na contemporaneidade (CARVALHO, 2010).

Logo de início, a primeira imagem a ser observada é a própria 
sala de exposição, silenciosa, vazia, imóvel. O espectador tem a 
impressão de estar a ver o espaço real no qual se encontra, como  
se estivesse utilizando um binóculo de verdade.
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 O binóculo, aparelho que permite a visão estereoscópica das 
imagens fotográficas e videográficas presentes na obra, está 
suspenso no centro da sala, sugerindo a realidade para além dos 
limites oculares. A instalação torna-se um convite ao voyeurismo. 
Nesse estágio inicial, é preciso percorrer todo o panorama, de um 
lado a outro, para encontrar as passagens que levam às demais 
paisagens: a biblioteca e a praia.

Diante das paisagens construídas, o observador é convocado a iniciar 
uma trajetória pela imagem que o leva a percorrer visualmente os pa-
noramas através de escolhas que prescindem de seus próprios movi-
mentos corporais. Ao performar uma dança “cega” com mãos e olhos 
firmes no binóculo, o observador constrói a sua própria narrativa 
audiovisual a partir do que escolhe ver e não ver, ouvir e não ouvir. 

O dispositivo aqui se confunde com a obra instalativa, propondo 
uma “obra-dispositivo” que transforma o observador em criador a 
partir de uma relação estabelecida com a obra. É através desta ação 
performática que o observador vai criar suas narrativas únicas e 
conduzir as experiências individuais e coletivas. Enquanto desem-
penha sua ação “performático-criativa”, o observador é também 
objeto de observação de outros visitantes, que se mantêm na sala 
de exposição e acompanham toda a narrativa por uma projeção 
na parede. Localizada à frente do binóculo, a projeção permite a 
todos, ao público e ao operador do binóculo, verem simultanea-
mente as mesmas imagens. A obra é então concebida de modo que 
a experiência não seja privilégio daquele que opera o aparelho, 
mas uma experiência compartilhada com o público, que reage às 
imagens e às escolhas do operador.

A tela é um convite não apenas à observação, mas também à 
participação do público. A cada reação, de incentivo ou de recusa, 
o público acaba por interferir nas escolhas do observador, que não 
pode ignorar seus espectadores. A obra se constitui como uma rede 
de forças que produz experiências individuais e coletivas, em que 
os papéis dos observadores, do público e do artista se reinventam 
constantemente. As paisagens são construídas a partir da miscige-
nação de diversas imagens, fotográficas e videográficas, e das nar-
rações de textos que remetem à situação do leitor e do observador. 
Ao longo do percurso escolhido, a obra oferece ao observador um 
diálogo entre as camadas de imagem e de som, entre a imagem e  
a literatura e entre o visível e o dizível.
 
Em uma das opções, o observador pode entrar na sala de leitura da 
biblioteca, a princípio vazia, e ouvir a narração do texto A LEITURA 

SILENCIOSA, escrito por Santo Agostinho no século V, em que o 
autor descreve a sua admiração diante do ato da leitura silencio-
sa do seu mestre, Santo Ambrósio, um maravilhoso espetáculo, 
símbolo da liberdade a ser alcançada pelo pensamento. Ao associar 
a biblioteca a um espaço interior mental, a palavra lida em silêncio 
aproxima-se do próprio pensamento. De modo paradoxal, a 
narração em voz alta do texto que disserta sobre o silêncio duplica 
a situação do observador, que vê o que não pode ser dito e ouve o 
que não pode ser visto.
 
No outro percurso, agora na praia, o observador pode, entre outras 
opções, deparar-se com a imagem videográfica de um homem 
nadando, enquanto ouve a narração que descreve a cena de um 
observador que acompanha visualmente um homem que nada no 
mar. Deixando-se levar pela narração, o observador se sente em 
parte responsável pelo que observa.
 
Em FIGURAS NA PAISAGEM, as narrativas são metáforas da condição 
mesma do observador. Há uma tensão constante entre o observa-
dor – colocado na situação de um voyeur olhando pelo buraco da 
fechadura – e o público, que assiste à criação de uma “narrativa 
singular” por parte do observador que manipula o aparelho.
 
Em 2010, eu e Katia Maciel realizamos o trabalho CONTORNO 
(2011), que é uma performance instalativa. Nela fazemos, com um 
carvão grosso, o contorno um do outro, ao longo de uma parede. 
Um dos dois se coloca de costas para a parede. O outro vem e faz 
seu contorno, com o carvão. O que estava fazendo o contorno se 
posta de costas na parede, ao lado do outro, que sai da parede para 
fazer o contorno do seu parceiro. No momento em que saímos da 
parede, nossa imagem fica lá, como que por mágica. Esta imagem 
que fica é um pequeno loop captado, como um instante decisivo. 
O espectador vacila, se ele não estiver muito próximo, quanto 
à natureza da imagem projetada: trata-se de uma fotografia ou 
de um vídeo? Na verdade é um vídeo, que dura somente alguns 
segundos. Ao fim do ato performático de desenhar os nossos 
contornos na parede, vê-se o casal repetido várias vezes (tudo 
depende do tamanho da parede e/ou da projeção que podemos 
realizar; a maior imagem que conseguimos obter até hoje tinha 
nove metros e cinco repetições do casal). Em CONTORNO, somos 
um casal cuja imagem se reproduz indefinidamente, exprimin-
do a ideia de que o casal é um dispositivo social de reprodução 
em que a relação é exterior aos termos, isto é, no casal, o que se 
reproduz, fruto da relação, sobrepuja a personalidade de um ou 
outro de seus membros.
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Segundo Paula Alzugaray, “nessa sucessão de movimentos 
cegos, porém intuitivos, a dupla chega à performance interativa 
CONTORNO, que registra o instante preciso em que a realidade 
perde sua materialidade para se tornar  imagem. No lápis que 
persegue dois corpos em deslocamento no espaço, a imperma-
nência do real é compensada pelo desenho. Se, como afirma Jean 
Pierre Bourguignon,2 ‘um matemático, assim como um pintor 
ou um poeta, é um realizador de padrões’, Katia Maciel e André 
Parente se dedicam a estudar suas variações e a formular con-
jecturas a respeito da permeabilidade e da maleabilidade desses 
padrões na vida contemporânea” (ALZUGARAY, 2012). O trabalho 
CONTORNO, que mistura performance, desenho, imagem em 
tempo real e vídeo (enquanto registro de performance), faz pensar 
nas operações matemáticas de soma, subtração, multiplicação e 
divisão contidas em vários dos trabalhos de vídeo que fizemos 
em parceria: NA PAREDE (2006), DANÇA DAS CADEIRAS (2007), + 2 
(2009), RODOPIO (2012), PONTE DE ÁRVORES (2011), DELTA (2013), 
ALINE (2014), CÉU DE TELHAS (2015). Em CONTORNO, a relação entre 
o atual (real) e o virtual (imagem projetada) não para de entrar 
em curto-circuito. O que dela resulta é a fina espessura de um 
contorno desenhado na parede, que contorna as imagens conge-
ladas dos instantes decisivos, que são como atualizações das ações 
dos artistas. Aqui o molde e a modulação não param de se misturar 
em uma imagem fractal e processual, na qual o molde é fragmento 
contornado por uma linha tênue e continua. 

REVERSOS  DE ANTONIO  FATORELLI E VÁCUO DE CRIS BIERRENBACH 

Na série REVERSOS (2009), Antonio Fatorelli faz uma série de ani-
mações de fotografias antigas retiradas do arquivo de imagens do 
antigo Hospício D. Pedro II, onde é hoje o Palácio Universitário da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus Praia Vermelha. 
A série é constituída por três imagens: O AR AZUL DA ENSEADA DE 

BOTAFOGO (2009), CORREDOR (2009), TRÊS MULHERES (2009) e VARAL 
(2009). Em CORREDOR, o artista se apropria de uma fotografia da 
década de 1940, de Erich Hess, para produzir um vídeo de 3 minutos 
que nos mostra um processo de superexposição da imagem à luz. 
A princípio, tendemos a crer que é a luz que penetra pelas arcadas, 
no corredor, que aumenta e se intensifica. Depois percebemos que 
é a totalidade da imagem que é superexposta até fazer desapare-
cer todos os seus elementos, como um fade-out para o branco, ao 
passo que em TRÊS MULHERES temos o exato oposto, isto é, uma 
sombra que domina a fachada lateral do palácio cresce ao ponto de 
dominar toda a cena, na qual se destacam três mulheres, e produzir 
um fade-out para o preto. Em O AR AZUL DA ENSEADA DE BOTAFOGO, 

vemos uma parte da fachada principal do palácio neoclássico 
supracitado que dá para a baía de Guanabara e, diante da fachada, 
duas árvores. A fotografia é animada de forma a nos mostrar, como 
em um desvario, os galhos de duas árvores crescerem ao ponto de 
se fundirem em um único e longo galho à frente das janelas da 
fachada. Ainda sob a forma do desvario é que vemos, em O VARAL, a 
corda que sustenta as roupas estendidas sofrer um progressivo efeito 
de desaparição, deixando as roupas como que sem sustentação.

Segundo o artista, as transformações que vemos nas imagens 
possuem uma relação com os delírios e fantasias do escritor Lima 
Barreto, que lá esteve internado e, durante a sua internação, 
escreveu um diário e um romance inacabado, que se tornaram 
peças importantes da literatura brasileira: DIÁRIO DO HOSPÍCIO 
(1919) e O CEMITÉRIO DOS VIVOS (1920), ambos publicados pos-
tumamente, em 1953. Rogério Luz descreve de forma definitiva 
o trabalho realizado nestas fotos em movimento de Antonio 
Fatorelli: “Ele traz do fundo de arquivo de fotografias antigas do 
prédio asilar, voltadas para o testemunho de materiais, procedi-
mentos e formas arquitetônicas, a sombra dos corpos nele inter-
nados. Esta presença do que não se mostra, e, em definitivo, se 
ausenta, vem à tona, para logo sofrer o gesto de apagamento: luz 
exposta, sombra invasora, fio de história que uma vez desaparece. 
O mergulho nos duplos do ser e do tempo reversível – revelado e 
velado –, que se deixa submergir na água obscura da fotografia, 
quer voltar à superfície como uma espécie de memória absoluta, 
a sagração dos restos sem importância da loucura, restos que se 
perderam, mas que o artista arqueólogo celebra com nova evidên-
cia e nova extinção” (LUZ, 2010, p. 30).

Em VÁCUO (2009), a artista Cris Bierrenbach criou uma hibridação  
da fotografia com vários outros meios das artes contemporâneas:  
o vídeo, a performance e a gravura. Em VÁCUO, Bierrenbach  
experimenta o deslocamento panorâmico da saída e da chegada 
a uma casa. Vemos uma imagem estática de uma casa e, através 
de um efeito similar ao de uma panorâmica, cria-se como que 
uma saída daquele espaço, uma viagem espaço-temporal difícil de 
ser definida. Talvez a palavra “vácuo” se preste muito bem para 
exprimir o que sentimos: a transformação da fotografia da casa 
equivale a uma desmaterialização da casa e a uma viagem no tem-
po-espaço. Pouco a pouco, o efeito vai desaparecendo e chegamos 
a outra casa, também estática. O vídeo, que dura algo em torno de 
dois minutos, mostra uma série de saídas e chegadas em casas do 
interior do Brasil, casas que de alguma forma lembram as casas 
fotografadas por Anna Mariani. 
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Antonio Fatorelli
CORREDOR 
Fotografias animadas, 2009

Antonio Fatorelli
TRÊS MULHERES 
Fotografias animadas, 2009

→
Cris Bierrenbach
VÁCUO 
Vídeo, 2009
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Pode-se também referir ao famoso plano-sequência final de 
PROFISSÃO: REPÓRTER, de Michelangelo Antonioni (1975), em que 
a câmera sai do quarto (onde Jack Nicholson está dormindo) pela 
janela, atravessa um pátio onde chegam policiais, para depois 
voltar pela porta de entrada ao mesmo quarto, no qual o perso-
nagem de Nicholson já está morto. Algo se passou entre a saída 
e a entrada no mesmo quarto. Este tipo de dobra no tempo foi 
algumas vezes realizada através de planos-sequência no cinema 
moderno, mas, como disse na Introdução, trata-se de uma forma 
ainda indireta de realizar algo que a imagem compósita vai atuali-
zar radicalmente: a expressão de um tempo topológico e parado-
xal, que passa e não passa, “percola” (SERRES, 1992).

A partir do espaço-tempo fractal de ESTEREOSCOPIA e das dobras, 
rupturas e vizinhanças topológicas de VÁCUO, compreendemos que 
existe uma relação estreita e fértil entre a imagem compósita nos 
trabalhos de arte contemporânea e as novas teorias do espaço, e 
isto não apenas de acordo com o surgimento de novos dispositivos 
tecnológicos que possibilitam a programação de imagens em três 
dimensões a partir da topologia vetorial. 

A topologia é uma teoria matemática dos conjuntos baseada nos 
conceitos de vizinhança, deformação e limite. É um estudo da 
deformação das estruturas a partir de contínuos, de dobras que 
transformam os conjuntos de forma que “os vizinhos naturais se 
tornem muito distantes, enquanto que, inversamente, os números 
distantes uns dos outros se aproximam. (…) Esse tempo pode se 
esquematizar a partir de uma espécie de chiffonage, uma varieda-
de multiplamente dobrável” (SERRES e LATOUR, 1992, p. 92). Essas 
deformações podem produzir rupturas irreversíveis, que em ma-
temática designamos “catástrofes”: trata-se da transformação de 
uma estrutura em uma outra, com uma nova ordem de distribui-
ção dos conjuntos. 

Portanto, aqui não há mais sucessão de fotografias ou fotogramas, 
mas uma mixagem ou sobreposição de camadas (layers) de infor-
mação que podem, no limite, gerar catástrofes, transformações 
irreversíveis. A espacialidade do tempo substitui a temporalidade 
cronológica. De um regime baseado no choque e na ruptura do 
corte, passamos a um outro regime baseado em deslizamentos e 
fluxos entre-imagens. Da disciplina ao controle, como diz Deleuze 
em seu POST-SCRIPTUM SOBRE AS SOCIEDADES DE CONTROLE: “nós 
passamos de um animal ao outro, da topeira à serpente (...). O 
homem das disciplinas era um produtor descontínuo de energia, 
mas o homem do controle é mais bem ondulatório, posto em 

órbita, sobre um facho contínuo”  (DELEUZE, 1992, p. 219-226). E se 
de um lado essa imagem ondulatória, que tece lençóis contínuos, 
pode desembocar na estética fake da fachadização, sem profunde-
za nem conflito, de outro lado, podemos também utilizar estas 
imagens-ondas para desenvolver um pensamento em permanente 
vir a ser: imagens livres de identificação. A mixagem de imagens 
pode também nos levar a uma potência de expressão nunca total-
mente formada. 

Neste sentido, a imagem compósita é diametralmente oposta ao 
audiovisual. Não se trata mais de esculpir o tempo a partir de 
formas indiciais como a fotografia e a modelagem, mas de compor 
espaços paradoxais. Há finalmente algo de monstruoso neste tipo 
de procedimento, se pensarmos o monstro como um construc-
to não humano – meio máquina, meio homem; meio animal, 
meio planta –, um amálgama de naturezas variadas ou variantes 
e, no caso, uma composição de heterogeneidades sintetizadas 
num computador. Não é por acaso que, ao se depararem com 
imagens compósitas, ao verem algo que é e não é fotografia, é e 
não é vídeo, muitos sentem uma espécie de vertigem ou náusea 
similar à de quando personagens de um filme se deparam com um 
monstro. Pois não são mais os seres ou objetos que se transforma-
ram em mutantes, mas o espaço ele mesmo, cheio de dobras entre 
mundos paralelos. 

→
André Parente
FIGURAS NA PAISAGEM 
Instalação interativa, 2010
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PASSAGENS Nº2

1  Vemos aqui um exemplo da relação estreita entre a fotografia 
expandida e uma mudança de regime, pois, como diz Josep Maria 
Català (CATALÀ, 2007, p. 94), quando “uma condição tradicional 
está se desvanecendo, a sua própria estrutura se converte em uma 
espécie de forma simbólica”. Desta maneira, é curioso notar que, 
justo quando entramos em um mundo de imagens eletrônicas,  
são produzidas obras que exageram o aspecto indicial da imagem. 

2  Ao escrever sobre BANG, utilizamos como referência quatro 
textos: o release da instalação escrito pela curadora Marisa Flórido 
no folder da exposição; SHOT BY BANG. FOTOGRAFIA E IMAGEM EM 

MOVIMENTO (2013), de Greice Cohn; ALVO E FUGOR (NOTAS PARA 

BANG), de Adolfo Montejo Navas e BANG, de Katia Maciel. Estes  
dois últimos integram o catálogo ANA VITÓRIA MUSSI, organizado 
por Marisa Flórido (Rio de Janeiro: Oi Futuro, 2013).

PASSAGENS Nº3

1  O vocábulo “efeito-cinema” vem de um texto do teórico e artista 
Thierry Kuntzel, mais tarde utilizada por Philippe Dubois como 
“efeito-filme da fotografia”.

2  “Bricolagem” é um conceito desenvolvido por Lévi-Strauss em  
O PENSAMENTO SELVAGEM.

3  O termo inglês “pinhole” (= buraco de alfinete), bastante difundi-
do entre nós, foi cunhado pelo cientista e fotógrafo inglês David 
Brewster, um dos pioneiros do uso de câmeras estenopeicas e da 
fotografia estereoscópica, em seu livro THE STEREOSCOPE (1956). 
A fotografia pinhole passou por quatro momentos distintos. Em 
meados do século XIX, ela foi experimentada como uma curiosida-
de técnica; no final do século XIX, foi valorizada pelos pictorialis-
tas, sobretudo em função do desfocado, que de certa forma tem  
a ver com o efeito de sfumato (cf. termo de Da Vinci); nos anos 1950, 
a indústria de brinquedos cria uma série de kits de pinhole; de 1960 
para cá, a fotografia pinhole passa a fazer parte da experiência de 
artistas em todo o mundo.

4  Algo semelhante se dá com o uso maciço da GoPro em imagens 
de esporte (mas também no cinema e na televisão), além de outros 
aparelhos (de celular, lomo etc.) que produzem imagens sem que 
precisemos ver através do visor (como nas selfies). Sem perceber-
mos, é o próprio skate ou prancha de surfe que imprime seu olhar 
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na imagem, é a própria mão (no caso da selfie) que está atrás da 
câmera, e não mais o olhar de um sujeito. Com estes aparelhos 
não temos como saber ao certo o que está sendo filmado, o que 
pode se tornar problemático, porque não necessariamente será  
o skate ou a prancha a imprimir seus “olhares” (trata-se mesmo de 
um olhar?), podendo acontecer que a GoPro ou o celular (o olhar 
técnico) transformem tudo à sua imagem e semelhança. Assim, um 
skate ou uma gaivota podem virar câmeras (ao invés das câmeras 
virarem skates ou gaivotas), de forma que tudo de repente imprime 
na imagem um olhar mortífero de câmera de vigilância, que não 
remete a nada além de si mesmo: uma imagem autorreferente na 
qual vemos apenas a tecnologia. Há aqui uma diferença fundamen-
tal entre o automatismo de um celular ou uma GoPro e o aspecto 
manual da caixa de fósforos de Maués, que requer a presença 
corpórea do artista para funcionar.

5  Um vídeo da instalação se encontra disponível em http://vimeo.
com/47672792

PASSAGENS Nº4

1  O termo “imagem-clichê” é aqui definido em uma acepção 
puramente cultural. Chamamos de imagem-clichê uma imagem 
banalizada, com a qual estamos tão acostumados, que precisamos 
fazer um esforço para vê-la verdadeiramente. 

2  Como diz um personagem no final do filme COM O PASSAR DO 

TEMPO (Wim Wenders, 1976), “os americanos colonizaram o nosso 
inconsciente”.

3  Tscherkassky, feito um Doutor Frankenstein, monta seus filmes 
diretamente sobre o negativo em um laboratório fotográfico, 
de forma que demora cerca de 8 ou mais horas de trabalho para 
alterar apenas dois segundos de película. Certa vez, Tscherkassky 
disse, irritado, em uma conferência na mostra de cinema expe-
rimental Xperimenta (Barcelona, 2009), que “se vocês teimam 
em dizer que o cinema está morto, ao menos deixem-me tentar 
ressuscitá-lo com eletrochoques!” 

4  A exposição, com curadoria de Luiz Claudio da Costa, apresentava 
também obras de Ricardo Basbaum, Lívia Flores, Leila Danzinger e 
Malu Fatorelli. Ficou combinado que cada artista teria uma parede 
para fazer seu trabalho, a superfície de 13 por 5 metros do lado de 
dentro do salão nobre (hexágono) e 13 por 3,5 metros do lado de fora, 
na “varanda”.



5  Rogério Luz: depoimento escrito e enviado por pelo autor para 
ser lido na mesa redonda que houve no MAC em maio de 2010.

PASSAGENS Nº5

1  O dispositivo foi inventado por André Parente em parceria com 
o matemático Luiz Velho, e a contribuição do engenheiro Silvio 
Pinheiro (COPPE e GROM), dos matemáticos André Mattos (PUC-

IMPA), Sergio Machado Pinheiro (PUC-IMPA), Ruben Zonenschein  
e Rodolfo Lima,, ambos da Digitok, bem como da designer Heloisa 
Siffert (ECO-UFRJ) e da teórica de comunicação Luciana de Almeida 
(ECO-UFRJ). 

2  Cf. BOURGUIGNON, Jean Pierre. Getting to know mathematicians. 
Disponível em: http://fondation.cartier.com/#/en/art-contemporain/26/
exhibitions/50/since-1984/27/mathematics-a-beautiful-elsewhere/140/
ipad-app/
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