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RESUMO

A partir do método autobiográfico, esta pesquisa aborda a intimidade da artista, seus vínculos
de caráter amoroso, preservando as identidades dos relacionamentos fragmentados e
rememorados em suas produções artísticas. Revela elementos que julga conveniente, oculta
detalhes que só lhe convém, sela o que considera secreto e vela o passado esvaído,
encontrando nas instalações, objetos e vídeo, as linguagens que melhor representam suas
abduções. Desenvolve o diálogo entre os signos visual e verbal, onde a palavra é o fator
estimulante na confecção dos trabalhos e também, elemento integrante na estética da
composição artística. A metodologia está alinhada à experimentação e instauração das obras,
resultando em reflexões e desdobramentos que se tornam, naturalmente, novas criações. O
embasamento teórico segue em desenvolvimento constante com o processo criativo. Arthur
Danto, Gaston Bachelard, Georges Didi-Huberman, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel
Foucault são alguns dos autores que auxiliam a estrutura conceitual do trabalho científico.
Artistas que se utilizam da autobiografia, autoreferência, memória, associação entre a palavra
e imagem, e suas formas de representação em suas produções, estão inerentes à investigação,
como Louise Bourgeois, Sophie Calle, Tracey Emin, e os brasileiros, Ana Miguel e
Leonilson.
Palavras-chave: Artes Visuais. Objeto. Instalação. Palavra. Rememoração. Intimidade.

ABSTRACT

From the autobiographical method, this research addresses the intimacy of the artist, her
bonds of loving character, preserving the identities and relationships fragmented and recalling
in her artistic productions. Reveals elements which seeth fit, hidden details that only suits her,
seals it deems secret and sailing the vanished past, finding premises, objects and video, the
language that best represent her abductions. Develop dialogue between the visual and verbal
signs, where the word is the stimulating factor in making of the work and also integral
element in the aesthetics of artistic composition. The methodology is aligned with the trial
and prosecution of the work, resulting in reflections and developments that become naturally
new creations. The theoretical framework follows in constant development with the creative
process. Arthur Danto, Gaston Bachelard, Georges Didi-Huberman, Gilles Deleuze, Jacques
Derrida and Michel Foucault are some of the authors that assist the conceptual structure of
scientific work. Autobiographical artists who handle memory, the association between word
and image, and their forms of representation are involved in research, such as Louise
Bourgeois, Sophie Calle, Tracey Emin, and the brazilians Ana Miguel and Leonilson.
Key words: Visual Arts. Object. Installation. Word. Remembrance. Intimacy.
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1. INTRODUÇÃO
Esta dissertação intitulada “Entre o lembrar e o esquecer: representações visuais de um
íntimo feminino”, ligada ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, na Linha de
Processos Criativos, da Escola de Belas Artes – Universidade Federal da Bahia, constitui-se
num trânsito entre teoria e prática, a partir do método autobiográfico, aprofundando a
investigação de linguagens visuais, como instalação, objetos e vídeo.

A decisão de ingressar ao mestrado partiu de uma necessidade pessoal, como artista,
de embasar o sentido de trabalhos realizados durante a graduação – Bacharelado em Artes
Plásticas, da EBA/UFBA. Nesses antecedentes, encontrei-me sutilmente refletida em objetos,
imagens e palavras que resgatavam a história da minha família, sendo apresentada a
passagens de um passado desconhecido. Desse modo, pude por intermédio da arte, registrar
momentos e sentimentos significativos de meus avós e familiares. Esse passeio históricovisual foi de suma importância por proporcionar um reconhecimento, auto-conhecimento.

O objeto do estudo auto-referente trata-se da intimidade, identidade e memória,
gerando uma produção estimulada pelos efeitos emocionais frente às decepções e perdas
afetivas. Embora a pesquisa trate de um eu particular, o discurso referente às dores de amor,
aos desenganos oriundos de relacionamentos fragmentados, são rotineiros e fazem parte do
cotidiano da humanidade. Falar de si, quiçá narrado por uma mulher, era um assunto velado,
omitido pela sociedade em tempos precedentes. O argumento e expressão feminina é uma
possibilidade promovida pela contemporaneidade. O compartilhamento das confidências
representadas neste trabalho artístico-científico pode trazer uma contribuição sensível para o
corpo acadêmico, artistas, pesquisadores e público em geral, que buscam o seu próprio
reconhecimento no outro.

No começo do estudo, uma série de questões foram levantadas, a saber: Qual a
essência das obras anteriores ao mestrado e em processo? Qual a força motriz na construção
dos trabalhos artísticos construídos no decorrer da pesquisa? Como trabalhar com os signos
verbal e visual, a partir de conceitos de afetividade, intimidade e memória? Como dar forma
ao objeto de estudo através das linguagens visuais: instalação e objeto? Quais artistas se
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assemelham no sentido técnico e conceitual da minha produção? Quais teóricos podem me
auxiliar na investigação?

Os autores que nortearam e melhor contribuíram no embasamento teórico do estudo
foram: Arthur Danto, Georges Didi-Huberman, Maria Celeste de Almeida Wanner e Michael
Foucault, conduzindo a compreensão do fazer e percurso artístico, definindo assim, minha
poética e modo de pensar. Contudo, outros autores foram consultados, enriquecendo o teor
textual e oferecendo poesia à escrita, a saber: Cecília Almeida Sales, Cristina Freire, Diana
Domingues, Gaston Bachelard, Gilles Deleuze, Jaques Derrida, José Antonio Maravall, Julia
Kristeva, Marcos Martins, Ricardo Magalhães, Rubiane Vanessa Maia da Silva e Sandra Rey.

Arthur Danto trata sobre a transfiguração do lugar comum, encontrada nos princípios
duchampianos que suscitaram a criação de novas linguagens visuais, como instalação e objeto
– das quais faço uso nos trabalhos práticos. Cecília Almeida Sales e Sandra Rey levantam
tópicos sobre a pesquisa em arte, processo criativo e instauração da obra, sinalizando pontos
acerca da memória. Esta última comentada com mais precisão nos argumentos de Maria
Celeste de Almeida Wanner.

Georges Didi-Huberman auxilia o juízo da conexão entre obra e criador, do que é visto
e da sua relação de causa com o observador, em seu livro O que vemos, o que nos olha
(1998), apontando as peculiaridades que um objeto artístico traz em seu interior, na sua
concepção.

Atrelado ao método auto-referente que abrange esta investigação, apoio-me nas
afirmações de Michel Foucault, no seu texto sobre A Escrita de Si, proporcionando o
entendimento acerca da escrita enquanto fator imprescindível na constituição do ser pensante:
A escrita de si mesmo aparece aqui claramente em sua relação de
complementaridade com a anacorese: ela atenua os perigos da solidão;
oferece aquilo que se fez ou se pensou a um olhar possível; o fato de se
obrigar a escrever desempenha o papel de um companheiro, suscitando o
respeito humano e a vergonha; é possível então fazer uma primeira analogia:
o que os outros são para o asceta em uma comunidade, o caderno de notas
será para o solitário. (FOUCAULT, 2010, p.145)
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Da perspectiva artístico-histórica, pontuo Cristina Freire e Marcos Martins, com
ênfase em parâmetros da Arte Conceitual. Quanto à associação entre arte e vida, encontrei
auxílio no abecedário de Gilles Deleuze, bem como no livro “Arte e Vida no Século XXI:
Tecnologia, Ciência e Criatividade”, de Diana Domingues, e na dissertação intitulada
“Desvios, sobre arte e vida na contemporaneidade”, da mestre em psicologia, Rubiane
Vanessa Maia da Silva.
Na obra “A Farmácia de Platão”, de Jacques Derrida, encontramos questões sobre a
indecência/decência da escrita e o poder da palavra como cura/veneno. Na dissertação de
mestrado do artista-pesquisador, Ricardo Guimarães, afirmações sobre a relação entre os
signos verbal e visual, amparam o corpo teórico. Em “A Poética do Espaço” de Gaston
Bachelard, aspectos poéticos sobre a definição do canto, enriquecem a descrição da
apresentação de determinados trabalhos artísticos realizados durante o mestrado. José Antonio
Maravall e Júlia Kristeva discutem em seus textos, elementos ligados à melancolia – por
vezes encontrada no discurso de minhas criações.

A metodologia da investigação consistiu-se em etapas. No primeiro ano do mestrado,
foquei na dedicação e aproveitamento das disciplinas cursadas, selecionando os pontos de
ligação do conteúdo estudado, com o objeto de pesquisa. Dei forma aos insights, produzindo
novas obras, alinhadas a reflexões geradas durante o processo criativo, com leituras
complementares. Participei de exposições e eventos em artes, no sentido de obter resultados
práticos no correr do estudo. O segundo ano foi destinado à escrita, sem dar menos
importância para a produção artística, porém determinada a seguir os prazos de entrega
estabelecidos pelo programa.

Esta dissertação está dividida em quatro capítulos. No primeiro, intitulado
“Antecedentes”, discorro sobre os trabalhos pertinentes ao objeto de pesquisa, anteriores ao
mestrado, associando à produção de artistas que possuam semelhança no discurso técnico e/ou
conceitual: Amélia Toledo, Ieda Oliveira, José Rufino, Keira Rathbone, Manuela Araújo,
Marilá Dardot, Ricardo Cristofaro, Ricardo Guimarães e Rosangela Rennó.

No segundo capítulo, desenvolvo um contexto histórico atrelado às linguagens
utilizadas – instalação, objetos e vídeo –, ligadas ao discurso de apropriação, deslocamento e
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resignificação, conexão entre arte e vida, bem como os parâmetros relativos ao câmbio entre
os signos verbal e visual, palavra e imagem e arte conceitual.
No capítulo 3, “Objeto Revisitado”, trago algumas considerações sobre a pesquisa em
artes, auto-referencialidade, memória e processo criativo, dialogando com os resultados
práticos alcançados durante o curso.

A produção artística desenvolvida durante meu percurso como artista visual relata
aspectos da obra se fazendo à sua instauração, aponta princípios e procedimentos da arte
contemporânea localizados nos trabalhos artísticos.
No último capítulo da dissertação, “Intimidade Rememorada”, define-se a exposição
individual “Inasexível” – promovida de 15 a 19 de outubro de 2012, na Galeria Cañizares 1–,
parte integrante desta investigação. Nele comento sobre as abduções e o que as estimulou,
bem como o pensamento acerca da construção e apresentação das obras, os acasos, as reações
alheias, a descrição técnica e poética de cada trabalho artístico, e as considerações finais sobre
a mostra.

1

Galeria Cañizares: Rua Araújo Pinho, nº 212, Canela, Salvador/BA.
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2. ANTECEDENTES

No decorrer dos cinco anos de graduação, no curso de Bacharelado em Artes Plásticas
(2005-2009), da Escola de Belas Artes, Universidade Federal da Bahia, pude experimentar
linguagens visuais tradicionais e contemporâneas, de desenho a mídias eletrônicas. No último
semestre, construindo o trabalho de conclusão de curso, orientado pela Profa. Maria Celeste
de Almeida Wanner, e analisando as ferramentas empregadas no percurso acadêmico,
comecei a identificar os meios artísticos que melhor representavam as idéias.
Graduada, senti a necessidade de aprofundamento artístico-científico, bem como poético, para
a produção que vinha realizando até o momento.

2.1 – Do projeto inicial:

Esta pesquisa se desenvolveu a partir do projeto intitulado “Para bom entendedor,
meia palavra basta: uma interpretação visual sobreposta à expressão verbal popular”,
apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, da Escola de Belas Artes –
Universidade Federal da Bahia, que visava os Ditados e Expressões Populares, como objeto
de pesquisa. Um seguimento do que foi desenvolvido na disciplina de conclusão de curso da
graduação. As palavras, a composição verbal popular – os adágios -, eram o sêmen na
produção dos trabalhos artísticos. Se viesse a pensar em “Cada macaco no seu galho”, de
imediato enumerava as questões necessárias para a construção da obra. Como representar essa
expressão popular? Quais materiais e técnicas se adéquam melhor? De que forma se dará a
apresentação desse produto artístico?

Porém, muito antes do emprego dos provérbios, a palavra se fazia presente desde as
criações acadêmicas. Elementos verbais eram utilizados na plástica das atividades
disciplinares da faculdade involuntariamente, e esse fator inerente foi identificado nas análises
de trabalhos anteriores ao mestrado, que veremos a partir do próximo parágrafo.

Estreei o uso da escrita em Monólogo, que suscitou o crescimento do meu currículo e
que tem um valor pessoal sensível, uma vez que foi a obra que promoveu a sensação de
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reconhecimento artístico. O objeto participou da “IX Bienal do Recôncavo”, em 2008, e
desencadeou desdobramentos.

Figura 01 – Monólogo, objeto. 2008.

O conceito principal era propor outro significado ao objeto, sugerir um novo papel à
máquina de datilografar que pertence a minha família há mais de quarenta anos, em um
processo de rememoração. A máquina tornou-se personagem e descreveu suas angústias
através de uma carta datilografada por ela própria:

"Poxa
Eu era tão querida...
Estão esquecendo de mim...
Me trocaram pelo sexo oposto, um tal de computador...
O cara é todo metido a besta. Troca de visual como troca de cueca.
Eu não guardo minhas idéias num treco chamado agadê...
Não preciso de um cabo enfiado no meu traseiro para funcionar.
Sou poderosa meu bem... tenho energia própria.
Dizem que esse fulano entra em contato com o mundo todo...
Mas, as cartas que escrevo também podem chegar nos quatro cantos do mundo.
Inclusive, traduzo uma emoção, que ele desconhece...
Sinto falta dos dedos alheios que me acariciavam.
Como é que chamam de coroa, uma mulher linda e gostosa como eu??
Só tenho 34 anos...
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Estou um pouco enferrujada, mas nada como um carinho especial.
Pera aí...
E você??
Me leva pra sua casa, cuida de mim, me chama de denguinho...
Prometo escrever 10 cartas de amor por dia e se ainda achar pouco...
Duplico, triplico, quadruplico...
Só quero que me tenha do seu lado e que nunca me apague da sua memória.
Um beijo da sua amada,
Máquina de datilografar"

À medida que a Bienal acontecia durante o período em que esteve aberta, visitantes
mais atrevidos datilografaram o que lhes convinha como “eu estive aqui” ou “máquina de
escrever n tem word, desculpa”, uns assinaram e outros apenas manipularam as teclas, talvez
na simples intenção de viver a experiência, de tocar e checar as possibilidades do instrumento.
A carta escrita pela máquina, destacada acima, resultou numa inusitada sobreposição de
caracteres.
O artista mineiro Ricardo Cristofaro 2 (1964-) preocupa-se com a história dos objetos
que se utiliza na construção de suas esculturas, a partir da manipulação dos mesmos,
transformando-os em formas abstratas poéticas derivadas de seu imaginário.

Figura 02 – Ricardo Cristofaro, objetos, 2010.

2

O artista conta em entrevista para o Programa Entre Telas, informações sobre sua exposição “Objeto(s) à
deriva”, em 2010, no Centro Cultural Dr. Pio Soares Canêdo, na sua terra natal.
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Apesar de não modificar a configuração formal da máquina de datilografar, mas sim
emprega-la um novo sentido, o parêntese sobre o artista mineiro faz jus quanto à preservação
da memória dos objetos.
“... convivi muito com objetos históricos de família. Esse imaginário de
formas e objetos, sempre se construiu como espaço de pesquisa para o meu
trabalho formal. No campo da escultura, meu trabalho é muito interessado na
forma, como também na história do objeto.”

Ricardo Cristofaro
(Entrevista ao Programa Entre Telas, 2010).
Outras linguagens foram utilizadas, desdobrando a ideia inicial do Monólogo. A
Máquina de Datilografar, sempre muito vaidosa, exibiu toda sua graciosidade num ensaio
fotográfico e os registros dessa sessão de fotos originou outro trabalho. Dessa vez, o meio de
expressão visual agregado foi a fotografia, ligada ao motivo dos ditados e expressões
populares, com a finalidade de construir uma conexão entre o texto (através dos títulos) e o
elemento visual. Adotando essa relação, nasceram os trabalhos Na ponta da língua I, e Com a
língua coçando I e II, que integraram a exposição coletiva “Olhares em Trânsito” na Galeria
Pierre Verger3, em 2009, com curadoria de Edgard Oliva.

Figuras 03, 04 e 05 – Com a língua coçando I, Com a língua coçando II e Na ponta da língua I,
respectivamente. Fotografia, 2009.

Nas imagens, o signo verbal encontra-se implícito no sentido da modelo fotografada –
a charmosa máquina -, que possui o cargo de gravar a escrita sobre o papel, datilografar,
imprimir, revelar palavras específicas, determinadas pelo(a) autor(a). Na estrutura do objeto,
os caracteres gráficos estão incorporados, como por exemplo, nas teclas. Porém, na
representação fotográfica esses elementos verbais são imperceptíveis e subjetivos.

3

Galeria Pierre Verger: Complexo Cultural da Biblioteca Pública dos Barris, Rua General Labatut, 27, Barris,
Salvador/BA.
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Os critérios técnicos do processo fotográfico é algo dispensado no trabalho que
desenvolvo. Não priorizo a exatidão dos ângulos, o foco preciso das lentes ou a perfeita
iluminação. Julgo o registro mais valioso do que a forma como foi feito, a captura de um
instante não planejado, sem maquiagem, é o que me interessa.
Ainda explorando a musa inspiradora – Máquina de Datilografar –, manipulei a
datilogravura como elemento pictórico, criando estampas no papel por meio de símbolos
tipográficos. Aproveito o ensejo e esclareço que o termo “datilogravura” é apenas uma
nomeação fictícia, já que o produto de uma gravura dá-se a partir de uma matriz, que permite
uma vasta tiragem de imagens semelhantes, o que não se aplica à datilografia, exceto à
formatação de textos. Os desenhos são construídos por meio da acumulação e alinhamentos
de caracteres, que num outro momento tornar-se-á irrepetível. Neste caso, a máquina de
datilografar possui a mesma função que um lápis teria sobre a superfície do papel.

Figuras 06 e 07 – Auto-retrato I e Auto-retrato II, datilogravura, 2010.

Essas manchas gravadas na superfície possuem a configuração da máquina, e como
são imagens desenvolvidas por esta última, batizei de Auto-retrato I e Auto-retrato II (figuras
06 e 07), que integraram o projeto andarilho “Acción Arte Itinerante latinoamérica”, dirigido
por Marília Palmeira, percorrendo a Argentina, Bolívia e Equador, em 2010 e 2011.

Abro outro parêntese, para aproximar os trabalhos da artista inglesa Keira Rathbone
(1983-), a qual utiliza máquinas de datilografar como ferramenta para a criação de
caprichosos desenhos, e esse é o ponto de ligação com Auto-retrato I e Auto-retrato II. Suas
datilogravuras são representações de determinadas paisagens, pessoas, personalidades,
elementos presentes no seu cotidiano, e tendem a encantar o observador, pela paciência e
precisão com as quais são construídas.
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Keira possui trinta máquinas oriundas de vários países, no intuito de experimentar e
obter efeitos significativos, uma vez que, os caracteres de cada instrumento se distinguem
devido ao idioma do local onde foi adquirido.

Figura 08 e 09 - Keira Rathbone produzindo e Willborne Minster, de 2009, respectivamente.

Outra linguagem artística da qual a artista faz uso, é a performance. Frequentemente,
leva consigo o objeto a espaços públicos: ruas, cafés, praças, retira-o de sua embalagem utilizada como assento -, acomoda-se, posiciona a máquina sobre suas pernas e inicia a
confecção de seus desenhos.
No segundo semestre de 2009, com a temática dos provérbios definida depois de idas
e vindas férteis, desenvolvi o trabalho de final de curso da graduação. Anexim I: Cuidado! As
paredes têm ouvidos foi o título da instalação, que ocupou a mostra coletiva “Senso Plural”,
na Galeria Cañizares, em dezembro de 2009.

Uma orelha, integrante do espaço expositivo, um prolongamento do corpo/galeria,
onde o local era o receptor da peça tridimensional e concomitantemente parte elementar da
obra. A ideia primeira era espalhar por toda a galeria, orelhas pequenas, próximas ao tamanho
natural, para que o público as visualizassem espontaneamente e que o “cuidado” que sugere o
nome do trabalho fosse enfatizado.
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Figura 10 – Anexim I: Cuidado! As paredes têm ouvidos, instalação. 2009.

Afinal, a qualquer instante o observador poderia ser flagrado e seus comentários,
colocações, possivelmente, cairiam aos ouvidos alheios. No entanto, senti falta de uma
unidade e percebi que alastrar as aurículas pelo espaço seria arriscado, visto que a
probabilidade de interferir nas obras dos colegas era alta. Dessa forma, optei por uma
dimensão razoável, tentando equilibrar discrição e força na instalação.

Figuras 11, 12, 13, 14, 15 e 16 – procedimentos técnicos da instalação Anexim I: Cuidado! As paredes têm
ouvidos. 2009.

Para a confecção do volume, comecei a modelar a argila, e uma vez concluída a
modelagem, aguardei a secagem breve da superfície. Em seguida, pincelei uma camada
generosa de vaselina, para facilitar a futura remoção da máscara resistente, elaborada em
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papel machê. Com essa estrutura pronta, apliquei uma demão de massa corrida, lixei e dei o
acabamento com tinta acrílica fosca, na cor branca.
Na montagem4, a peça foi aderida à parede por meio de fita adesiva de silicone e
pregos, para uma melhor sustentação. A fim de simular o prolongamento do membro/orelha
ao corpo/parede, utilizei no acabamento, massa corrida e acrílica, oferecendo o devido
tratamento plástico.

Figuras 17, 18 e 19 – montagem da instalação Anexim I: Cuidado! As paredes têm ouvidos. 2009.

Na abertura da exposição, os convidados interviram na instalação, cochichando ao pé
do ouvido da galeria/personagem, e essa última ganhou vida, escutando os segredos
sussurrados.

Figura 20 – interação do público com a instalação Anexim I: Cuidado! As paredes têm ouvidos, 2009.

A artista paulista Amelia Toledo (1926-), em seus trabalhos, prioriza a essência dos
materiais e sua natureza, apresenta a matéria na sua qualidade primeira, procurando
4

Na montagem, pude contar com a preciosa ajuda dos amigos Leandro Ferreira, Josemar Antonio e Paulo Vitor
Leal.
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evidenciar cores, formas e linhas. Suas composições sinalizam um conceito concretista, no
qual a abstração é item latente. Amelia desenvolve jóias, objetos, pinturas, esculturas e
instalações, examina em sua produção os fenômenos como densidade, reflexo, medida,
transparência e peso. Apesar de seu discurso divergir do contexto da minha pesquisa, acho
justo associar a instalação Anexim I: Cuidado! As paredes têm ouvidos, às suas obras de
moldagens em gesso A reunião, datada de 1975, e O murro de 1976, tendo como semelhança
o tratamento plástico, o prolongamento obra-superfície – melhor representado em O murro.

Figura 21 e 22 – Amelia Toledo – O murro, de 1976 e A reunião, de 1975, respectivamente.

Durante a investigação, outra similaridade na configuração entre obras foi encontrada
no trabalho da artista portuguesa Manuela Araújo 5 (1971-), com a instalação Anexim I:
Cuidado! As paredes têm ouvidos.
Em 2009, na mostra intitulada “Ditos...”, movida pela temática dos provérbios portugueses,
na Galeria Arte G6, Manuela também se apropriou da expressão As paredes têm ouvidos, para
a construção de seu trabalho.
5

Integrante do grupo Projecto Arte Contemporânea, juntamente com Paulo Medeiros, João Carita, Ricardo
Passos, Carlos Godinho e Nicolau Campos.
6
Galeria Arte G: Rua Miguel Bombarda, nº 41, Viseu - Portugal.
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Figura 23 – Manuela Araújo – As paredes têm ouvidos, 2009.

Teço também, um paralelo com algumas produções da artista baiana, Ieda Oliveira
(1969-), que contribuiu na construção teórica do memorial conclusivo de curso da graduação,
por meio de encontros informais pela Escola de Belas Artes - UFBA, como professora coorientadora.

Figura 24 – Ieda Oliveira – Quem ta na chuva é pra se molhar, 1999.

Um dos princípios de sua pesquisa é a conexão entre texto-imagem-objeto,
representando a memória pessoal e coletiva de suas raízes culturais: expressões, ditos, festas,
jogos populares, presentes desde sua infância, por meio da análise de metáforas, apropriação,
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deslocamento, multiplicidade, acumulação e repetição. Ieda brinca com o sentido das
palavras, muitas vezes tornando visível a literalidade do texto escolhido. O vínculo entre os
signos verbal e visual é constante nos seus trabalhos, como por exemplo, na performance
Quem ta na chuva é pra se molhar – figura 24 –, na qual a artista vestida com plástico,
colocou-se sob uma chuva fictícia, segurando um guarda-chuva sem o tecido protetor,
permitindo assim, que o fenômeno “natural” a atingisse por completo.

Figuras 25 e 26 – Ieda Oliveira – Bolos de mainha, 1999.

Outra obra, onde encontramos essa interação entre palavra e imagem é em Bolos de
mainha, uma instalação composta de forminhas de metal usadas na confecção de bolinhos de
ovos caseiros, preparados por sua mãe e vendidos por Ieda. Ao lado da acumulação desses
objetos, uma palmatória com a qual costumava apanhar, decorrente de suas traquinagens
quando criança.
O Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira 7, que anualmente perpetua o
mês da fotografia – agosto –, promovendo a exposição “PANORAMA: mostra de
fotografias”, de artistas que se utilizam dessa linguagem como meio de expressão artística,
convidou o Grupo Úbere, do qual faço parte, juntamente com os amigos/artistas Josemar
Antonio, Davi Bernardo e Leandro Ferreira, para exibir trabalhos na edição de 2010,
compondo assim o projeto anual.

7

Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira: Rua Geminiano Costa, nº 255, Centro, Feira de
Santana/BA.
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Com essa oportunidade, o grupo decidiu elaborar uma instalação fotográfica em
conjunto, e simultaneamente, outra individual de forma que os integrantes tivessem a chance
de desenvolver nessa linguagem, uma produção atrelada ao que cada um vinha assumindo
como temática. Desse modo, acessei as anotações de abduções surgidas, a relação de ditados e
expressões populares que havia listado, e alinhei com essa nova proposta.

Folheando laudas de revistas que falam sobre a vida das personalidades, pude observar
como as celebridades são bombardeadas, e analisei se todo aquele discurso apelativo tinha
algum sentido. É possível que existam meias verdades, mas o jeito com o qual as notícias são
descritas é um tanto inflado. A privacidade daquelas pessoas públicas é violada, invadida nas
páginas intriguistas. Um alarde de algo tão pequeno que pode provocar uma distorção de
imagem, o julgamento errôneo dos leitores acerca dos famosos sinalizados naquela publicação
pejorativa.

Assim nasceu a idéia para a composição fotográfica A primeira impressão é a que
fica. Essa expressão popular não deve ser generalizada, já que para toda regra existe uma
exceção, porém reflete justamente na política abusada da publicidade alarmante.

O leitor que por ventura seja carente de educação e informação, diante desses
periódicos poderá ser potencialmente influenciado a designar uma concepção equivocada do
artista ali reportado, e desse modo o pré-julgará, criando uma primeira impressão que tenderá
a permanecer.

Figura 27 – A primeira impressão é a que fica, instalação fotográfica. 2010.
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Inicialmente, registrei as páginas das revistas com a máquina fotográfica digital, tendo
como finalidade, a experimentação. Transferi as fotos para o computador, brinquei com a
ferramenta de corte do programa editor de imagens e consegui closes de algumas letras que
desencadearam a formação do conjunto, o qual tem como configuração, a frase título do
trabalho.

Diante de A primeira impressão é a que fica, pontuo nuances aproximativas com o
trabalho do artista visual Ricardo Magalhães (1965-), que propõe em sua pesquisa, o estudo
da conexão entre imagem e palavra, esta última sendo a base de sua criação. Ricardo
apresenta uma busca literal e plástica de poética visual, pelos atributos imagéticos existentes
na palavra e textuais na imagem. Em suas representações artísticas, tenta reduzir os limites
existentes entre o visual e o literário, apoiando-se nas classificações sígnicas da semiótica 8 de
Peirce, para analisar questões de aproximação e afastamento entre os signos visual e verbal.

Figura 28 – Ricardo Magalhães – Sem título, 2010.

Na figura 28, acima, encontramos em sua composição sem título, o limiar perceptivo
entre palavra e imagem. O artista apaga linhas de certas letras, transformando o texto numa
textura pictórica. Porém, nossos olhos identificam que são palavras fragmentadas e
automaticamente, efetuamos a leitura, decifrando o que está escrito “a falta que faz” por meio
de um preenchimento visual.

Como os ímãs, as palavras e as imagens; o texto escrito e a visualidade se
aproximam e se afastam, mas essencialmente, dialogam. (MAGALHÃES,
2010, p.14)
8

“A Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por
objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de
significação e de sentido”. (SANTAELLA, 1983, p.13)
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Embora a artista mineira Marilá Dardot (1973-) não faça uso do objeto de pesquisa
utilizado nos meus antecedentes – os ditados e expressões populares – na sua produção, a
instalação Porque as palavras estão por toda parte, aproxima-se com A primeira impressão é
a que fica no emprego da escrita não só como gatilho para a criação, mas também como
imagem, presença visual integrante da obra. Dardot estabelece um trabalho voltado para
assuntos relacionados com o tempo e a palavra, buscando modos poéticos de representar o
tempo acelerado dos nossos dias.

Porque as palavras estão por toda parte é composta por trinta e três letras de cimento
que parecem emergir do chão do espaço expositivo, dispostas aleatoriamente, sugerindo
assim, um caminho labiríntico. O conjunto desordenado simula a frase título da obra e permite
que o visitante percorra os sinuosos intervalos entre uma letra e outra, construindo palavras a
partir de sua imaginação.

Figura 29 – Marilá Dardot - Porque as palavras estão por toda parte, 2008.

2010 foi um ano de recordações. Ainda no primeiro semestre, resolvi faxinar o quarto,
eliminar todo o excesso desnecessário, e na limpeza encontrei uma fotografia antiga
representando o casamento de meus avós maternos, a qual me despertou uma curiosidade
inquieta sobre seu passado.

Um dos maiores privilégios que possuo é ter a vozinha querida, Nair Pinheiro de
Andrade, viva e forte aos seus noventa e cinco anos. Mulher fervorosa, vaidosa, resistente à
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quase um século de vida. Lembro-me sentada aos seus pés, com as fotos, escritos, cadernos e
similares de sua época, espalhados pelo chão. Fiquei intrigada com todo aquele passado em
minhas mãos. Ela à beira da cama selecionava as imagens e contava em detalhes sobre o
contexto daquele registro: as pessoas que o integravam, o lugar onde a captura foi realizada,
emendou com suas lembranças e a conversa rendeu uma tarde inteira, até a luz do dia nos
deixar.

Durante a prosa, anestesiada e seduzida, li uma carta datada de 10 de março de 1936,
referente à resposta dela à primeira correspondência recebida de meu avô Oswaldo Andrade,
naquele período, seu namorado. Comparei de imediato às relações amorosas da atualidade e
lamentei por todo aquele romantismo estar praticamente extinto. Em paralelo, imaginei a
dimensão da ansiedade que a senhorita Nair sentia, aguardando uma carta-resposta, quiçá um
possível encontro entre os dois apaixonados. Neste momento, repudiei a existência da
tecnologia que nos oferece uma comunicação quase instantânea, e que de certa forma sacia a
ausência física do outro.

Figura 30 – instante abdutivo da instalação Longe dos olhos, perto do coração. 2010.

Simultaneamente, desejei a sensação da espera angustiante, de tatear, cheirar o papel
que esteve nas mãos do amado, de ler o que de mais profundo foi expresso nas linhas daquela
mensagem saudosa, a qual exigiu tempo para ser desenhada e que foi escrita com tanta
satisfação e requinte. Acionei a ludicidade e construí um filme mudo em preto e branco,
porém colorido em sentimentos.
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Frente a todo aquele arquivo, deparei-me com um caderno de pensamentos do adorado
vovô Oswaldo, frágil, implorando para ser manuseado com delicadeza, assim como foi
mantido. Nele, versos ricos em poesia e verdade. Composições sinceras, muitas delas
elaboradas em menção à vovó, enquanto namorados.

Figura 31 – Longe dos olhos, perto do coração. Instalação, 2010.

Toda essa história e as provas de sua existência, não podiam ficar escondidas dentro
de armários, a mercê do mofo e cupins. Facilitar a perda desse material seria um crime. Desse
modo, recolhi os elementos que melhor representavam esse amor mútuo e os conciliei na
instalação Longe dos olhos, perto do coração, que foi selecionada na “X Bienal do
Recôncavo”, de 2010.

Figura 32 – Ilustrando o Elementos 01.
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Para uma melhor compreensão visual, acerca dessa obra, descrevo resumidamente,
cada elemento que integrou a composição.

Elemento 01 - Carta de 10 de março de 1936, mencionada anteriormente, emoldurada.
No vidro de sua moldura retratei vovó em um desenho, utilizando como ferramenta, marcador
permanente na cor preta, que com o efeito da luz sobre o mesmo, projetava uma sombra sobre
a escrita. Conteúdo textual:
“Fazenda Bôa Vista 10 de março de 1936
Meu queridinho Osvaldo
Com muito prazer pego na minha firme pena dirigindo-te estas mal feitas linhas.
Lamento sinceramente não ter palavras para respostar tuas expressivas phrases;
Tenho junto bem junto ao meu coração, as tuas meigas cartinhas de 16 e a de 20;
chegaram ao meu puder todas ao mesmo tempo; li e reli; as tuas, muito minhas
amáveis missivas fiquei diveras alegre em saber que me estima com verdade, podes
ter a certeza de que nossa amizade será em reciprocidade, pois é dotada das mais
nobre qualidades... e só agora é que me é possível respostar, bem sabe que a cazos
que podem mais que a lei, pois recibi tuas cartinhas no dia 3, (e hoje é que posso
respondêr) está com uma semana que ninguem vae a Itabuna estando o rio muito
cheio e não dava passagem , hoje foi que achei um portadôr que vai botar no correio,
veja como eu padeço para te escrever, mais, para se ganhar a corôa da felicidade, é
preciso soffrer; para se ser feliz, é preciso viver onde há paz de Deus, o amôr, e a
perfeição; o amôr é semelhante as raises de certas arvores que ficam sempre no seio
da terra, não é uma pura realidade, quiridinho? O nosso amôr... tu és um jovem que
Deus, enviou a terra para guiar o caminho da minha felicidade; esperando vou
atravessando esta vida passageira até chegar o nosso fim determinado por Deus. Aqui
fica tão distante que já nasceu para ser tua
Nair Pinheiro”
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Figura 33 – Ilustrando Elementos 02.

Elemento 02 - O caderno de pensamentos de vovô, aberto nas páginas que continham
os versos que teve sua amada como inspiração:
“Que te fizesse uns versos, me pediste;
E que os fizesse alegres, ajustaste.
Porem querida eu sou tão triste,
E não posso dar-te os versos que sonhaste.

Versos alegres, me pediste;
E este poema triste
Foi minha amada o que inspiraste.

Guarda-os, entanto pois
Que estes versos serão para nós dois
Pobres versos embora sem belêza
O eco que ha de um dia
Vibrar este teu canto de alegria,
Rugir este meu grito de tristeza.”
Elemento 03 – Caixinha redonda de metal inoxidável, que fez parte da juventude de
Nair, onde guardava suas peças de pérolas, com fotografias do casal.
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Elemento 04 – Retrato impresso em madeira, como de costume na época, dos dois
recém-casados.

Figuras 34 e 35 – Ilustrando Elementos 03 e 04, respectivamente.

Apesar da extensa série intitulada Cartas de Areia, do reconhecido artista paraibano
José Rufino (1965-), possuir uma forte carga política relativa ao passado – no qual seus pais,
ativistas políticos, foram presos durante o regime militar –, é um trabalho que se aproxima de
Longe dos olhos, perto do coração, no sentido de rememoração, apropriação e resignificação
que carrega.

Figuras 36, 37 e 38 – José Rufino – três unidades da série Cartas de Areia.

O trânsito dicotômico entre recordação e esquecimento contamina sua produção por
inteiro, em principal nessa mencionada série desenvolvida durante anos – o que dificulta datar
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a execução de cada unidade. A coleção é composta por mais de 7.000 cartas antigas
sobrepostas por desenhos e monotipias autênticas, nos quais simboliza elementos inerentes à
memória da família, utilizando também a palavra como caráter imagético.
Faz-se necessário aproximar minha instalação Longe dos olhos, perto do coração,
descrita nas últimas páginas, com a obra As afinidades eletivas da mineira Rosângela Rennó
(1962-), que traz também como uma de suas temáticas, a memória, particular e coletiva. Na
tentativa de preserva-la, apropria-se de imagens oriundas de arquivos públicos e privados,
registros de família, fotografias e documentos diversos. A luta contra a perda desse resgate do
passado, alheio e próprio, é a força motriz das suas primeiras obras iniciadas no final da
década de 80, que tem como base, fotografias de álbuns de família – e é neste ponto onde
encontramos um diálogo com Longe dos olhos, perto do coração. Seu trabalho levanta o valor
do passado no futuro e no presente – uma vez que este último é um signo de qualidade
primeira, um ponto intermediário volátil entre o que se passou e o que está por vir.

Figura 39 – Rosângela Rennó – As afinidades eletivas, 1990.
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3. CONTEXTO HISTÓRICO
3.1 – Apropriação, Deslocamento e Resignificação

A máquina de datilografar – objeto/personagem da primeira obra, Monólogo,
mencionada no capítulo “Antecedentes”, no qual descrevo os trabalhos anteriores ao ingresso
no mestrado –, apesar de integrar a memória de minha família, não era de minha propriedade,
não o possuía e consequentemente, para elevá-lo ao status de arte, fez-se necessário apropriarme do mesmo. O ato de resignificar – promover uma nova denotação, significado, sentido à
máquina – e deslocar o aparelho de seu ambiente de costume, requer de imediato, uma
articulação com as ações do francês Marcel Duchamp (1887-1968), as quais romperam os
limites do bi e tridimensional por meio de seus ready-mades – trabalhos construídos a partir
de uma idéia, onde seu discurso era prioritário, anterior à representação visual. Desse modo, o
produto artístico deixa de ser meramente retiniano e passa a ser compreendido através de um
conceito, ou seja, uma arte conceitual que situa e incita o observador a refletir sobre sua
essência.
Fala-se do componente conceitual definitivo nas produções artísticas
contemporâneas. Ou, como escreveu Joseph Kosuth, “toda arte (depois de
Duchamp) é conceitual (em sua natureza) porque a arte só existe
conceitualmente”. (FREIRE, 2006, p.34)

Marcel Duchamp está alinhado ao principal movimento vanguardista do século XX, o
Dada, semeado em Zurique no ano de 1913 no Cabaret Voltaire, com início oficial em 1918,
na capital da Alemanha, Berlim. O Dadaísmo é condicionado num período entre guerras, pósfuturista, de pressão comunista, e difundia uma arte que condenava de forma agressiva, a
burguesia alemã. Os dadaístas eram entusiasmados pela liberdade individual máxima,
manejavam o humor sarcástico em metáforas com tom de denúncia política, e as técnicas
artísticas que melhor representavam suas críticas contundentes ao governo nazista, foram a
fotomontagem e assemblagem.

Duchamp é uma referência incontornável e inevitavelmente aludida no fundamento de
pesquisas em artes, pela quase totalidade dos artistas-pesquisadores contemporâneos, uma vez
que, a diversidade do que produzimos na atualidade, devemos à sua atitude de espírito.
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Figuras 40 e 41 – Duchamp - Roda de Bicicleta, 1913 e Fonte, 1917.

As duas primeiras obras de sua autoria e que trouxeram uma desmedida transformação
no campo da arte foram Roda de bicicleta, de 1913, e um urinol intitulado Fonte, de 1917, elementos já existentes, oriundos da indústria, de uso comum, dos quais se apropriou e
deslocou para a galeria. Ação inovadora e ousada, conectando arte e vida – relação esta,
potencializada na Arte Pop, que veremos no subcapítulo seguinte –. Com isso, alou os artistas
de sua geração, das posteriores, até nossos dias.

Neste momento, cabe citar a obra de, talvez, maior complexidade de Duchamp, O
grande vidro, também intitulado de La mariée mise à nu par ses célibataires, même, que tem
como tradução: “A noiva desnudada por seus celibatários, mesmo”, pontuando um paralelo
sutil com esta pesquisa em artes. A confecção desse trabalho pictórico enigmático durou dez
anos e o artista interrompeu sua elaboração em 1923, deixando-o inacabado. Duas lâminas de
vidro acopladas, uma sobre a outra, representam a relação erótica entre uma mulher – a noiva,
na parte superior e principal, e dez homens, os celibatários –, na placa inferior. Uma alusão à
sexualidade, carnalidade, obscenidade, voyeurismo e materialidade que envolve quase a
totalidade de sua produção –, uma orgia abstrata que incita o imaginário alheio e sugere uma
conexão entre amor e desejo.

A noiva, acionada por uma corrente de ar quente, emite sinais aos três
pistões que ativam os celibatários, que por sua vez emitem fagulhas que
ascendem à noiva, que deverá gozar e desnudar-se – mas isso nunca se
consuma, o ciclo não se fecha, e tudo volta ao estado de repouso inicial. A
noiva permanece sempre livre e sem ser possuída, naquele atraso estático
anterior ao orgasmo que poderia provocar sua queda, e a máquina está
sempre reiniciando sua atividade. (MARTINS, 2007, p.08)
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Figura 42 – Marcel Duchamp – O grande vidro, 1923.

Outra obra de Duchamp carregada de simbolismo e enigmas é Porque não espirrar
Rrose Selavy?. Um amontoado de cubos de mármore, que mais parecem pedaços de açúcar,
sugerindo uma ambiguidade entre dureza e suavidade, rudez e delicadeza – essa última,
presente nos meus trabalhos durante o mestrado –; um termômetro e um osso dentro de uma
velha gaiola para pássaros suspensa; a frase – título da obra – adesivada no fundo da cávea na
cor preta, frente a um espelho.

Nesse provocante quebra-cabeça de espírito dadaísta, tentamos decifrar os possíveis
significados que cada elemento alude, levantando hipóteses subjetivas a cerca do erotismo, da
psicologia, da estética, filosofia da arte, e tudo se repete num ciclo de difícil compreensão.
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Figura 43 – Marcel Duchamp – Porque não espirrar Rrose Selavy?, 1964.

3.2 – Arte e Vida

Acho que, na base da arte, há essa idéia ou esse sentimento muito vivo, uma
certa vergonha de ser homem, que faz com que a arte consista em liberar a
vida que o homem aprisionou. [...] Vemos isso claramente no que fazem os
artistas. Quer dizer, não há arte que não seja uma liberação de uma força de
vida. [...] O mundo não seria o que é sem a arte. As pessoas não
aguentariam. (DELEUZE, 1988-1999)

O enlace entre arte e vida – presente desde as criações de artistas e grupos do
Neodadaismo (precursores da Pop Arte), mas potencializado a partir das produções de
Duchamp – foi um elemento constantemente empregado pela sequência de artistas após o
mesmo. Na Pop Arte - movimento surgido na década de 50 em terras inglesas e norteamericanas, no qual a massificação da cultura popular capitalista era intensificada nos
trabalhos artísticos –, o cotidiano era tema inerente seja no discurso da obra, como na própria
estética das criações.

A grande parte da produção artística desse período abordava assuntos colhidos do
meio urbano: propaganda, publicidade, televisão, cinema, quadrinhos, outros veículos de
comunicação e ícones da cultura de massa. O nome que inicia o período pós-revolução
industrial, com a estética da marca, do cotidiano, da representação da realidade urbana,
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articulando a relação entre arte e vida, é o norte-americano Andy Warhol (1928-1987), artista
crítico sobre a celebração da cultura americana de consumo.

Figura 44 – Andy Warhol – Brillo Box, 1964.

Sua obra de impacto foi Brillo Box, de 1964, uma pilha de embalagens do sabão em
pó, em papelão, como num depósito de supermercado, porém dispostas na galeria. O filósofo
e crítico Arthur Danto (1924-), frente a essas representações do produto, refletiu sobre os
propósitos daquela arte:
Aceitei-as prontamente como arte, mas depois me perguntei por que aquelas
caixas eram arte enquanto as embalagens comuns dos supermercados não
eram. (...) De modo análogo, ser uma obra de arte significava que certos
objetos gozavam de toda sorte de direitos e privilégios de que careciam os
objetos comuns – eram respeitados, valorizados, protegidos, estudados e
contemplados com reverência. A Brillo Box fazia jus a esses direitos, e as
caixas comuns de sabão em pó Brillo não. (DANTO, 1989, pg.16)

A pesquisa da mestre em psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo,
Rubiane Vanessa Maia da Silva, intitulada de Desvios, sobre arte e vida na
contemporaneidade, é focada em trabalhar com algumas problemáticas do campo da arte nos
nossos dias, em especial no que diz respeito às suas relações com a vida, mediante conceitos
das artes visuais, da psicologia, subjetividade, filosofia e cartografia. Rubiane encara a “arte
como possibilidade de encontro entre modos de vida e produção de subjetividades” 9, e
9

SILVA, 2011, p.24.
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embora sua dissertação esteja vinculada a critérios clínicos da psicologia, muito surpreendeu a
linguagem interativa, atrativa e artística com a qual desenvolveu seu texto.

Abraçou a experiência, o contato com a intervenção urbana e performance, movendo
artistas oriundos de vários lugares, inclusive fora do país, no intuito de promover encontros
criativos, que estimulassem o caráter inventivo dos participantes, alinhado à conversas e
reflexões sobre o entrecruzamento de arte, vida, espaço e tempo. Na escrita, descreve todo o
processo criativo, desde a idéia, cronograma, eventos, ócio, acaso e efeitos, promovendo uma
articulação espontânea com minha investigação.

Se o que queremos é falar da vida e da arte, então: pássaros cantam, o
trânsito pára, a cidade se transforma, a escola grita, o corpo experimenta, a
música embala, viagens surgem, os rios deságuam, a tempestade inunda, o
inesperado acontece, o choro limpa, os amigos se tornam, a porta abre, a
fruta amadurece, as cores brilham, o abraço aninha, uma mosca voa em zig
zag, um filme passa, uma pesquisa corre... (SILVA, 2011, p.53)

Rubiane define esse laço entre arte e vida, como uma “vivência partilhada, em um
apelo estético que convida à diluição dos contornos junto à potência de criação” 10.

A mestre sinaliza o trabalho artístico Studio Butterfly da baiana Virgínia de Medeiros
(1973-), apresentado na 27ª Bienal de São Paulo. Uma mistura de ensaios fotográficos,
entrevistas em vídeos de travestis, registrados no próprio estúdio da artista, bem como
folhetos contendo relatos de sua vivência com as travestis.

Uma ação-instalação que explicita fortemente, essa ligação entre arte e vida, da qual
estamos tratando. As entrevistadas cheias de cor e brilho são convidadas a sentar numa
poltrona nomeada por Virgínia de poltrona dos afetos, onde se sentiam confortáveis para
compartilhar suas histórias em “palavras amargas de sua dura rotina na ‘lida’ de todos os dias,
dificuldades próprias das transformações de um corpo em outro, idealizado, se misturam com
lembranças de uma infância pouco distante. Familiares que muitas vezes se encontravam
ausentes devido a aspectos morais de uma sociedade, onde praticamos uma moral que
distancia muito mais do que aproxima, modos de vida marcados pelas diferenças e

10

SILVA, 2011, p.76.
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heterogeneidades. Porém, além das marcas das dores, também ascendiam os amores e
romances, à noite, a dança e a alegria de poder manifestar seus desejos e contradições”

11

.

Figura 45 – Virgínia de Medeiros – instalação Studio Butterfly, 2006.

“Só existe troca se existir a instância do afeto. A troca é o afeto, e sem afeto
nunca poderia ter feito esta obra”.
Virgínia de Medeiros

3.3 – Palavra, Imagem e Arte Conceitual

Por toda parte há somente um mesmo jogo, o do signo e do similar, e é por
isso que a natureza e o verbo podem se entrecruzar o infinito, formando, para
quem sabe ler, como que um grande texto único. (DOMINGUES, 2003,
p.47)

Desde os primórdios da humanidade, na pré-história, o homem procurou se comunicar
por meio de ideogramas – desenhos – elaborados nas superfícies das cavernas, que
conhecemos hoje como pintura rupestre. Através desses sinais, identificavam elementos
naturais e compartilhavam informações com seus contemporâneos. Com essa simbologia,
11

SILVA, 2011, p.75.
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aquele grupo primitivo representava seus desejos e precisões. Contudo, essas interpretações
gráficas, ainda não eram consideradas um tipo de escrita, pois não possuía uma padronização,
uma ordem.
A primeira tipografia, a cuneiforme – gravações de caracteres, com haste de ponta
quadrada, em placas de barro, derivando em incisões em forma de cunha – foi criada pelos
sumérios, na antiga Mesopotâmia, por volta de 4000 a.C., e muito do que aprendemos acerca
desse período, devemos à esses registros. O invento dessa escrita deu-se devido à necessidade
de contabilizar os produtos comercializados e impostos cobrados, assim como à suspensão da
estrutura de obras engenhosas, que exigira a criação de um sistema de símbolos numéricos,
para a elaboração dos cálculos geométricos.

Em seguida, no antigo Egito, foram desenvolvidas duas formas de escrita, a demótica
– mais simplificada – e a hieroglífica – mais complexa constituída por desenhos e sinais –,
encontradas nas paredes internas das pirâmides. Nessas últimas e nos papiros – espécie de
papel produzido a partir de uma planta de mesmo nome –, textos relativos à vida dos faraós,
orações, mensagens para distanciar possíveis saqueadores, eram gravados.

Figura 46 – Hieróglifos Egípcios, Egito Antigo.

Embora esses símbolos imagéticos promovam um encantamento visual por sua
configuração estética, seus contornos, cores e ornamentação, tais elementos gráficos se
constituíam apenas como caráter informativo.
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Naturalmente, a escrita passou por inúmeras modificações nos tempos seguintes,
por exemplo, na arte medieval entre os séculos V e XV, nas iluminuras – pinturas a
cores, com influência bizantina, nos livros e manuscritos da Idade Média. A parte escrita
era delicadamente elaborada à mão, pelos monges copistas nas bibliotecas das igrejas e
nos mosteiros medievais. Nelas continham ilustrações riquíssimas em pigmentos, bem
como em ouro e prata, que expostos ao sol refletiam seu brilho, engrandecendo o poder
da crença cristã. As letras sinuosas eram decoradas com motivos variados, desde flores,
pássaros, estrelas, monstros, etc. Esses exemplares foram intensamente produzidos no
período paleo-cristão, em principal no romântico-gótico e renascentista.

Figura 47 – Iluminura medieval.

Com o Renascimento – era da razão e do conhecimento científico –, a linguística
enquanto elemento pictórico complementar foi colocada em escanteio, uma vez que a imagem
figurativa cunhada na fidelidade com o real, era primordial. E então surgem os “ismos”,
manifestos e movimentos artísticos buscando suas crenças em verdades absolutas. Do
Maneirismo ao Dadaísmo, passamos por manifestações de suma importância para o retorno
do uso da escrita com intenção artística, com a postura de negação do passado, antitradicional e do reconhecimento de modificações articuladas ao desenvolvimento do
pensamento humano. Esses grupos aproximaram diversas formas de expressão, nitidamente
entre a poesia e artes visuais. Época de questionamentos, experimentações e descobertas de
novas possibilidades que se delongou até o final do século passado. Ainda que, a palavra não
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fosse inserida na composição plástica, pictórica, percebemos a volta do emprego da
linguística, por meio dos títulos das obras – pintura, em principal –, como válvula poética
auxiliar e complementar.

No final do século XIX, o francês Henri de Toulouse Lautrec (1864-1901) apresentou
o signo verbal incorporado às imagens, representando o que ocorria nos anos da belle époque,
em seus cartazes, por exemplo, em Reine de Joie, de 1892 e Jane Avril, de 1896. Sua
produção dominante eram litogravuras, com a qual tinha bastante intimidade, obtendo efeitos
de primorosa qualidade técnica. O texto nas suas criações aparecem como recurso
compositivo que entranha por entre as figuras. Desse modo, a palavra escrita sai de uma
posição auxiliar, como o de título e legenda, para cumprir a função constitutiva da
visualidade. Poesia e imagem se casam.

No século XX, as palavras (a letra, o texto) irrompem no espaço do quadro,
integradas ao discurso plástico, passando o texto a interferir no interior
mesmo da imagem, funcionando também como imagem. (VENEROSO,
apud GUIMARÃES, 2010, p.148).

Figuras 48 e 49 – Toulouse Lautrec – Reine de Joie, 1892 e Jane Avril, 1896, respectivamente.
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O alemão Paul Klee (1879-1940) foi outro artista que esmaeceu a linha limítrofe que
separava a palavra da visualidade, por meio de imagens que se insinuavam como texto.

Paul Klee, ao incorporar signos gráficos em seus quadros, abole a existência
de uma hierarquia entre imagem e escrita. Através de um trabalho
intertextual, no qual ele incorpora signos, letras e ideogramas, ele afirma a
visualidade da escrita, extinguindo o princípio ocidental que estabelece a
diferença entre representação plástica e referência linguística. (VENEROSO,
apud GUIMARÃES, 2010, p.34)

Na pintura Ceci n’est pas une pipe, traduzindo para o português Isto não é um
cachimbo, do surrealista belga René Magritte (1898-1967), podemos observar esse
reposicionamento da escrita nas artes visuais, integrada e resignificada por completo, no
espaço pictórico. Com esse trabalho, o artista trouxe a convivência entre o semântico e o
simbólico, abrindo espaço para uma discussão sobre o tema da representação da arte. Magritte
retrata um cachimbo e ao mesmo tempo faz uma negação àquilo que os olhos tendem a
identificar. Desse modo, nos convida a adentrar em um mundo de incertezas que sua imagem,
carregada de símbolos e sentidos, provoca.
(...) Ceci n’est pas une pipe propõe uma ponderação sobre conceitos
fundamentais, como semelhança e representação, a relação entre texto e
imagem, o signo verbal e sua representação visual, todos estes, proposições
semióticas sobre obras do modernismo. (WANNER, 2010, p.166)

Nesse trabalho pictórico, o artista foge do gênero da época, o Abstracionismo,
utilizando-se do realismo e aproxima sua pintura a uma reprodução gráfica de propaganda.

Figura 50 – René Magritte – Ceci n’est pas une pipe, 1929.
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O cachimbo não está presente. Não se pode interagir fisicamente com as propriedades
que possui o objeto, como o cheiro do tabaco e sua real dimensão. A peça funcional está
ilustrada em tamanho e proporções distintas e perde o caráter tridimensional que o objeto real
oferece. Uma pintura empenhada em separar o elemento gráfico do plástico. Nesse conflito
paradoxal, imagem sobre a legenda na mesma superfície pictórica, impõe a condição de que o
enunciado conteste a identidade manifesta da figura.

O influente artista conceitual norte-americano Joseph Kosuth (1945-) é um virtuoso
em explorar a natureza da arte, focalizando um discurso sobre a marginalidade da arte e
indagando a originalidade e autencididade da obra.

Um de seus trabalhos mais significativos é a instalação Uma e três cadeiras, composta
por uma cadeira física enquanto objeto, uma fotografia dessa mesma peça móvel (sua
representação) e o texto de uma definição de dicionário da palavra “cadeira” (seu significado),
delineando através das palavras o conceito do utensílio. Garante um certificado de
autenticidade àquele objeto apropriado, transfigurado de um lugar comum, levado ao status de
obra de arte por meio da ação do artista. Índices da influência Duchampiana.

Figura 51 – Joseph Kosuth – Uma e três cadeiras, 1965.

Fala-se do componente conceitual definitivo nas produções artísticas
contemporâneas. Ou, como escreveu Joseph Kosuth, “toda arte (depois de
Duchamp) é conceitual (em sua natureza) por que a arte só existe
conceitualmente. (FREIRE, 2006, p.34)
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Com os adventos tecnológicos e ideais da arte conceitual pulsando, a partir dos anos
70, a dimensão verbal nas artes visuais se expande diante das possibilidades técnicas
apresentadas, suscitando novos e incontáveis experimentos com signos imagéticos, verbais,
sonoros e cinéticos. Diversos artistas começaram a incorporar a escrita em suas produções,
seja como papel complementar ou como base para seus trabalhos. A título de referência,
seguem alguns em destaque: Barbara Kruger, Allen Ruppersberg, Cy Twombly, Elena Del
Rivero, Elida Tessler e Tsai Charwei.

A artista conceitual norte-americana, Barbara Kruger (1945-), por meio de sua
produção provocativa, discute sobre o feminismo, consumismo, futilidade, dinâmica do poder
e da sexualidade, alfinetando questões quanto à perfeição estética feminina tão almejada pela
maioria das mulheres. Suas enormes frases e palavras de efeito, sobrepostas a imagens da pop
arte, evidenciam a diluição da identidade e o vazio do gozo consumista. Na configuração
plástica de seus trabalhos: letreiros enormes em preto, branco e vermelho, dispostos em
espaços públicos e privados, forçam uma ligação direta com a publicidade e os símbolos da
cultura de massa.

Figura 52 – Barbara Kruger – Belief+Doubt, 2012.

Outro artista conceitual, ao qual devemos fazer referência e que se utiliza do mesmo
conceito acerca do consumismo, assim como Barbara, é o estadunidense Allen Ruppersberg
(1944-), que desenvolve um diálogo sobre a dialética de alta e baixa cultura, espaços públicos
e privados e da relação entre obras de arte e objetos cotidianos.

46

Figura 53 – Allen Ruppersberg – Letter to a friend, 1997-2003.

A partir do conceito da multiplicidade, seu trabalho costuma abrir perspectivas
pessoais sobre sua paixão particular pela coleta e coleção de elementos linguísticos e
narrativos, como livros, postais, cartazes, jornais, e similares, dedicando especial atenção a
assuntos que abrangem a lembrança e memória. E esse agrupamento de documentos literários
está exposto na instalação Letter to a friend, tradução nossa “Carta a um amigo”.

Na sua pintura conceitual, o americano Cy Twombly (1928-) invoca o mito e a poesia
em oscilação constante, onde a escrita se torna desenho ou pintura. Por meio das cores vivas,
visualiza o espaço silencioso que existe entre e em torno das palavras. Em seus grafismos –
alguns pesados com alusão e metáfora, outros apenas uma expressão de emoção crua –,
forma, texto e imagem, são indisociáveis.
Em Apollo and the artist – Apollo e o artista –, com grafia de cor azul, Cy Twombly
alude que seja o personagem mítico, mas não significa que seja o deus greco-romano.
Contudo, deixa, ao espectador, algumas pistas para a sua verdadeira intenção. Na pintura há
uma representação das folhas de louro, com a qual Apollo era tradicionalmente retratado.
Espalhada pela superfície pictórica, encontramos os símbolos clef, sugerindo o status de
Apollo como o deus da música.
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Figura 54 – Cy Twombly – Apollo and the artist, 1975.

Mudando um pouco de temática, mas mantendo o cunho conceitual e do uso da
palavra, convém sinalizar a artista espanhola, Elena Del Rivero (1952-), que realiza na década
de 90, uma série intitulada Letter to the Mother – Carta para a mãe –, baseada na carta de
Franz Kafka ao pai.

Figura 55 – Elena Del Rivero – Letter to the mother, 2000.
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Elena direciona as cartas à mãe, relacionando poder, autoridade e tradição, à figura
materna. Examina a relação mãe-filha, sugerindo uma consideração quase infinita do que
significa comunicar-se com a tradição. O texto da carta na figura 55, mais parece uma
cacofonia da palavra de negação “no”, o que no português seria “não”, irregularmente
espaçadas, impressas em uma lauda de papel rasgado que foi arrancado de seu contexto
original e sobreposta em outra folha maior, presa com pérolas delicadas. Um material
utilizado com freqüência na obra de Elena são as pérolas, por seu simbolismo que pode ser
compreendido em termos de suas associações alquímicos como elementos de cura. Pois nesta
obra, as pérolas não são apenas usadas para ajudar a suturar o papel rasgado, mas também
suavizar a estridência do “não”.

A artista Elida Tessler (1961-) também se utiliza da palavra como signo imagético.
Sua obra Dubling torna visível esse câmbio entre escrita e imagem, numa coleção composta
por 4311 gerúndios retirados do romance Ulisses de James Joyce, reunindo garrafas, rolhas
com palavras impressas e cartões-postais, de mesmo número.

Figuras 56 e 57 – Elida Tessler – Dubling, 2010.

Esse trânsito entre os signos verbal e visual manifesta-se também em sua outra
instalação Tubos de Ensaio, inspirada na leitura do livro de ensaios de Donaldo Schüler O
homem que não sabia jogar, de 1998. Dessa obra literária, foram selecionadas todas as
palavras que iniciavam com as letras T (tubos) e E (ensaios).
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Figuras 58 e 59 – Elida Tessler – Tubos de Ensaio, 2006.

As criações da chinesa Tsai Charwei (1980-) são baseadas no interesse pela caligrafia
e no seu estudo do budismo, essencialmente relativos às idéias de transitoriedade e
impermanência que estão no coração da filosofia budista.

Figura 60 – Tsai Charwei – Mushroom mantra, 2005.

Na instalação Mushroom mantra – Mantra do Cogumelo –, com a ajuda dos monges
do Templo de Tian Chung, escreve sobre cogumelos vivos, um texto budista central que
descreve o conceito de vazio e a relação transitória entre o indivíduo e o universo. Tsai
também aplicou textos em folhas de lótus, tofu e outras matérias orgânicas, criando
superfícies ricamente texturizadas. Com o tempo, o objeto/cogumelo muda de forma e
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gradualmente se decompõe, reiterando o conceito de impermanência e mudança que são
fundamentais para o seu trabalho.

4. OBJETO REVISITADO

Desde a adolescência, os romances e afetos acanhados, contaminaram minha
concentração em qualquer outra atividade extra-pessoal. Durante inúmeras aulas do ginásio,
ensino fundamental e médio, e inclusive da faculdade, perdi o controle e desviei minha
atenção espontaneamente. Quando desembarcava da viagem psicológica e percebia tal
devaneio, já tinha extraviado a noção de tempo e tudo o que foi dito em sala, havia evaporado.
Meu corpo estava presente no espaço, minhas reações eram automáticas como se estivesse
atenta ao que estava sendo discutido, porém meu pensamento andava por um caminho bem
longe dali, em um lugar distante, onde as perturbações particulares de caráter amoroso eram o
tema central.
Diante de conselhos e orientações referentes à modificação do meu objeto de pesquisa
para o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, da Escola de Belas Artes Universidade Federal da Bahia, encontrei nas inquietações supracitadas não só a solução para
o estudo, mas também uma forma de superar minhas angústias por meio das representações
artísticas.

4.1 – Pesquisa em arte e Auto-referencialidade

Falar de si não é uma tarefa simples, ainda mais quando se trata de inserir o contexto
particular em um trabalho científico. O que escrever? O que ocultar? Como dar limites à
liberdade, sem deixar que a mesma perca sua essência? Qual o método e procedimentos
devem ser aplicados? Para essa última pergunta, os textos de Sandra Rey12 foram
fundamentais no clareamento e compreensão acerca da pesquisa em artes visuais, sugerindo
direções a serem seguidas. Rey mostra que o trabalho científico permanece num processo de
12

Artista visual brasileira (1953-). Doutora em Arte e Ciências da Arte na Universidade Paris I - PanthéonSorbonne.
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crescimento e transformação, mesmo quando concluído - no sentido de esgotamento da busca
e encerramento de prazos, pois “a conclusão não é algo que fecha, mas algo que abre”13, e
isso pude conferir no desenvolvimento do meu estudo.

A autora observa que mudanças são constantes e que inclusive o objeto de
investigação pode ser modificado naturalmente, decorrente das descobertas teóricas e práticas
– justamente o que me ocorreu, uma vez que ingressei no mestrado com um objeto de
pesquisa – os ditados e expressões populares –, distante do definido – minha intimidade,
identidade e memória. Todo esse processo construtivo e mutável na pesquisa é ilustrado pela
autora através da metáfora de Jean Lancri14:
(...) a pesquisa é como se estivéssemos realizando uma corrida a cavalo, bem
montados em nossa sela, até que de repente tem um outro cavalo, sem
jóquei, que vem se aproximando e que vai nos ultrapassar a todo galope. A
pesquisa “acontece” se conseguirmos pular do cavalo que estamos
montados, para este cavalo que passa de maneira desenfreada. (REY, 1996,
p.89-90).

O texto provoca reflexões em função da pesquisa em arte e alivia ao mostrar que os
erros operacionais durante o processo criativo são normais e que o artista-pesquisador deve
estar aberto aos mesmos, como possibilidade de novas buscas e resultados. Haverá sempre um
conflito entre caos e ordem, equilíbrio e desequilíbrio, obra e criador, todavia foi nessa briga
onde encontrei soluções.

O acaso é outro fator que somou significativamente ao trabalho, oferecendo efeitos,
reações e surpresas que proporcionaram detalhes imprescindíveis ao produto “final” no
decorrer da poiética – termo utilizado primeiramente por Paul Valéry15 que significa “a obra
se fazendo”. Esta última é definida no texto, por uma passagem de Jean Claude Passeron16,
como “o conjunto de estudos que se dirigem ao ponto de vista da instauração da obra...”17.
Rey aponta ainda, que o artista-pesquisador em artes precisa criar um compromisso
consigo mesmo, gerando um cronograma necessário, a ser seguido. Uma metodologia própria,
13

REY, 1996, p.94.
Pintor francês (1936-). Doutor em Artes Plásticas pela Universidade de Paris I. Diretor do Centro de Pesquisas
em Artes Plásticas da mesma universidade.
15
Filósofo, poeta e escritor francês (1871-1945).
16
Sociólogo francês (1930-). Diretor de estudos da École des Hautes Études em Sciences Sociales.
17
PASSERON, apud REY, 1996, p.84.
14
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que é essencial no desenvolvimento do trabalho artístico e teórico – ambos caminhando em
paralelo–, onde serão determinados prazos para leituras, experimentações de atelier,
atividades acadêmicas, eventos participativos, e por fim, a confecção da obra escrita e
criativa.

A metodologia desta investigação consistiu-se em dois blocos.

Primeiro ano do mestrado:
- Dedicação e aproveitamento das disciplinas cursadas;
- Seleção dos pontos de ligação do conteúdo estudado, com o objeto de pesquisa;
- Produção de novas obras alinhadas a reflexões geradas durante o processo criativo;
- Leitura complementar;
- Participação em exposições e eventos artísticos, no sentido de obter resultados práticos no
correr do estudo.

Segundo ano do mestrado:
- Desenvolvimento da escrita, sem dar menos importância para a produção artística.
- Entrega das atividades propostas pelo programa, respeitando os prazos estabelecidos.

Esse planejamento é apenas uma tentativa de organização que pretendemos seguir à
risca, mas decorrente do acaso mencionado anteriormente e do que estar por vir a ser – o devir
– não significa que essa programação seja adotada até o fim. Por exemplo, quando agendamos
uma viagem qualquer, escrevemos um roteiro: destino, companhia, transporte, hospedagem,
itens a levar, refeições, pontos turísticos, pensamos até nas situações emergenciais que podem
ocorrer e as providências que devem ser tomadas. Porém, durante o passeio surgem
imprevistos, mudança no itinerário, paradas no caminho que não foram previstas e que farão a
diferença na viagem, positiva ou negativamente, mas que a tornarão única. Tentei seguir o
cronograma sem burlar os passos, na intenção de manter a organização da pesquisa.

Com relação ao embasamento teórico, Sandra Rey assinala que podemos buscar
conceitos não só nos filósofos tradicionais comumente utilizados na maioria dos trabalhos
científicos, mas também nos pensadores reconhecidos da nossa atualidade de campos
interdisciplinares, com uma visão contemporânea de mundo, fornecendo a chave que
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procurávamos para o fechamento da obra escrita – neste caso, a dissertação. E desse modo,
encontrei auxílio teórico não só em obras de grandes autores, como Michel Foucault e
Georges Didi-Huberman por exemplo, mas em pesquisas de alguns artistas-pesquisadores:
Ieda Oliveira e Ricardo Guimarães, bem como de outros campos do conhecimento, como na
dissertação da mestre em psicologia, Rubiane Vanessa Maia da Silva. Contudo, cabe sinalizar
que na pesquisa em artes, o trabalho prático nunca deve seguir a teoria, mas sim utilizá-la
como fonte de auxílio que validará a produção artística.

No corpo teórico desta dissertação, empreguei algumas ferramentas que deram
consistência ao texto, como os comparativos realizados entre obras de artistas variados, de
nacionalidades e épocas distintas, onde encontrei aproximações e afastamentos com o
trabalho que desenvolvo.

Devemos ficar atentos às idéias que nos surgem inesperadamente no processo de
abdução e fixá-las com urgência no papel para que não fujam e caiam no esquecimento. Para
isso, Sandra Rey sugere, e assim o fiz, a construção de um diário de bordo, onde reflexões,
anotações e rabiscos são registrados sem censura, facilitando o desenvolvimento tanto na
redação, quanto nas representações artísticas. Este caderno é o testemunho do processo
criativo.
Nesse momento, gostaria de ressaltar o desconforto do esquecimento em
meio ao processo. O próprio ato de anotar para não esquecer, nos leva a
compreender que, em meio ao profundo envolvimento no processo, lembrar
significa sobrevivência do artista, na medida em que implica a sobrevivência
da obra. (SALLES, 2006)

Outro elemento importante e pontuado anteriormente é o estabelecimento de contratos
e prazos, principalmente para a parte escrita, “... porque para escrever é preciso dedicar muito
tempo”18. O modo eficaz que encontrei para manter um equilíbrio entre leitura e escrita, foi
acompanhar o conteúdo absorvido de uma redação provisória. Na medida em que lia,
transcrevia o que havia compreendido, facilitando assim, a construção do corpo teórico.

O artigo da Profª. Drª. Maria Celeste de Almeida Wanner, intitulado Artes Visuais Método Autobiográfico: Possíveis Contaminações, elaborado para o 15º Encontro Nacional
da ANPAP, foi decisivo na definição do método que seria empregado na minha investigação,
18

REY, 1996, p.93.
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apesar de que toda e qualquer pesquisa em arte seja inconscientemente autobiográfica. Direta
ou indiretamente, o autor do trabalho fala de si na produção artística, quando compartilha com
o outro sua identidade: experiências e interações com o mundo interior e exterior. Se seu
objeto de estudo é, por exemplo, a vida das abelhas, de uma forma ou outra o artistapesquisador estará contando através de suas criações, um recorte da natureza na qual ele vive.

A autora descreve o significado da palavra autobiografia, baseada no filósofo Georges
Gusdorf (1912-2000):
Esse autor associa o prefixo auto à identidade, entendendo que o ser é tão
consciente de si próprio como complexo, dentro de uma visão singular e
autônoma. Já o prefixo bio é o percurso vital desse ser, inserido num
contexto real do seu cotidiano. Nesse sentido, o objeto problematizável passa
a ser retomada da própria existência, uma reconstrução, uma reconquista de
si, que representa um renascimento pelo lugar distinto que o sujeito-escritor
[sujeito-artista] passa a ocupar diante de uma postura crítico-reflexiva de sua
vida. (WANNER, 2008, p.53)

4.2 – Memória

Eu preciso de minhas memórias. Elas são meus documentos. Eu as
vigio. São minha privacidade e tenho um ciúme intenso delas.
(BOURGEOIS apud SALLES, 2006)
As considerações pontuadas neste subcapítulo não possuem a intenção de aprofundar
sobre o conceito de memória, mas de fazer algumas conexões com meu trabalho. Para falar de
memória, seria importante também, falar sobre os conceitos de espaço-tempo, ou seja,
lembranças do passado que são trazidas para o presente. Todavia, qualquer tipo de
recordação, rememorar implica em entender que os momentos vividos não retornam da
mesma maneira.

Levando para o ponto de vista da arte contemporânea e da relação entre sujeito e obra,
o filósofo francês Georges Didi-Huberman, aponta as particularidades que um objeto artístico
carrega em sua essência. Para atingir essa última é necessária uma sensibilidade da parte do
observador, que é vinculada à sua experiência colateral19.

19

Termo usado por Charles Sanders Peirce, em SANTAELLA, 2000, p.35.
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Este repertório – seu conhecimento –, próprio do interpretante permitirá ou não que o
mesmo alcance o imperceptível a olho nu, tornando visível a qualidade intrínseca, a alma do
trabalho artístico. É fechar os olhos para então enxergar. É olhar para dentro de si e estar
aberto ao que a obra quer dizer. A carga subliminar que o objeto possui dialoga com a
memória do interpretante, por isso cada indivíduo recebe uma informação diferenciada. O que
eu vejo, pode se aproximar do que todos podem ver, mas nunca será a mesma apreensão. A
interpretação é única, própria ao sujeito. A áurea do objeto é inflamável e foge do controle de
seu criador.

No desenvolvimento de alguns trabalhos durante o mestrado, pude observar que a
obra, uma vez instaurada e exposta, transpirava outras propriedades de significado e energia,
além do que havia previsto/sentido. A obra falou por si. Feliz de quem conseguiu apreende-la.

Vez ou outra surge uma necessidade de um texto explicativo em paralelo à obra, para
que o público independente de sua noção de mundo absorva ao menos a intenção do artista
contemporâneo. Porém, repito que a finalidade designada ao trabalho artístico é inatingível.
Nem mesmo o seu gerador será capaz de abraçar seu produto por inteiro.

Como se o ato de ver acabasse sempre pela experimentação tátil de um
obstáculo erguido diante de nós, obstáculo talvez perfurado, feito de vazios.
“Se se pode passar os cinco dedos através, é uma grade, se não, uma porta”...
Mas esse texto admirável propõe um outro ensinamento: devemos fechar os
olhos para ver quando o ato de ver nos remete, nos abre a um vazio que nos
olha, nos concerne e, em certo sentido, nos constitui. (DIDI-HUBERMAN,
1998, p.31)

Didi-Huberman fala sobre a obra de perda, a qual provoca o sentimento de
esvaziamento e que consequentemente traz à cena o seu oposto. Ou seja, tudo se transforma a
partir da perda, a matéria desaparece, mas sua essência permanece e é invisível aos olhos. O
volume perdido está presente por meio da sua ausência. E esta última possui uma energia
muito maior do que a presença, seu “espírito” continua vivo mentalmente. Da perda, surge a
rememoração. O sumiço foi necessário para que o assunto fosse recordado. E nesse sentido de
rememorar, revivo fragmentos de meu passado. Os amantes, amores passageiros, os
encontros, a euforia de estar junto que já não há mais, as palavras proferidas, os carinhos
ofertados, os cheiros, gestos, toques, olhares, tudo o que um dia existiu e que se perdeu,
reaparece nos trabalhos artísticos que crio.
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(...) Didi-Huberman (2000, p.242) informa que para produzir uma imagem
dialética, o passado deve ser convocado, e, por conseguinte, aceitar o choque
de uma memória, recusando se submeter ou retornar ao passado. Se o
"agora" passa a ser uma valorização de um passado atualizado, o termo
“rememorar”, na teoria desse autor, é uma forma de atualizar o passado,
constituindo-se sempre renovada ao ser instaurada e remetida a épocas
anteriores. (WANNER, 2010, p.211)
Entretanto, como a arte possui uma noção de temporalidade de montagem,
não é possível representar uma totalidade, mas uma noção que Benjamin
denomina de Erfahrung e Erlebinis: lembrança e esquecimento, ou seja, a
imagem ao ser apreendida não está mais no presente, mas no seu próprio
devir de multiplicidade. É, portanto, à luz desses conceitos que se estabelece
a permanente consciência do presente em sua transitoriedade. Se por um
lado Benjamin (2000, p.133) considera que na obra de Baudelaire “as
correspondências são os dados do rememorar [...] não são dados históricos,
mas da pré-história”, já em “A Vida Anterior” foi registrado que “aquilo que
dá grandeza e importância aos dias de festa, é o encontro com a vida
anterior. [...] As imagens das grutas e das plantas, das nuvens e das ondas”.
Importante ressaltar que o conceito de rememorar traz outros correlatos,
como alteridade, espaço privado, memória, em que a relação temporal com o
passado possibilita uma experiência coletiva e de elementos que ele chama
de cultuais. (WANNER, 2010, p.210)

O desgosto gerado pelo rompimento dos vínculos amorosos decorre do medo da perda
ou dela própria. Almejamos sempre estar perto (física e psicologicamente) da pessoa pela qual
dedicamos afago e amor. Cobiçamos o corpo térmico que só no real conseguimos alcançar e
quando não o obtemos, procuramos de alguma forma suprir a falta por meio de uma
fotografia, de e-mails – já que na contemporaneidade, as calorosas cartas escritas à mão
caíram em desuso e foram “substituídas” pelas ferramentas do cyber-espaço –, de torpedos
trocados, do perfume da pessoa que permaneceu na roupa, de um acessório que foi esquecido
ou simplesmente através de uma recordação.
Em Walter Benjamin, mais especificamente em “Charles Baudelaire um
lírico no auge do capitalismo” (2000, p.131), esse vocábulo aparece ao
considerar que a arte, incluindo a literatura, tem o poder de reconstituir um
tempo perdido, onde os eventos finitos são trazidos à tona; são lembranças
que o artista traz para o presente para rememorar. Para ilustrar essas teorias,
Benjamin destaca a obra de Proust e Baudelaire, nas quais existe uma
estratégia de construção da experiência da modernidade e sua relação com a
antiguidade. É essa relação com a antiguidade que Benjamin chama de
Eingedenken, termo traduzido do alemão para o português como
“Rememoração”: rupturas da continuidade temporal que incluem o tempo
como passagem, onde o passado pode ser convocado como recordação,
situado no presente. (WANNER, 2010, p.210)
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Cecília Almeida Salles (2006) se utiliza das afirmações de Koestler (1989), para
resumir a relação entre memória e percepção:

(...) nossas percepções interagem com nossa experiência passada, portanto, é
impossível discutir percepção divorciada da memória. Essa estreita conexão
é reforçada por Jean-Yves e Marc Tadié (1999): “não há percepção que não
seja impregnada de lembranças” e “as sensações têm papel amplificador,
permitindo que certas percepções fiquem na memória”. (...) A percepção do
mundo exterior se dá por intermédio de nossos receptáculos sensoriais e
sensitivos, que geram sensações intensas, mas fugidias. Para que um aspecto
desta percepção fique na memória é necessário que o estímulo tenha uma
certa intensidade. (SALLES, 2006)

Embora a abordagem do livro A cultura do Barroco de José Antonio Maravall20, seja
baseada em elementos da crise econômica, política e social do território espanhol, em torno
do século XVII e que suscitou um período de decadência social, ao qual o autor chama de
situação conflitiva, alguns aspectos podem ser equiparados com circunstâncias cotidianas dos
nossos dias.

Maravall descreve o comportamento do homem perante as transformações provocadas
pela anormalidade social e da dificuldade de lidar com os problemas instaurados pela mesma,
desencadeando um descontrole tanto coletivo, quanto de si próprio, em uma atmosfera
psicológica em convulsão.

Sempre que se chega a uma situação de conflito entre as energias do
indivíduo e o contexto no qual ele deve ser inserido, produz-se uma cultura
gesticulante, de expressão dramática. (MARAVALL, 2009, p.90).

Refletindo tais pontuações com meu objeto de estudo, é também em um tipo de clima
melancólico, que as angústias amorosas se localizam. Quando o homem depara-se em estado
alarmante, de dor e agonia, resultado do fracasso dos seus investimentos, ou seja, frente às
relações mal sucedidas, põe-se diante a um debate consigo mesmo, tão excessivo quanto à
dramaturgia barroca, que atinge a fragilidade humana e seu emocional.

20

Historiador espanhol, (1911-1986).
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Na obra literária Sol Negro – Depressão e Melancolia, de Julia Kristeva21, a autora
abrange o assunto do qual o título faz uso – a melancolia, vezes gerada pelo estado de perda
em diversos sentidos, no caso desta dissertação, amorosa:

Para aqueles a quem a melancolia devasta, escrever sobre ela só teria sentido
se o escrito viesse da melancolia. Tento lhes falar de um abismo de tristeza,
dor incomunicável que às vezes nos absorve, em geral de forma duradoura,
até nos fazer perder o gosto por qualquer palavra, qualquer ato, o próprio
gosto pela vida. Esse desespero não é uma versão que pressuporia
capacidades de desejar e de criar, de forma negativa, claro, mas existentes
em mim. (...) De onde vem esse sol negro? De que galáxia insensata seus
raios invisíveis e pesados me imobilizam no chão, na cama, no mutismo, na
renúncia? O golpe que acabo de sofrer, essa derrota sentimental ou
profissional, essa dificuldade ou esse luto que afetam minhas relações com
meus próximos, são em geral o gatilho, facilmente localizável do meu
desespero. Uma traição, uma doença fatal, um acidente ou uma
desvantagem, que, de forma brusca, me arrancam dessa categoria que me
parecia normal, das pessoas normais, ou que se abatem com o mesmo efeito
radical sobre um ser querido, ou ainda... quem sabe? A lista das desgraças
que nos oprimem todos os dias é infinita... Tudo isso, bruscamente, me dá
uma outra vida. Uma vida impossível de ser vivida carregada de aflições
cotidianas, de lágrimas contidas ou derramadas, de desespero sem partilha,
às vezes abrasador, às vezes incolor e vazio. (KRISTEVA, 1989, p.11-12)

Voltando ao texto de Maravall, tendo o significado do bandoleirismo – banditismo –
como linha metafórica, o próprio homem furta seu direito de ser feliz e comete uma gafe ao
olvidar que a felicidade não se encontra no outro, mas em si mesmo. Permite ser invadido
pela melancolia, a auto-estima desaba, vê-se desprotegido e solitário – não no sentido da
liberdade de estar só que permeia o espírito no período barroco espanhol, mas de isolamento e
aprisionamento de sua própria liberdade.
Apesar de, pensar no lado positivo dos relacionamentos mal sucedidos – o
aprendizado amargo, fruto das decepções, e que mesmo sob o juramento de não repetir o fato,
acabamos tropeçando em novas pedras, agindo parecido e agregando mais experiências
amorosas –, o sentimento de perda – pontuado na página 55 – provoca um inconformismo,
um pensamento reflexivo dos recentes acontecimentos que não corresponderam às
expectativas, arquitetando um conflito psicológico, do indivíduo com ele mesmo alimentado
pelo pessimismo. É o que Maravall chama de homo homini lupus e o esclarece com um trecho
de Luque Fajardo:

21

Filósofa, escritora, crítica literária, psicanalista e feminista búlgaro-francesa, (1941-).
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Como dizia um pregador discreto, explicando o antigo provérbio [homo
homini lupus], o homem contra o homem é lobo; bastaria dizer: o homem
contra o homem é homem, e ficaria assim bem ressaltado, porque não tem
homem maior contrário que o próprio homem. (MARAVALL, 2009, p.261).

O indivíduo é o gladiador e seu desafiante ao mesmo tempo, é o cisne branco e negro
em paralelo.

4.3 – Processo criativo e resultados

A produção apresentada na exposição coletiva “Ambiguidades”, a convite da Galeria
22

Acbeu , juntamente com as artistas Helaine Ornelas e Pamela Reis, em agosto de 2011 foi
inspirada numa conturbada relação amorosa.

Tal situação afetiva tornou-se o disparo na construção da instalação Você afasta e eu
aproximo - início e dos objetos que compuseram Pós-Lágrimas I – reflexos das angústias
causadas pelas decepções durante o relacionamento. Ambas as obras possuem detalhes
inerentes ao envolvimento, elementos de ligação entre o casal, que não cabe serem descritos
com a finalidade de preservar a identidade alheia.

A montagem da mostra foi movida pelo acaso. Com curadoria e expografia do Prof.
Dr. Eriel dos Santos Araújo, os trabalhos das três artistas foram posicionados e o espaço
reservado para acomodar minhas obras foi definido espontaneamente pelo curador, de acordo
com o sentido poético das mesmas.

Você afasta e eu aproximo - início e Pós-Lágrimas I, foram recebidas por duas
superfícies que convergiam e divergiam simultaneamente, enfatizando o ponto de encontro
das paredes, o canto. Com isso, o clima intimista que a produção sugeria foi intensificado.

E todos os habitantes dos cantos virão dar vida à imagem, multiplicar todas
as nuanças de ser do habitante dos cantos. Para os grandes sonhadores de
cantos, de ângulos, de buracos, nada é vazio, a dialética do cheio e do vazio
corresponde apenas a duas realidades geométricas. A função de habitar faz
22

Galeria Acbeu: Rua Av. Sete de Setembro, nº 1883, Vitória, Salvador/BA.
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ligação entre o cheio e o vazio. Um ser vivo preenche um refúgio vazio. E as
imagens habitam. (BACHELARD, 2008, p.149)

A instalação foi composta pela simulação de duas janelas vinculadas à relação
mencionada no início deste subcapítulo. Uma planta baixa elaborada gentilmente pela doce e
prestativa, Profa. Dra. Maria Hermínia Oliveira Hernandez, foi adaptada sob o vidro,
representando a aproximação de um espaço pessoal ligado ao afair 23.

Figura 61 – Planta baixa sob o vidro, a instalação Você afasta e eu aproximo - início, 2011.

Essa articulação entre indivíduo-espaço-intimidade faz-me recordar do filme A pele
que habito, do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, inspirado no romance Tarântula, de
Thierry Jonquet, no qual a dor da perda é o fio condutor da trama. No longa-metragem, o
personagem principal passa por um processo de transgenia forçado, o que provoca todo um
distúrbio psicológico. Em um tipo de cárcere privado, sua casa passa a ser seu próprio corpo.
Tudo o que possui são as memórias de seu passado. Seu deslocamento limita-se ao espaço
onde é trancado. A partir de seu isolamento, acessa a produção de Louise Bourgeois (1911-

23

Palavra que vem do francês affaire (do coração) e que é utilizado em português com o sentido de caso

amoroso, que pode ser público ou mantido em segredo.
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2010), com a qual se identifica e desenvolve desenhos e textos nas paredes do quarto, onde é
mantido cativo. Nas ilustrações há sempre a sugestiva imagem de um corpo desenhado com
uma casa no lugar da cabeça, que tem uma ligação direta com a obra Femme Maison, de
Bourgeois.

Figura 62 – Louise Bourgeois – Femme Maison, 1947.

Tudo está interligado: corpo, percepção e espaço. Segundo Tania Rivera (2008),
tratando da obra da artista Lygia Clark (1920/1988), da relação do corpo como casa e dos
indivíduos como lugares móveis é possível perceber o espaço e o corpo integrados, essenciais
na experiência sensível. Ao apontarmos para a relação corpo/percepção, podemos falar de
construção de imagem. Somos o corpo/imagem que vemos e o que não vemos – o corpo que
imaginamos. Somos o corpo/imagem que construímos.

Voltando à minha instalação Você afasta e eu aproximo - início, sobre o vidro
transcrevi torpedos trocados por nós – eu e ele. Os escritos foram elaborados com marcadores
permanentes nas cores preta e vermelha, referindo-se a ele e a mim, respectivamente. Esses
registros eletrônicos eram o meio de comunicação que mais utilizávamos e foram índice de
expectativa, ansiedade, euforia e desapontamento. Sobreposta às anotações, que mais
pareciam desenhos, uma cortina branca de vual tendia a revelar/ocultar a parte textual pela
transparência característica do tecido, e pela ação de abrir/fechar que alude.
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Figuras 63 e 64 – Você afasta e eu aproximo - início - instalação, 2011.

Na parede, entre as cortinas a obra Pós-Lágrimas I – figura 73 – foi posicionada. O
tecido mais apropriado para a representação foram lenços de pano, no sentido de enxugar as
lágrimas oriundas de um estado de felicidade ou tristeza, pelo qual fui atingida no decorrer do
relacionamento. A idéia desse trabalho deu-se a partir de uma experimentação que a
artista/colega de mestrado, Renata Voss, apresentou em uma das disciplinas do programa,
uma fotografia digital revelada em tecido através de uma impressora a jato de tinta, das
comuns, caseira.

Figura 65 – registro das obras em conjunto.
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Surpresa com o efeito que a fotógrafa adquiriu, prontamente solicitei sua ajuda para
uma tentativa despretensiosa. Renata, atenciosa, descreveu passo a passo para a confecção do
teste. Providenciei os materiais necessários, alinhados à definição funcional dos lenços e em
casa acompanhei a orientação da colega.

Antes de iniciar o processo de impressão, a imagem que serviria de estampa tinha que
ser pensada. De imediato, decidi registrar uma ocasião na qual me encontrasse chorosa,
interagindo a ilustração com o sentido primordial dos lenços. A apreensão maior foi esperar
esse instante. Lágrimas forçadas se distanciariam do propósito, desse modo, aguardei uma
situação verdadeira. Seu surgimento delongou alguns dias, decorrente de uma falta grave
cometida pelo rapaz, e com sorte lembrei-me de fotografar o momento. Após a captura e com
as fotos transferidas para o computador, estudei um recorte coerente que promovesse uma
força e tensão no resultado final. Foquei os olhos inflamados do choro, o testemunho do
sentimento violado.

Figuras 66, 67, 68 e 69 – Registros fotográficos para impresso de Pós-Lágrimas I.

Com as imagens definidas, dei seguimento à receita de Renata. Afoguei os lenços no
amaciante, depois os espremi retirando o excesso do produto e os deixei secar. Uma vez
secos, consegui uma textura resistente, na qual a maleabilidade do tecido perdeu-se
propositalmente, a fim de facilitar sua passagem pelos rolamentos da impressora, evitando
assim, o travamento do aparelho e por consequência, o seu dano. Passei ferro nos panos e em
seguida abracei uma folha de papel oficio com lenço, como se a estivesse embalando, dando
um acabamento com durex – fita adesiva – no seu avesso.

Alcancei o resultado previsto, porém na quarta impressão, todo o cuidado que tive no
preparo do material foi alterado no instante em que o dispositivo engoliu um pedaço
considerável de fita adesiva. Um acidente de trabalho que acarretou um prejuízo razoável,
mas que nós, artistas, estamos suscetíveis a cometer na investigação.
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Figuras 70, 71 e 72 – Ilustrando procedimentos técnicos de Pós-Lágrimas I.

Devido ao defeito no aparelho, a quantidade dos objetos têxteis ficou limitada, todavia
propiciou uma apresentação visual mais limpa. Apenas dois lenços foram expostos,
representando o par de olhos magoados.

Refleti sobre a inserção do trabalho na galeria, se dispostos numa vitrine,
emoldurados, estendidos, enfim, resolvi pendura-los discretamente por pregos em uma das
pontas do tecido, que caído, entre aberto, favoreceu a ação curiosa do visitante de esticar a
imagem impressa, uma ação voyeurística, invadindo minha privacidade.

Figura 73 – Pós-Lágrimas I, 2011.
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A desmontagem acabou fazendo parte ativa no processo criativo, já que dias antes da
exposição encerrar, nosso envolvimento havia terminado de um modo covarde – gerador do
próximo trabalho que veremos nas páginas seguintes.

Figura 74 – Desmontagem da mostra Ambiguidades.

À medida que destrinchava a instalação e removia a transcrição das mensagens nos
vidros com o auxílio do amigo Leandro Ferreira, concomitantemente, destruía, apagava
aquele recente laço, ou melhor, nó amoroso. Esse apagamento da imagem-texto-memória
gerou uma sensação de desprendimento, desapego, curativo de um ferimento invisível.

Aproveito para fazer referência às produções da artista carioca Ana Miguel (1962-),
que se utiliza de trechos de contos, frases, objetos em miniatura, criando um universo lúdico,
ativando as lembranças intrínsecas do observador em meio a um espaço teatral e despertando
a memória adormecida – ponto aproximativo à minha pesquisa. Ana tem como ponto de
partida, a complexidade das relações humanas – em especial, as amorosas –, a interação com
o outro e propõe um duelo sensível entre delicadeza e dor – presentes em minha produção. A
solidão, o afeto e o humor são alguns dos fatores estimulantes, que constituem a matéria de
sua criação artística.
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Essa sensação de sublimação, que permeia seu cenário imaginário é encontrada na sua
fascinante instalação Livro = Sonho, entre livros, pantufas, leitos, véus, travesseiros e fios
vermelhos que conduzem o visitante a uma rede de palavras espalhadas pela galeria.

Figuras 75 e 76 – Ana Miguel - perspectiva e detalhe de Livro = Sonho, 2006.

Foi a partir da descoberta e manipulação de uma ferramenta – o grampo C –,
desconhecida por mim e apresentada pelo querido amigo/artista Davi Bernardo, que
Despedida nasceu.

Compartilhando a idéia em um encontro destinado à disciplina Trabalho Individual
Orientado, com o Prof. Dr. Eriel dos Santos Araújo, a imagem de um produto de laboratório
inicialmente julgado sem importância inquietou o professor, que desvendou meus olhos,
fazendo enxergar as diversas possibilidades que aquela mera experiência oferecia. Suas
sugestões abriram caminhos e estimularam a construção da obra.

Normalmente as dúvidas foram surgindo e o fruto do acaso foi ganhando corpo e
consistência. Como manipular o instrumento? Qual seria a sua configuração no espaço
expositivo? Quantas unidades seriam exibidas? De que forma o material corresponderia ao
objeto de pesquisa? O trabalho aberto e disposto a mudanças foi sendo construído à medida
que as inquietações foram aparecendo. Sua instauração deu-se no descansar dos elementos nas
paredes da galeria, após a montagem. Esta última mais uma vez, fez parte constituinte na
formatação da obra.

Procurando os grampos no comércio, fiquei diante de seus diversos tamanhos
dispostos na loja. A menor dimensão encontrada foi justamente a que mais me encantou. O
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mínimo e o máximo estavam juntos em um só objeto. A delicadeza de sua configuração
formal e em paralelo a força de sua função, preencheram o conceito do trabalho,
potencializando o link entre delicadeza e dor, de presença intensa no meu trabalho. A ação de
prender, apertar, comprimir, pressionar, machucar, ferir, ligava-se diretamente ao sentimento
gerado pelo término do vínculo amoroso, do qual as obras Você afasta e eu aproximo - início
e Pós-Lágrimas I fazem referência nas páginas anteriores. As lembranças do envolvimento
tornaram-se latentes: os momentos, o que foi dito, os escritos e a lamentável atitude do sujeito
que causou tanta injúria.

Figuras 77 e 78 – O grampo C apresentado por Davi Bernardo e procedimentos técnicos na construção de
Despedida, respectivamente.

O fim do relacionamento se consolidou com um e-mail seco, objetivo e cruel, que
recebi do indivíduo. As palavras que compuseram aquele texto virtual foram relidas,
impressas, cortadas letra por letra e estas, sobrepostas, encaixavam-se nos grampos a fim de
receber a tortura que as ferramentas promoviam. Um desabafo calado.

Figuras 79 e 80 – Montagem de Despedida, na mostra coletiva “Quereres”, auxiliada pelo amigo/artista Josemar
Antonio.
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O conjunto com os dez objetos carregava o conteúdo da carta recebida via correio
eletrônico. A escrita estava presente, porém imperceptível. A palavra enquanto forma se
perdia na sobreposição.

Figuras 81, 82 e 83 – Despedida, instalação, 2011.

Despedida integrou a exposição coletiva “Quereres”, na Galeria do Conselho 24, junto
aos artistas/colegas da turma do mestrado. Durante a montagem, auxiliada pelo amigo
Josemar Antonio, a instalação passeou pelo cubo branco, procurando a parede mais
apropriada. E novamente, assim como os trabalhos anteriores da exposição “Ambiguidades”,
os grampos foram dispostos em um dos cantos da galeria, no encontro de duas paredes em
ângulo reto. São faces que se aproximam e que, ao mesmo tempo, geram atrito.

A solução curatorial, também realizada pelo Prof. Dr. Eriel dos Santos Araújo, buscou
a melhor acomodação dos trabalhos de todo grupo no espaço, contribuindo novamente na
poética da obra. Os grampos não poderiam ser suspensos, soltos, livres. A carga simbólica
que a obra possui seria perdida.

24

Galeria do Conselho: Rua Av. Sete de Setembro, Palácio de Aclamação, nº 133, Salvador/BA.
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Aderir os objetos em qualquer outro suporte como a madeira, por exemplo, também se
tornaria inconveniente, pois sua função tradicional seria retomada. O aprisionamento das
ferramentas, realizado pelas braçadeiras de metal nas paredes do espaço expositivo foi o
resultado mais adequado, permitindo a união entre apresentação e conceito.

A potência que os torpedos e e-mails oferecem aos trabalhos apresentados nas mostras
“Ambiguidades” e “Quereres”, mencionadas anteriormente neste subcapítulo, também é
encontrada na produção da artista/escritora francesa Sophie Calle (1953-) por intermédio das
correspondências. O tópico principal propagado em suas obras é o inquérito da
vulnerabilidade humana, da conduta pública e privada e das relações interpessoais.

Figura 84 – Projeção visual do e-mail recebido sobre a artista, Prenez Soin de Vous, 2009.

Desse modo, acaba investigando seu próprio comportamento, vínculos e questões
intrínsecas à identidade e intimidade. Em ações performáticas, costumava assumir um papel
de detetive, fotografando e perseguindo anônimos, invadindo suas privacidades.
A instalação intitulada Prenez Soin de Vous – que tem como tradução “cuide de você”
– possui como base, uma carta virtual de rompimento enviada em 2004 por seu ex-namorado,
Grégoire Bouillier. Perturbada com o e-mail, 107 mulheres, a seu pedido, analisaram,
comentaram, responderam, por meios diversos: textos, vídeos, fotografias, estampas,
gravuras, interpretando assim a mensagem recebida, e ajudando Sophie a compreender e
superar a rejeição. A atitude da artista pra alguns soou como instrumento de vingança, mas
contrária a essa percepção, acredito que a artista fez surgir beleza de uma situação de dor,
assim como minhas obras.
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Escrever é, portanto, “se mostrar”, se expor, fazer aparecer seu próprio rosto
perto do outro. E isso significa que a carta é ao mesmo tempo um olhar que
se lança sobre o destinatário (pela missiva que ele recebe, se sente olhado) e
uma maneira de se oferecer ao seu olhar através do que lhe é dito sobre si
mesmo. (FOUCAULT, 2010, p.156)

Outra artista auto-referente que se utiliza da memória e intimidade como estímulo para
suas criações é a inglesa Tracey Emin (1963-). Todavia, suas representações artísticas
relativas aos seus envolvimentos afetivos não possuem a discrição e elegância de Sophie
Calle. Tracey escancara sua vida íntima por intermédio dos seus trabalhos, carregados de
ironia e sexualidade. De forma explícita e sincera, em suas pinturas, vídeos, performances,
instalações, desenhos, esculturas e fotografias, a artista revela em detalhes, seus fracassos,
humilhações, esperanças e angústias, num dualismo entre comédia e tragédia.

Sua obra Everyone I Have Ever Slept With é uma espécie de confissão, declaração,
divulgação sarcástica da identidade de todas as pessoas com quem ela já dormiu. A variação
de tamanho estabelecida para os nomes costurados no interior de uma barraca de camping
refere-se à qualidade e importância de seus ex-amantes.

Figuras 85 e 86 – Tracey Emin - Everyone I Have Ever Slept With, 1997.

Certo dia resolvi organizar os documentos guardados no meu arquivo pessoal e em
meio aquela coletânea de anotações, apostilas, catálogos, fotografias, certificados, encontrei
cadernos pautados, onde na adolescência, costumava registrar atividades, eventos de colégio,
reuniões, acontecimentos dentro do círculo de amizades, viagens, impressões das novas
pessoas que conhecia, paixões, críticas, decepções, perturbações, pensamentos, declarações,
autógrafos de personalidades, seleção de matérias de revistas de interesse particular,
confissões, recadinhos, e quando percebi estava cercada do testemunho da minha mocidade.
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Algumas frases delineadas naquelas páginas, relidas recentemente, pareceram-me infantis, no
entanto, aqueles comentários informais, despojados, despreocupados eram o depoimento de
uma adolescente tímida, acanhada e por vezes solitária.

De 1998 a 2005 mantive essa espécie de diários que narraram episódios da juventude,
ocasiões festivas, relataram uma intimidade fragilizada, danificada pelos distúrbios dos
amores não correspondidos. Mas, uma vez revisto, tudo o que foi dito e anexado àquelas
laudas era um ticket de retorno ao passado, o resgate de uma memória adormecida que do
mesmo modo que trazia prazerosas recordações, paralelamente, promovia um estado de
choque frente às lembranças dolentes.

Prontamente, desembarcou uma vontade difusa, um duelo entre o desejo de manter
aquele acervo e rememora-lo, e o de liberdade recordativa, que me prendiam a ocorrências
obsoletas. Fiquei em cima do muro, entre o lembrar e o esquecer. Porém, consciente do valor
daqueles vestígios, pensei numa forma de representação simultânea do desapego e
conservação.

Figuras 87, 88 e 89 – processo criativo de Porta-memória.

Após a releitura dos cadernos, destaquei todas as páginas dos espirais e pacientemente
fui cortando-as em pedaços retangulares e quadrados, de tamanhos variados. Levei cerca de
uma semana para recorta-las e perante o amontoado de papéis miúdos, refleti uma maneira de
potencializar a importância dele.

Então, decidi eleva-los a um status de jóia, enfatizando a preciosidade do seu
conteúdo. Desse modo, adequei os pedaços de memória dentro de porta-jóias de cor vermelha,
transformando-os num conjunto valioso por seu significado.
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Instaurei essas três caixinhas preciosas como obra de arte e as intitulei de Portamemória, que foi selecionada e premiada pelo Salão Regional de Artes Visuais - 2011,
promovido pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, com edição na cidade de Porto
Seguro/BA.

Figura 90 – Porta-memória, objeto, 2011.

Esses diários podem ser associados às afirmações de Michel Foucault, no seu texto
sobre a Escrita de Si, do livro Ética, Sexualidade, Política. O autor descreve a definição de
hupomnêmata classificação estabelecida na cultura greco-romana nos dois primeiros séculos
do império, para essas anotações particulares:

Não se deveria considerar esses hupomnêmata como um simples suporte de
memória, que se poderia consultar de tempos em tempos, caso se
apresentasse uma ocasião. Eles não se destinam a substituir as eventuais
falhas de memória. Constituem de preferência um material e um enquadre
para exercícios a serem freqüentemente executados: ler, reler, meditar,
conversar consigo mesmo e com outros etc. (FOUCAULT, 2010, p.148)

Na questão autobiográfica, de memória e conexão entre palavra e imagem, das quais
me utilizo, abro um parêntese para comentar sobre a produção do artista paulista Leonilson
(1957-1993). Cada unidade da série de seus trabalhos está concentrada nos seus dez últimos
anos de vida – bloqueada pela ação do vírus da Aids –, e cada obra parece ter sido elaborada
como uma carta para um diário pessoal, íntimo. Praticamente, um retrato visual da sua
experiência perante o mundo. Leonilson se apropriava de objetos do seu cotidiano, refletindo
seu estado de saúde no espaço artístico e abordando a palavra, por vezes em idioma
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estrangeiro e livre das normas gramaticais, como componente visual na maioria de suas
costuras, pinturas, bordados e desenhos.
No livro São tantas as verdades (1998) – obra literária dedicada à biografia de
Leonilson –, escrito pela crítica de arte Lisette Lagnado (1961-), o próprio artista torna nítido
o encantamento pelo elemento verbal, intensificado e perceptível em seus desenhos de 1989:
“A palavra entrou realmente nos meus trabalhos. Eu estava apaixonado. Ficava sozinho, sem
saber direito o que fazer. Então pensei em escrever nos desenhos em vez de ficar escrevendo
em cadernos”.

Figuras 91 e 92 – Leonilson – unidade da série Cadernos de 1989 e O Blibioteca, O espelho, 1992,
respectivamente.

Depois de um insistente bloqueio criativo, que persistiu por longos dias, novas
abduções foram surgindo e o primeiro trabalho construído após Porta-Memória, foi
Substantivos Velados, no mês de maio de 2012. Essa instalação participou do Circuito das
Artes no mesmo ano de sua execução. A obra fez menção a um novo período amoroso,
aparentemente longe dos desenganos, frustrações, desgosto e rejeição, referentes ao
envolvimento antecedente. Porém, toda essa aparência caiu por terra alguns meses depois,
com o término.

Aquele relacionamento que vinha propiciando uma ansiedade e euforia, próprias dos
apaixonados no início do envolvimento, teve um final desagradável. Foi mais um exercício
para o coração – que se encontra mais controlado e resistente, devido às más experiências
afetivas anteriores.
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Figuras 93, 94 e 95 – Ilustrando o procedimento técnico de Substantivos Velados.

A instalação constitui-se de três placas de vidro – simbolizando a fragilidade dos
vínculos amorosos – em tamanho padrão de 15x30cm, sobrepostas por palavras: dor, ilusão e
mágoa, manuscritas à marcador permanente na cor vermelha, cobertas com gotejos de
parafina de vela branca, até atingir uma elegibilidade. O sentido do trabalho é velar, deixar de
consagrar substantivos que me trouxeram mágoa e descontentamento. Com essa ação do
velar, acabo inumando um passado nevoeiro e afastando os fluidos negativos.

Venho buscando um modo de tornar o elemento verbal presente, porém oculto nas
minhas produções, imperceptível enquanto forma, e essa tentativa está sendo um desafio,
felizmente, bem sucedido.

Figuras 96 e 97 – Substantivos Velados, instalação, 2012.

75

Após a participação da instalação Substantivos Velados, composta por três unidades,
no Circuito das Artes 2012, a idéia ganhou outros desdobramentos.

Figura 98 – Substantivos Velados II, instalação, 2012.

Com o mesmo princípio inicial, Substantivos Velados II foi selecionada para a XI
Bienal do Recôncavo – Centro Cultural Dannemann, duplicando a quantidade de placas – seis
substantivos: traição, medo, desgosto, injúria, ciúme e rejeição. Lamentável foi a cor da
parede determinada pela organização do evento, prejudicando a sutileza do trabalho artístico.

Figura 99 – Substantivos Velados III, instalação, 2012.
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Outra composição com nove novas unidades integraram Substantivos Velados III,
selecionado para o Salão de Artes Visuais 2012, da Fundação Cultural do Estado da Bahia, no
Centro Cultural João Gilberto, em Juazeiro. As palavras foram: término, choro, solidão,
carência, abandono, insegurança, orgulho, dúvida e desdém.

5. INTIMIDADE REMEMORADA

5.1 - Exposição Individual Integrante da Pesquisa em Artes

Figura 100 - Planta baixa da Galeria Cañizares com as obras em seus lugares definidos.
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A mostra “Inasexível” fez parte de um projeto coletivo intitulado “8x1”25. O título da
exposição é uma mescla das palavras: inacessível, sexualidade e sensível. Uma produção
enigmática, onde as palavras que permitem o acesso ao meu universo íntimo estão presentes,
contudo, veladas, apagadas, embaralhadas, mudas, camufladas, fragmentadas, subjetivas,
despertando no observador a curiosidade, o voyeur, a sensibilidade de uma delicadeza
misteriosa.

Diante do espaço expositivo amplo, fiz questão de que a mostra oferecesse uma visão
clara, potencializando a sutileza das obras. Somente sete trabalhos foram distribuídos nas
quatro salas da galeria, com longos intervalos entre uma e outra, que deixaram o visitante
mais confortável, na tentativa de decifrar o sentido das criações expostas. Naturalmente, as
obras passearam pela galeria a procura de sua melhor adequação23.

5.2 - Poiética e procedimentos técnicos dos trabalhos artísticos expostos

Encerrando a série dos Substantivos Velados mencionados na página 72, elaborei mais
doze peças, nas quais constavam as palavras: adeus, troca, descaso, indiferença, egoísmo,
covardia, frieza, perda, culpa, decepção, ansiedade e expectativa. Desse modo, constituiu-se a
quarta instalação Substantivos Velados IV26, participante da exposição individual
“Inasexível”27, aplicada no encontro de duas paredes da galeria – no canto –, igualmente aos
trabalhos Você afasta e eu aproximo – início, e Despedida, expostos nas mostras
“Ambiguidades” e “Quereres”, respectivamente, comentadas no capítulo anterior.
A relação entre o lembrar e o esquecer foi potencializada no trabalho Apagados28.
Cinco plaquinhas de vidro de 05 x 15 cm cada, onde escrevi com caneta permanente de cor
25

Junto aos colegas do mestrado: Josemar Antonio, Zé de Rocha, Jô Felix, Adriana Araújo, Baldomiro, Juan
Noreña e Renata Voss. Durante os meses de outubro e novembro de 2012, nossas exposições individuais foram
sequenciais e de curta duração - uma semana. Desse modo, “Inasexível” ocorreu de 15 a 19 de outubro, na
Galeria Cañizares.
26
Vide página 86.
27
Na montagem pude contar com o auxílio dos amigos/artistas Davi Bernardo, Josemar Antonio, Leandro
Ferreira e do ponto de vista fundamental do Prof. Dr. Eriel Araújo dos Santos. Determinados trabalhos ganharam
um poder ainda maior, após a definição dos mesmos no espaço, e essa pontuação veremos a seguir, na descrição
do processo criativo à instauração de cada obra.
28
Vide página 87.
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vermelha, os nomes dos cinco sujeitos com os quais me envolvi – resgatando essa memória,
lembrando –, e uma vez a escrita finalizada, removia com flanela branca banhada no álcool
etílico, a identidade dos indivíduos – fazendo desaparecer, esquecendo.
O tamanho da placa sugeriu a importância que ‘eles’ tiveram na minha vida, mínima,
porém marcantes. Escolhi a flanela como tecido, pelo significado que a mesma possui na
limpeza, e na ponta de cada uma, bordei com linha vermelha, o ano referente ao
envolvimento. A apresentação da obra foi configurada pelas placas limpas, soltas, apoiadas
apenas em dois pregos, trazendo novamente, a questão da fragilidade, mencionada na série
dos Substantivos Velados.

Figuras 101, 102, 103 e 104 – Ilustrando processo criativo da obra Apagados.

As flanelas, penduradas por um prego, permitiram o ondulamento do tecido,
ocasionando uma curiosidade maior no entendimento das manchas avermelhadas – vestígios
do apagamento –, assim como no objeto Pós-lágrimas II

29

, que tem o mesmo conceito e

procedimento técnico da primeira versão Pós-lágrimas I, exposta na mostra Ambiguidades,
mencionada na página 62.

29

Vide página 88.
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Dessa vez, um único lenço, e na sua imagem impressa, apresento os olhos fechados
em estado de lamentação por um passado consumido de decepções. É o encerramento de um
ciclo. E que os olhos cerrados se abram, e encontrem um clarão de novas possibilidades,
penetrando uma atmosfera distante dos desenganos. Assim, eu gostaria.
A vídeo-instalação Resposta30 ocupou a sala central do espaço expositivo composta
por um vídeo, e frente a ele uma plaquinha contendo composições musicais de minha autoria,
sobrepostas. No vídeo31, a imagem que se concentra nos meus lábios, representa uma frase
que se repete, vagarosamente, para que o observador tenha a chance de descobrir o que ali é
dito, por meio da leitura labial. Que resposta era essa que ninguém conseguira compreender?

Certo dia, um ex-vínculo amoroso no correr do envolvimento, perguntou-me se eu já
havia amado algum homem. Argumentei que o amor é um sentimento extremamente forte,
que nos foge. Amo minha família, alguns parentes e amigos contados no dedo. Embora o
amor construído entre um casal possua uma conotação distinta do fraternal, não o diminui.
Até me divirto nessas redes sociais onde costumeiramente, as pessoas iniciam um
‘relacionamento sério’ hoje e amanhã já estão amando. Quão fútil virou o amor... Após
argumentar minha resposta, conclui e disse: “Não, nunca amei nenhum homem”. Ele não
hesitou e retrucou: “Então, quero ser o seu amor, o seu grande amor”. Alguns meses depois, o
término, desapontamentos, e minha Resposta: “Querer não é poder”.

Na unidade em frente ao vídeo, integrando a instalação, uma plaquinha de vidro
medindo 20 x 15 cm, com gotejos de vela no seu contorno, representa o acúmulo de sete
composições musicais de minha autoria – figura 105 –, impressas sobre papel vegetal, na
intenção de manter a transparência e leveza do objeto.

Em meio a sobreposição das palavras, a integridade das músicas se perde e essa
desordem visual, é também encontrada no fator sonoro do vídeo. Por meio da mescla dos
versos das canções inspiradas nos relacionamentos, cantadas por mim, confundo,
propositalmente, a melodia e a compreensão que cada letra musical declara. “Eu não tenho, no
que eu digo, de jeito algum, a impressão de ‘revelar’. Tenho sim a intenção de controlar bem

30
31

Vide página 89.
Vídeo gravado pelo Coordenador da Galeria Cañizares, Cristiano Piton.
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o que eu mostro, o que digo no meu trabalho. (...) Os problemas que me coloco são artísticos.
Não tenho a impressão de revelar a minha vida”.32

Figura 105 – Imagem integrante da vídeo-instalação Resposta.

As canções não foram compostas com palavras intelectuais ou grandes harmonias, elas
registram com simplicidade e poesia, acontecimentos rotineiros das relações amorosas.
Versos criados sem preocupação, espontâneos, que contam discretamente alguns fatos que
ocorreram e fazem referência a determinados envolvimentos.

Seguem, respectivamente, duas das sete letras musicais que integram a vídeoinstalação Resposta: “Cantarolando” e “Seu jeito de amar”.

Sinto a felicidade entrar pela janela
Isso é natural
A brisa toca no meu rosto
Ela tem bom gosto
Fora do normal
Sei que é bem difícil argumentar
32

Declaração da artista Sophie Calle, em entrevista exclusiva ao Saraiva Conteúdo, 2009.
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Na primavera, flores a brotar
Linda a relação da pedra e o mar
Sereias cantam “La la la ia”
Ah, como eu queria tanto
Quanto mais eu canto
Volto a desejar
Luz, que brilha luz
Que vagalume não pode apagar
Nem tudo o que a gente quer é o que é
Ouro, prata, homem e mulher
Doce é a doçura desse teu olhar
Cravo e Rosa vão se casar

________

Tem palavra que às vezes machuca
A desculpa vem depois
Chega tarde demais
Outra hora, quando a cabeça esfriar
Volte, vamos conversar
Fique sabendo meu amor
Que agora é tempo de recomeçar
Uma rosa e seu espinho
A luz e a escuridão
Eu, você e o coração
Eu preciso entender seu jeito de amar
Me conta de vez, explica
Nesse jogo de amor
Não sei encaixar
As cartas de Reis com as Damas

82

Em outro setor da galeria, posicionei a obra Ao merecedor 33, inicialmente passeei com
ela sobre o espaço expositivo, buscando a melhor adequação. Mas, a demarcação central
propiciou detalhes sensíveis e poéticos, além do previsto – mérito do acaso. Projetando a luz
de uma lâmpada de intensa voltagem sobre o suporte – pedestal de madeira na cor branca com
superfície superior de mármore – e visualizada de certa distância, alcançamos a imagem de
uma simbologia sagrada, um altar. Como se o merecedor da carta – objeto principal da
instalação – fosse aquele que me levasse ao casamento. No texto da carta, com data
indefinida, constavam as palavras:

Fez-se necessária a rejeição, a decepção, a perda. Aliás, que perda? Não perdi nada.
Nada foi meu... Entreguei-me por inteiro, me doei sem medo ou pudor. Fui tola, me
iludi e sofri. Derramei lágrimas, solucei de dor. Até que descobri a malícia. A menina
virou mulher. Amar-se primeiro, para então amar o outro. Porém, há ainda bastante o
que aprender, viver... E tudo isso me levará a você. Um grande cheiro daquela que
será sua e somente sua, porque você fez por merecer... Tanile Maria xx/xx/xxxx.

Figura 106 – Ilustrando confecção dos envelopes da obra Ao merecedor.
33

Vide página 90.
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O envelope que continha as palavras acima foi confeccionado manualmente, através
de uma técnica de origami – arte tradicional e secular japonesa de dobrar o papel, criando
representações de bichos ou objetos, sem cortar ou colar –, apenas com dobraduras.

Sob a carta da obra Ao merecedor, uma estola com ornamentação dourada cobre o
mármore, representando o poder desse grande ideal. Junto ao texto, dentro do envelope, foi
acrescentada uma medalhinha de Santo Antônio de Pádua, um dos santos de maior devoção,
famoso por seus milagres nas causas do coração. A ele, mulheres de todo o mundo fazem seus
pedidos desesperados, orações, simpatias, na confiança de encontrar um namorado, esposo. A
imagem faz referência ao fator do casamento, potencializado pelo altar na obra Ao merecedor.
Não tenho intenção em levantar questões religiosas em meu trabalho, apenas utilizar alguns
símbolos de crença – de que, aquilo que está escrito na mensagem possa vir a acontecer.

Figura 107 – Ilustrando medalha de Santo Antonio de Pádua, da obra Ao merecedor.

Optei pelo papel vegetal, usado tanto na confecção dos envelopes, quanto no suporte
para a escrita associada à carta, suscitando uma membrana misteriosa, delicada, com a
finalidade de propiciar no observador uma inquietação, a curiosidade de decifrar o significado
de cada elemento visual. Para lacrar as cartas, recordei-me de vários filmes de época, nos
quais correspondências secretas, públicas e privadas, eram lacradas com cera de vela. Quando
se tratava de família nobre, ainda sobre a cera quente, carimbavam o brasão de sua origem,
para dar ainda mais validade às mensagens recebidas. Essa simbologia era também utilizada
como selos, na autenticação de documentos, certificados, declarações, atestados, etc.

O próximo trabalho Conselhos imperativos para futuros amantes

34

, integrante da

exposição “Inasexível”, seguiu a configuração das cartas de Ao merecedor, porém teve como

34

Vide página 91.
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inspiração o longa-metragem “Cartas para Julieta” (2010), dirigido pelo cineasta norteamericano Gary Winick (1961-2011).

O filme é apenas mais um clichê americano, porém o aspecto encantador se passa na
visita da personagem à casa de Julieta Capuleto, do romance “Romeu e Julieta”, do poeta e
dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-1616). Milhares de pessoas oriundas dos
quatro cantos do mundo – em sua maioria, mulheres –, visitam a residência de Julieta
Capuleto, em busca do amor verdadeiro. Cartas, bilhetes, recados, são aderidos nos muros que
envolvem a casa, e neles desabafos são compartilhados, desejos são firmados e conselhos,
suplicados. Indivíduos deslocam-se de seus países - por vezes, extremamente distantes -, a
procura de uma solução para suas desilusões amorosas, de um remédio para sanar a dor de um
amor perdido. Já examinava o filósofo francês, Jaques Derrida (2005), na sua obra literária “A
Farmácia de Platão” sobre a indecência/decência da escrita e o poder da palavra como
cura/veneno.
A tradução corrente de phármakon por remédio – droga benéfica – não é de
certa forma inexata. Não somente phármakon poderia querer dizer remédio e
desfazer, a uma certa superfície de seu funcionamento, a ambigüidade de seu
sentido. Mas é também evidente que, a intenção declarada de Theuth sendo a
de fazer valer seu produto, ele faz girar a palavra em torno de seu estranho e
invisível eixo e a apresenta sob apenas um, o mais tranqüilizador, de seus
pólos. Esta medicina é benéfica, ela produz e repara, acumula e remedia,
aumenta o saber e reduz o esquecimento. (DERRIDA, 2005, p.44)
Esta dolorosa fruição, ligada tanto à doença quanto ao apaziguamento, é um
phármakon em si. Ela participa ao mesmo tempo do bem e do mal, do
agradável e do desagradável. Ou, antes, é no seu elemento que se desenham
essas oposições. (DERRIDA, 2005, p.46-47)

Na tentativa de aliviar a agonia dessas pessoas, dez mulheres nomeadas de “secretárias
de Julieta”, se propuseram a responder todas as cartas que possuíam endereço, dispostas no
muro. Assistindo o crescimento do número de visitantes ao local, a Prefeitura de Verona
resolveu financiar os custos com as postagens via correio, tradução e todos os outros
procedimentos que cercam a ação das secretárias.

Contudo, elas aconselhavam as pessoas que deixavam os bilhetes no muro. Resolvi
então, aconselhar meus próprios futuros amantes/amores, e nas cartas deixo-lhes frases em
constante repetição, para enfatizar os conselhos: “Olhe nos meus olhos”, “Dê-me prazer”,
“Cuide de mim”, “Liberte-me” e “Respeite-me”.
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Assim, como em Ao merecedor, acrescentei em cada envelope das cinco unidades de
Conselhos imperativos para futuros amantes, novos símbolos de crença: um mini terço
dourado com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, um pingente de cobre com a imagem
estilizada de Nossa Senhora de Aparecida, a medalhinha da Nossa Senhora da Medalha
Milagrosa, uma figa de pedra coral, e duas moedas douradas – franco suíço –, representando a
lenda de que quando se faz um pedido com fé e joga uma moeda em determinada fonte, o
rogo torna-se realidade.

Para Conselhos imperativos para futuros amantes, utilizei estolas vermelhas,
representando o aspecto do sacrifício, da submissão sutil a qual os amantes/amores se
prestariam, no sentido de atender aos conselhos. As cinco cartas foram dispostas em outra sala
da galeria, sobre o mesmo suporte de Ao merecedor, com a exceção do mármore.

Figuras 108, 109, 110, 111 e 112 – Ilustrando elementos simbólicos, da obra Conselhos imperativos para futuros
amantes.

O último trabalho exposto intitulado Acesso restrito 35, trata-se de outra função para os
fragmentos dos diários, descritos na página 71. Aqueles pedaços de memória ganharam esse
novo desdobramento, utilizando caixinhas de vidro, de tamanho pequeno, frágeis, ao invés do
porta-jóias. O conceito não é mais oferecer a esses recortes o status de preciosidade, jóia, e
sim, torná-los mais reconhecíveis ao observador pela transparência dos compartimentos,
porém, sem a permissão do toque, da manipulação, um contato estritamente visual,
preservando o conteúdo privado.

35

Vide página 92.
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Figuras 113,114 e 115 – Substantivos Velados IV, instalação, 2012.
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Figuras 116, 117, 118 e 119 – Apagados, instalação, 2012.
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Figuras 120 e 121 – Pós-lágrimas II, objeto, 2011.
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Figuras 122, 123 e 124 – Resposta, vídeo-instalação, 2012.
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Figuras 125, 126 e 127 – Ao merecedor, instalação, 2012.
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Figuras 128, 129, 130 e 131 – Conselhos imperativos para futuros amantes, instalação, 2012.
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Figuras 132 e 133 – Acesso Restrito, instalação, 2012.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Me vejo no que vejo
Como entrar por meus olhos
Em um olho mais límpido
Me olha o que eu olho
É minha criação, isto que vejo
Perceber é conceber
Águas de pensamento
Sou a criatura do que vejo.
Blanco, poema de Octávio Paz, 1966.

Frente aos questionamentos colocados no início da pesquisa, sinalizados na introdução
desta dissertação, e diante da produção realizada no decorrer da investigação, soluções foram
encontradas, efeitos – frutos do acaso e dos desvios – enriqueceram o resultado ‘final’
prático/teórico, e consequentemente a satisfação artístico-pessoal foi gerada naturalmente.

Ao longo do estudo fui me dirigindo ao coração das criações, tentando atender suas
necessidades físicas e conceituais. Meninas exigentes. Como provedora carinhosa, alinhei
sentidos e significados sutis, resgatados da memória fugidia, ornados de intimidade e
sensibilidade, a ponto de conseguir transformar a produção, em meu próprio espelho,
projetado no outro. Uma espécie de reconhecimento do espaço/corpo/tempo/indivíduo.

Nos trabalhos antecedentes ao mestrado, o emprego da palavra era a válvula motora na
construção das obras. Em contraponto com os trabalhos realizados no correr da pesquisa, o
uso do signo verbal foi estimulado pelo objeto de investigação. Desse modo, os insights foram
incitados pelos efeitos emocionais perante aos desenganos e perdas afetivas.

O grande desafio foi sem sombra de dúvida, tornar ausente a configuração visual, a
palavra enquanto forma. Quanto mais informação transmitida para o interpretante através do
verbo, maior o risco de apresentar quase que explicitamente o contexto privado, e em nenhum
momento, quis expor de modo aberto, minha intimidade. Então, à medida que o signo verbal
era velado, omitido, camuflado, embaralhado pela sobreposição, fragmentado, o mistério se
mantinha e ao mesmo tempo a palavra estava ali, presente.

A busca incessante em transmitir da melhor forma, o rebatimento das aflições
passadas, oriundas dos meus romances, foi alcançada por intermédio das linguagens visuais
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definidas para trabalho: instalações, objetos e vídeos, uma vez que, a liberdade que os meios
de expressão contemporâneos ofereceram, deixou-me confortável para compartilhar com o
outro, minha privacidade, ainda que subjetiva e enigmática.
As últimas obras realizadas – constituintes da mostra Inasexível, que ‘encerrou’ com
chave de ouro a investigação –, corresponderam às expectativas, respondendo positivamente à
ansiedade inicial. O uso do vídeo como dispositivo expressivo foi inédito no meu percurso
artístico. As possibilidades que as mídias eletrônicas dispõem são inspirativas, na edição de
corte, zoom, velocidade gradativa, efeitos, ângulos, etc. Estou certa de que farei do vídeo,
emprego frequente na produção artística.

Traçando um comparativo entre os trabalhos anteriores ao mestrado e os constituídos
na trajetória do mesmo, as alterações físicas se deram a partir da mudança conceitual do
objeto de pesquisa – dos ditados e expressões populares à auto-referencialidade, identidade,
intimidade e memória. Porém, fiz questão de manter a delicadeza – da qual já vinha me
utilizando nos antecedentes, e com força maior nos seguintes –, na construção das obras, por
meio da escolha dos materiais, modo operativo e de apresentação.

Claro que, como todo artista, a inquietação pela busca de mais conteúdo, novos vieses,
aproximações, experimentos, auxílio complementar, permanece. Porém, devemos saber o
instante da pausa, para que as outras respostas sejam encontradas futuramente, quiçá em um
doutorado. Acredito que esta pesquisa possa contribuir para as pessoas, que em especial,
tenham afinidade com o objeto de estudo auto-referencial, bem como para a academia,
artistas-pesquisadores, estudantes universitários, público em geral, uma vez que, a
investigação ergue parâmetros práticos e teóricos em torno do falar e representar uma
experiência particular, íntima, que ao mesmo tempo, faz parte do cotidiano da humanidade de
maneira próxima.

Pretendo descobrir
No último momento
Um tempo que refaz o que desfez
(...)
Talvez num tempo da delicadeza

Todo o sentimento, Chico Buarque de Holanda, 1987.
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