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3.2 Uma tenda para Louise
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roupas, ossos e outros materiais (FIG. 32, 33 e 34). 

Ao entrar na sala e observar as peças expostas, 

tudo o que havia visto nos outros espaços pareceu-

me muito distante, perdido em algum lugar do 

tempo. Os trabalhos de Louise me provocaram 

uma sensação de deslocamento de tempo/espaço, 

como se, naqueles instantes, experimentasse 

uma espécie de suspensão. Mais tarde, em casa, 

permanecia um estado de satisfação, plenitude... 

Se existe algum sentido sublime em produzir arte, 

seria algo próximo ao que experimentei. Como, a 

partir daí, esperar menos de um objeto artístico?  

O título, Uma tenda para Louise, surgiu 

durante a leitura de seus escritos. Em algum 

momento, Bourgeois (2000) descreve sua admiração 

pelo ofício da tapeçaria. Ela cresceu em meio ao 

processo de restauração de tapetes, trabalho 

dirigido por sua mãe, que envolvia toda a família 

e alguns funcionários. Os tapetes faziam parte de 

seu universo infantil e de suas brincadeiras. Conta 

que se divertia muito construindo tendas com eles, 

onde passava horas brincando. Pareceu-me um 

momento muito feliz, tanto que fiquei com vontade 

de construir uma tenda também, como uma criança 

que descobre uma brincadeira nova e misteriosa. 

São essas liberdades infantis que perdemos à 

medida em que somos envolvidos ou absorvidos 

pelas, já comentadas, representações do mundo.

 O trabalho realizado não pretende ser e muito menos 

representar uma tenda. Talvez a ligação que tenha 

com uma tenda e o episódio narrado seja apenas o 

fato de criar um espaço interno, elemento comum 

em vários trabalhos realizados anteriormente (FIG. 

35 e 36); e o mesmo tipo de entusiasmo infantil de 

inventar novos brinquedos. 

FIGURA 35
Lanussi Pasquali
Sem título. 1���
Tecido, fibra sintética e guizos. 
160 x 100 x 120 cm.
Fonte: arquivo pessoal.

FIGURA 36
Lanussi Pasquali
Sem título. 2001. 
Tecido, fibra sintética e pelúcia. 
�00 x ø90 cm.
Fonte: arquivo pessoal.
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Uma tenda… apresenta-se ao espectador como um espaço a ser explorado. Assim 

como a tapeçaria para Bourgeois, os recursos técnicos empregados remetem à 

minha infância, pois cresci envolvida com os afazeres de um atelier de costura, 

atividade desenvolvida por minha mãe, como falei anteriormente. Certamente daí 

minha familiaridade e facilidade em desenvolver meu trabalho utilizando o tecido e 

as técnicas de corte e costura.

 Em Uma tenda…, sua organização e sustentação dependem diretamente do 

espaço, uma vez que não possui estrutura rígida. Exploro as características físicas 

do tecido para dar forma à escultura. Ao suspender a obra em pontos determinados, 

as propriedades físicas do tecido, seu peso e maleabilidade agem sobre a forma 

construída (FIG. 3�).

 Assim, aproximo esse trabalho das investigações de Eva Hesse16. Em sua 

obra, percebe-se grande influência da anti-forma, conceito formulado por Robert 

Morris que, segundo Maria Celeste de Almeida Wanner, surgiu das

[...] práticas voltadas para o colapso da forma num estado contínuo, 

com questões envolvendo a matéria e o espaço, aproximaram-se 

mais de materiais industrializados, como látex, pigmentos acrílicos 

brilhantes, espuma, plástico, borracha, entre outros, em busca de 

uma arte mais visceral relacionando-a (alguns mais diretamente) ao 

corpo humano, provocando de imediato, uma sensação de extensão 

tátil do corpo (WANNER, 2005, p. 4�).

16 Eva Hesse nasceu em Hamburgo, Alemanha, em 1�36. Sua família mudou para Nova York quan-Eva Hesse nasceu em Hamburgo, Alemanha, em 1�36. Sua família mudou para Nova York quan-
do Hesse tinha 3 anos de idade.  Morreu em 1��0, com apenas 34 anos.

FIGURA 3� 
Lanussi Pasquali
Uma tenda para Louise. 2004-5.
Tecido e fibra sintética. Dimensões 
variáveis, altura 200 X 1200 cm de 
comprimento linear. Vista parcial.
Fonte: arquivo pessoal.
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Morris enfatizava que o processo de 

composição é o resultado de uma ação, 

tal como pendurar, respingar, derrubar..., 

sobre uma matéria  flexível ou fluida. Hesse 

empregava o mesmo princípio para construir o 

trabalho, assim em cada montagem uma nova 

forma era gerada (FIG. 38 e 3�).

Hesse utilizava materiais oriundos da 

indústria, tais como a fibra de vidro, o látex 

e a borracha interferindo, em alguns casos, 

minimamente sobre a matéria; em outros, as 

peças trazem as marcas da manufatura (FIG. 40 

e 41). Mesmo valendo-se da repetição de formas 

idênticas, é possível perceber as variações de 

uma peça para outra pela ausência da  precisão 

mecânica.

 Porém, cabe ressaltar que a afinidadePorém, cabe ressaltar que a afinidade 

entre Uma tenda… e minha produção como um 

todo com as obras de Hesse se estabelece em 

relação às propriedades da matéria empregada 

em cada trabalho, pela ausência de uma rigidez 

nas formas e pela relação espacial (cada 

montagem pode interferir na configuração da 

obra, de acordo com o espaço expositivo). 

Mas deixam de ter afinidade quando Hesse 

considera que as obras integravam uma cadeia 

de significações, com conotações psicológicas, 

sexuais e autobiográficas. �elações que, 

efetivamente, não interessam à minha 

pesquisa. 

Por ser uma espiral, Uma Tenda... 

configura um espaço interno ao trabalho, 

podendo ser explorado pelo observador (FIG. 

42 e 43). 

FIGURAS 38, 3�, 40 e 41
Eva Hesse
Untitled. 1��0. 
Right After. 1�6�. 
Untitled. 1�6�. 
Repetition Nineteen III. 1�68. 
Fiber Glassand Polyster resin.
Fonte: Contemporary Art Quartely 
(2004).
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O percurso, do início da espiral ao seu centro, conduz o espectador ao encontro 

com uma peça de vidro suspensa por um fio (FIG. 44). Novamente, penso no punhal 

e no pressentimento de que algo está para acontecer, pois a bolha de vidro está ao 

alcance do toque, mas a fragilidade do vidro sempre nos sugere cautela. O risco de 

um acidente sempre estará pairando sobre este trabalho. Como uma frase que diz: 

não passe daqui, tome cuidado… Mas tudo está preparado para que o espectador 

corra o risco: a bolha está suspensa a 1 metro do chão, altura da mão; as laterais 

da espiral o protegem e, sob a bolha, há uma almofada que indica que ela será 

FIGURAS 42 e 43
Lanussi Pasquali
Uma tenda para Louise. 2004-5.
Tecido e fibra sintética. Dimensões 
variáveis, altura 200 X 1200 cm de com-
primento linear. Vista parcial.
Fonte: arquivo pessoal.

FIGURA 44
Lanussi Pasquali
Uma tenda para Louise. 2004-5.
Tecido e fibra sintética. Dimensões variáveis, 
altura 200 X 1200 cm de comprimento linear. 
Vista parcial.
Fonte: arquivo pessoal.
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amparada em caso de queda.  

Embora com intenções muito diferentes, em alguns trabalhos de Louise é 

possível encontrarmos bolhas e objetos de vidro, como no trabalho Cell (Glass 

Spheres and Hands) 1��0-�3 (FIG. 45). Nele, as bolhas de vidro estão colocadas 

no interior de uma cela, construída em metal e vidro, sobre cadeiras de madeira. As 

peças ficam protegidas do contato com o espectador, mas, mesmo assim, o risco de 

um acidente parece existir, pois se tem a impressão de que as bolhas podem rolar 

do suporte a qualquer momento. Assim, a dimensão do acontecimento faz parte 

do trabalho de Bourgeois, mesmo que, nesse trabalho, sua motivação central seja 

a fragilidade das relações humanas e a autoridade do adulto sob a criança, temas 

recorrentes na sua pesquisa.

 

FIGURA 45
Louise de Bourgeois
Cell (Glass Spheres and Hands). 
1��0-�3. 
Vidro, mármore, metal e tecido. 
218,5 x 218,5 x 211 cm. 
Fonte: Pbs (2005).
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3.3 Sem título ii

 Em 2002, realizei, na Pinacoteca do Centro Universitário  Feevale, em Novo 

Hamburgo, uma exposição individual, na qual apresentei uma instalação composta por 

1000 peças de pelúcia cinza e um vídeo reproduzido em televisor, ambos colocados 

diretamente no chão do espaço (FIG. 46). A ocupação quase que completa do 

chão fazia com que as pessoas 

interessadas em assistir ao vídeo, 

estrategicamente instalado de 

costas para a entrada, tivessem 

que passar pelas peças de pelúcia. 

Nesse percurso, era possível 

experimentar modos diferentes 

de se relacionar com o trabalho: 

pisando nas peças, procurando 

espaços entre elas, afastando-

as com a mão ou com o pé... ou 

mesmo desistindo, perdendo o 

interesse... A intenção  era criar 

um ruído, um estranhamento ao 

que seria uma forma “correta” ou 

usual de circular por uma sala, 

considerando a galeria não apenas 

como um espaço de exposição, mas como um lugar comum, de convívio. Durante 

o período da mostra, fui surpreendida pelo uso dado ao trabalho (ou ao espaço?): 

segundo os monitores, a exposição transformou-se em um lugar de encontro e 

de diversão de estudantes da instituição. As peças funcionavam como almofadas, 

colchões, bolas... 

O desdobramento desse trabalho, a instalação Sem título II, aparentemente é 

seu oposto: bolhas de vidro no lugar da pelúcia.  Composta por 100 peças de vidro 

soprado de ø60 cm, distribuídas aleatoriamente sobre o piso e � objetos de veludo e 

pelúcia em forma de sacos com 120cmX80cm presos por um ponto na parede (FIG. 

4�, 48 e 4�). 

Esse trabalho acentua um certo estado de alerta e atenção presentes no 

anterior. Se as peças de tecido permitiam mobilidade ao espectador, mesmo parecendo 

um obstáculo à apreciação do vídeo, as de vidro limitam seus movimentos, podendo 

até inibir a circulação pela sala, apenas os objetos de tecido ao fundo, 3 sacos, são 

FIGURA 46 
Lanussi Pasquali
Sem título. 2002.
Tecido e fibra sintética. Instalação, Pelúcia, guizos, 
televisor e vídeo. 
Dimensões variáveis. 
Fonte: arquivo pessoal.
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indicações de que o percurso pode ser 

seguido. As bolhas podem provocar um 

tipo de atenção e de tensão, pois, ao 

mesmo tempo em que o vidro atrai pelo 

brilho e transparência, alerta para sua 

fragilidade, para o risco de acidente, 

para o cuidado necessário ao interagir 

com a matéria. O espaço está aberto 

à circulação, mas o andar deixa de ser 

descontraído para ser atento.

 Os sacos são espaços onde podem 

ser guardadas as bolhas – como indica 

um deles em que foram colocadas, 

aproximadamente, 10 peças de 

vidro em seu interior, estabelecendo 

diferenças entre eles: cheio/ vazio; 

peso/ leveza; superfície/ profundidade. 

Novamente, procuro criar com esses 

elementos uma situação de tensão, de 

dúvida, mas como registro de uma ação 

possível: guardar as bolhas... sem, com 

isso, pretender determinar uma ação ao 

espectador, que pode não considerar 

essa hipótese ou não ver sentido nela. 

 Num primeiro momento, as bolhas 

de vidro fazem com que lembre de 

trabalhos de Louise Bourgeois, como 

acontece em Uma tenda... Porém, a 

referência que me parece mais próxima 

chama-se  Sino, de Marcius Galan 

(FIG. 50), um sino de vidro translúcido 

e incolor com badalo de 

FIGURA 4�, 48 e 4�
Lanussi Pasquali
Sem título II. 2005.
Tecido, veludo e vidro. Instalação, dimensões 
variáveis. 
Fonte: arquivo pessoal.
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metal. Galan parte de um objeto com função específica para subvertê-la: um sino que 

não pode ser tocado ao mesmo tempo em que nos convida a fazê-lo. O objeto nos 

seduz e nos repele simultaneamente. Paira sobre a obra de Galan, uma atmosfera 

de risco, pressentimos que algo pode acontecer ou que o trabalho pode desaparecer 

definitivamente. Galan, referindo-se a situações semelhantes a esse trabalho, faz o 

seguinte comentário:

[…] quando penso em objetos que problematizam a idéia funcional 

das coisas, e de alguma maneira a intensidade como princípio tem 

um caráter funcional (na produção, no Mercado, na comunicação). 

A idéia de pane, de erro ou disfunção que às vezes aparece no 

meu trabalho vem um pouco da instabilidade e fragilidade desses 

sistemas funcionais “não-físicos”: oscilação especulativa das bolsas 

de mercados, risco país, inflação, por exemplo.1�

Além disso, tanto as bolhas de vidro quanto o Sino dialogam enquanto 

1� GALAN, Marcius. Texto extraído da entrevista concedida à Cristiana Mazzucchelli. [mensagem 
pessoal]. Mensagem recebida por <lanussi@terra.com.br> em mai. 2005.

FIGURA 50
Marcius Galan
Sino.1��8. 
Vidro e aço. �� x ø�0 cm.
Fonte: Itaú Cultural.(2005).




