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material, evitando tensioná-lo. Por isso, também tomo o cuidado de encher as peças 

apenas o necessário para manter minimamente a forma, sem que o estofo tensione 

internamente o objeto. Percebo que o amolecimento é um dos fatores operantes nos 

trabalhos, mais do que um recurso material . Além das semelhanças comentadas, 

o trabalho de Messager desperta meu interesse pelo emprego de diversas técnicas 

e  materiais. Venho pensando, há algum tempo, em trazer para meu trabalho outros 

materiais e novas materialidades, o que aconteceu em 2002 quando um vídeo fez 

parte de uma instalação e está presente neste processo de pesquisa com o uso do 

vidro (mais detalhes capítulo 3).

O tecido e o vidro estabelecem entre si relações de diferença: mole/rígido, 

quente/frio, resistente/frágil, opaco/transparente, repouso/atenção e aveludado/liso. 

Percebo que essas relações não são excludentes, uma em detrimento da outra, 

mas de afirmação. Pois,  justamente por serem diferentes e estarem colocadas 

num mesmo trabalho, potencializam-se.  A instalação é frágil e resistente, convida à 

intereção e solicita cuidado… simultaneamente. relações não são excludentes, uma 

em detrimento da outra, mas de afirmação. Pois,  justamente por serem diferentes e 

estarem colocadas num mesmo trabalho, potencializam-se.  A instalação é frágil e 

resistente, convida à intereção e solicita cuidado… simultaneamente. O uso do vidro 

configura-se, em minha produção, como uma abertura para novas experimentações. 

Não seria uma passagem para outro material, mas a inclusão de mais um elemento, 

mais um interesse. 
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Capítulo 3

cOnStRUindO MEUS pRópRiOS bRinqUEdOS…
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 Fellini (1986) afirmava que o cinema para ele era um grande e caro brinquedo. 

Não seria essa uma maneira interessante de explicar a produção artística? Adultos 

construindo seus próprios brinquedos? Em certo sentido, sim. 

 Pois a criança brinca como uma forma de experimentar, relacionar e 

compreender o mundo que se descortina à sua frente. Além disso, há na brincadeira 

um tipo de inutilidade que o advento do capitalismo tem feito desaparecer, 

principalmente das atividades dos adultos, em que tudo, inclusive o lazer, precisa 

estar submetido ao consumo, à competição, ao prêmio. Mais recentemente todas as 

brincadeiras tendem a serem profissionalizadas. 

Allan Kaprow (�004) faz uma distinção semelhante, quando se refere às 

atividades de jogo-brincadeira e às atividades de disputa, em que os valores operantes 

poderiam ser chamadas também de experiências-desinteressadas e experiências-

competitivas. No primeiro grupo, estariam envolvidas desde brincadeiras infantis e 

até atividades de adultos em que não está em questão algum tipo de interesse 

que não seja o próprio prazer. No segundo, as atividades estão relacionadas a 

um ganho, seja financeiro, poder ou sucesso,  subjugando um adversário. O autor 

conclui dizendo que:

Essa diferença crítica entre disputar e jogar não pode ser 

ignorada. Ambas as ações envolvem a livre fantasia e aparente 

espontaneidade, ambas podem ter estruturas claras, ambas podem 

(mas não precisam) requerer habilidades especiais que aprimorem 

a atividade. Jogar-brincar, porém, oferece satisfação, ainda que não 

em algum resultado prático assinalado, alguma realização imediata, 

mas, em vez disso, na participação contínua por si mesma. Tomar 

partido, vencer e derrotar, tudo isso, que é irrelevante no jogo-

brincadeira, constitui os requisitos principais de uma disputa. No 

jogo-brincadeira a pessoa está despreocupada; em uma disputa 

está ansiosa para vencer (KAPROW, 2004, p. 1�8).

 Acredito que a produção é o lugar do exercício do risco, da experimentação 

e da independência. Somos dignos da criação quando nossa motivação vem das 

forças afirmativas da vida e quando tentamos romper com a representação (temas 

que abordamos anteriormente, mas que precisam ser sempre lembrados, por serem 

as operações  ativas no trabalho).

 Fellini tinha razão!

 A seguir apresento os trabalhos construídos durante o processo de pesquisa, 

sendo que, para cada sub-capítulo, mantive o título da própria obra. 
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3.1 Sem título i

Às vezes, a motivação para a produção de um novo trabalho tem explicações 

um tanto quanto estranhas. Ele pode surgir de maneira distante, do acaso ou de uma 

imagem, de  encontros que provocam um ruído diferente, um olhar interessado... 

por razões nem sempre claras. O trabalho Sem título I surgiu assim, da rotina, do 

cotidiano.

Durante uma visita ao zoológico de Salvador, observava os animais 

desinteressadamente, quando avistei, ao longe, alguns volumes que pareciam 

objetos deixados aleatoriamente no chão, algo como sacos acinzentados ou pedras, 

talvez... pela distância era difícil identificá-los com precisão. Mas o que mais me 

surpreendia era o fato de me lembrarem trabalhos que havia feito anteriormente. 

Tanto pela cor e textura, quanto pela forma. Quando me aproximei, pude perceber 

que se tratava de um grupo de emas dormindo à sombra de uma árvore (FIG. 1� 

e 20). As penas cinzas, as patas escondidas sob o corpo e o pescoço repousando 

FIGURA 1� e 20
Emas, Zoológico de Salvador. 2005
Fonte: arquivo pessoal
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tranqüilamente sobre o chão, como um prolongamento delicado, pareciam ter pouca 

relação com a ave corpulenta, curiosa e inquieta. 

A partir dessa experiência, construí um protótipo (FIG. 21) que ficou no atelier 

por algum tempo até ser desfeito. Porém, a definição do que seria o trabalho aconteceu 

algum tempo depois, motivada também por um encontro nada convencional.

 Diariamente, ou sempre que preciso sair de casa, passo por uma avenida 

de vale12. Meu itinerário pouco se 

altera, a paisagem passa normalmente 

desapercebida: prédios, casas, 

viadutos, pichações, transeuntes, 

carros, ambulantes, sons, monumentos, 

vendedores, malabaristas… tornam-

se informações difusas, banais. Mas, 

eventualmente, algo chama minha 

atenção e desperta minha admiração: 

são grandes, sujos, despretensiosos e 

inertes sacos cheios de aparas de grama 

(FIG. 22 e 23).

 Nessas avenidas, persistem 

extensos gramados, plantas ornamentais 

e árvores. Como em Salvador,  no 

período de outono/inverno há sol e 

chuva abundantes, a vegetação cresce 

muito rápido. Logo os canteiros e jardins 

da cidade são tomados pelo mato e a 

manutenção dessas áreas precisa ser 

feita com bastante regularidade. 

Após a poda, os funcionários 

da limpeza precisam estar atentos 

para que as aparas não sejam levadas 

para os canais fluviais existentes nas 

vias, evitando as complicações que 

certamente aconteceriam se esse 

entulho bloqueasse a passagem da água 

12 Largas vias construídas em Salvador a partir dos anos ��, aproveitando vales existentes noLargas vias construídas em Salvador a partir dos anos ��, aproveitando vales existentes no 
relevo da cidade. 

FIGURA 21 
Lanussi Pasquali
Sem título (protótipo). 2��3. 
Feltro e espuma. 28� x 8� x 12� cm. 
Fonte: arquivo pessoal

FIGURA 22
Sacos com aparas de grama. 
Salvador. 2��5
Fonte: arquivo pessoal.
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da chuva. À medida que a grama 

é cortada, passa a ser recolhida e 

colocada em grandes sacos de fibra 

plástica, que, por sua vez, ficam 

instalados às margens dos canteiros 

esperando o caminhão que fará a 

coleta.  

Qual a importância desses 

sacos? Talvez nenhuma, senão 

efetuar sua função de conter as 

aparas de grama. 

Mas eles provocam em mim 

uma experiência estética diferente da 

vivida no cotidiano. Minha percepção 

como passante é alterada por esses 

objetos estranhos ao corpo da cidade. A relação que estabeleço com meu trajeto 

muda, pois passo a observar a paisagem e a dimensionar a cidade a partir deles. 

O trânsito normalmente rápido nas avenidas e o percurso conhecido contribuem 

para acentuar uma sensação de indiferença13 pela cidade que está do lado de fora 

do veículo. Esses corredores de passagem cumprem sua função quando os fluxos 

não são interrompidos, seguem a ordem natural de movimento. Mesmo quando o 

trânsito está lento ou congestionado, a paisagem permanece difusa, pois a atenção 

está presa ao sair dali, ao movimentar-se, ao chegar ao destino. O corpo quase 

inerte, entorpecido pelo movimento autômato, deixa de relacionar-se com o espaço 

presente e projeta-se ao ponto de chegada. Tanto mais rápido esse percurso for 

vencido, maior a eficiência da cidade. Não importa que a eficiência esteja muito mais 

próxima da alienação do que da efetiva promessa da cidade em atender a todos os 

seus moradores como cidadãos. 

 Os sacos quebram essa naturalidade e lembram que o entorno pertence a 

uma cidade e que é sobre ela que nossa vida se efetiva, mesmo quando nos sentimos 

fora dela.  Somos afetados pelo trânsito, pela escola pública, pelos hospitais, pela 

ética administrativa, pelos transportes coletivos. 

Pouco percebemos, mas a cidade é cada vez menos nossa. Os espaços 

13 “A condição física do corpo em deslocamento reforça a desconexão do espaço. Em alta velo- “A condição física do corpo em deslocamento reforça a desconexão do espaço. Em alta velo-
cidade, é difícil prestar atenção à paisagem. […] Navegar pela geografia da sociedade moderna 
requer muito pouco esforço físico e, por isso, quase nenhuma vinculação com o que está ao redor” 
(SENNET, 2001, p. 18).

FIGURA 23
Sacos com aparas de grama. 
Salvador. 2005
Fonte: arquivo pessoal.
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públicos foram tomados pelos automóveis e pela publicidade. No início dos anos 60, 

Constant, integrante  do grupo Provos de Amesterdã, já advertia:

Aos poucos, sem que nos apercebêssemos, a invasão maciça dos 

espaços sociais pelo trânsito provocou uma violação dos direitos 

humanos fundamentais. [...] Ao pedestre já é proibido o acesso à 

maior parte do espaço público e, se ele deseja ter contatos sociais, 

tem de ir a um lugar privado (casas) ou a lugares comercialmente 

explorados (bares ou salas alugadas), onde se encontra mais ou 

menos prisioneiro. Desse modo, a cidade está perdendo sua função 

principal: a de ponto de encontro (CONSTANT apud GUARNACCIA, 

2001, p. 82).

Caminhar, passear, andar de bicicleta, sentar à sombra de uma árvore, 

encontrar-se na praça são ações quase heróicas numa cidade moldada pelo e 

para o deslocamento; ficar parado pode ser perigoso. A cidade precisa atender às 

demandas do mercado, aos avanços tecnológico-industriais, acordos internacionais, 

vontades e vaidades políticas… depois, se der tempo, pensar nas populações. 

E os sacos? Permanecem despertando minha admiração. Admiração porque 

gostaria de tê-los feito! Ficaria muito satisfeita se conseguisse produzir com minhas 

esculturas uma sensação semelhante a essa  experimentada. Parece-me difícil 

alguma ação artística conseguir superar experiências estéticas dessa natureza, 

pois são acontecimentos que não dependem de um discurso de legitimação para 

existirem. São encontros que provocam um ruído no que parecia definitivo – seja 

nas idéias, concepções, conceitos, visões ou percepções do cotidiano. Os sacos 

de grama ou uma música, uma pintura, um sabor, uma conversa, um acidente, 

uma chuva, uma leitura, um som, uma aula… podem agir diretamente nas nossas 

sensações, aguçar nossas curiosidades e vontades. Portanto, o acontecimento ou a 

experiência estética a que me refiro efetiva-se na vida. 

 Com Sem título I , trabalho composto por 10 peças realizadas em mantas de 

lã e flocos de espuma, com �80 cm X 80 cm X 1�0 cm, (FIG. �4, �5, �6, ��, �8, �9 e280 cm X 80 cm X 120 cm, (FIG. 24, 25, 26, 2�, 28, 2� e, (FIG. 24, 25, 26, 2�, 28, 2� e 

30), dispostas em área pública de grande circulação;  tento me aproximar dos sacos 

de grama, ou seja, da sensação estética14 experimentada, da falta de pretensão, 

14 Baumgarten criou o termo �estética’ em seu livro “�eflexões sobre a Poesia” (1��5) como o nome Baumgarten criou o termo �estética’ em seu livro “�eflexões sobre a Poesia” (1��5) como o nome 
para uma das duas ramificações do estudo do conhecimento, ou seja, para o estudo da experiência 
sensorial conectado com o sentimento, a qual ele afirmava que fornecia um tipo diferente de conhe-
cimento das distintas idéias abstratas estudadas pela “lógica”. Ele o derivou da palavra grega antiga 
aisthanomai (perceber), e “a estética” sempre esteve intimamente conectada com a experiência 
sensorial e com os tipos de sentimentos que ela provoca (AUDI, 1��5, p. 10, tradução nossa.).
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da impossibilidade de se tornarem 

mercadoria e de permanecerem como 

objeto consagrado. 

Essa proposição desloca meu 

trabalho do espaço fechado para o 

aberto, do institucional para o comum, 

para o lugar de todos: a cidade. Mas não 

pretendo torná-los arte pública ou arte 

urbana, pois as questões continuam 

vinculadas ao estado de torpor físico 

e sensorial denunciados por Virilio e, 

certamente, de forma ainda mais direta 

e aguda.

Como os sacos de grama, as 

peças transformam a paisagem onde são 

instaladas, provocam outras referências 

da cidade e alertam para o estado de 

movimento em que estamos. 

Acredito que as peças por sua 

passividade e inércia nos convidam a 

contemplar a cidade, partindo do contra-

fluxo do deslocamento, nos lembram 

que a cidade funciona cada vez menos 

como um espaço de convivência, que ela 

não nos pertence mais, que os espaços 

públicos estão todos “privatizados”. 

O trabalho indica que a cidade ainda 

pode ser experimentada, vivida fora da 

perspectiva dominadora e opressora do 

trânsito, da falta de tempo, do tempo 

controlado, do consumo.

Esse trabalho foi apresentado 

FIGURAS 24, 25, 26 e 2� 
Lanussi Pasquali. 
Sem título I. 2005. 
Cobertor e espuma. 
280 x 80 x 120 cm
Fonte: arquivo pessoal.
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em Porto Alegre durante exposição realizada na Galeria Iberê Camargo. As peças 

foram espalhadas na área interna e externa da Usina do Gazômetro, dispostas de 

maneira que, ao aproximar-se de uma delas, outra seria avistada mais adiante, 

criando um percurso da galeria  até às margens do Guaíba. Optei em colocar peças 

também no interior da Usina para, assim, conduzir os freqüentadores para o pátio, 

pois na abertura, normalmente, as pessoas permanecem na galeria.

Propor um caminho ao espectador é semelhante à proposta de Richard Serra 

no trabalho Desvio, de 1��0-�2. Para Rosalind Krauss, o trabalho de Serra cria uma 

passagem através do tempo e do espaço. Completa afirmando que:

com essas imagens de passagem, a transformação da escultura 

– de um veículo estático e idealizado num veículo temporal e 

material […] a imagem de passagem serve para colocar tanto o 

observador como o artista diante do trabalho, e do mundo, em uma 

atitude de humildade fundamental a fim de encontrarem a profunda 

reciprocidade entre cada um deles e a obra (KRAUSS, 1��8, p. 

341-342). 

FIGURAS 28, 2� e 30 
Lanussi Pasquali
Sem título I. 2005. 
Cobertor e espuma. 
280 x 80 x 120 cm
Fonte: arquivo pessoal.
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Certamente a experiência que pretendi propor é mais sucinta se comparada 

ao Desvio de Serra e outros da mesma natureza referidos por Krauss, como o 

Duplo Negativo, 1�6�, de Michael Heizer e Quebra-mar espiral, 1�6�-�0, de Robert 

Smithson. 

Durante a colocação das peças, as reações foram intrigantes, desde a equipe 

de montagem, que apostou entre si qual seria o tempo de permanência das peças 

na rua até outros funcionários  que vieram me pedir peças para levarem para suas 

casas, antes mesmo de serem colocadas na rua, pois tinham medo que os trabalhos 

desaparecessem antes da abertura da exposição, poucas horas mais tarde. De fato, 

no dia seguinte, não existia mais nenhuma peça na rua, apenas as duas internas.

Diferente do espaço das avenidas de vale em Salvador, que são vias de 

escoamento do tráfego, o pátio da Usina, à margem de uma avenida de grande 

fluxo, é muito freqüentado pela população como espaço de lazer, de encontro, 

para práticas esportivas ou simplesmente para contemplar o pôr-do-sol. Pensei, a 

princípio, que este dado poderia esvaziar o sentido inicial da obra. Mas, acredito 

que isso não aconteceu. As peças desapareceram em Porto Alegre, como os sacos 

desaparecem em Salvador. Mas por aqui eles sempre voltam. Basta dar tempo para 

a grama crescer…




