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objetos pré-existentes, por não serem formas que exijam algum tipo de originalidade. 

Também não se trata de objetos produzidos a partir de técnicas tradicionais à 

escultura, embora tenham sido feitas para um uso específico, não se caracterizando 

como uma apropriação de um objeto industrializado. No caso das bolhas, foram 

produzidas uma a uma por um artesão que trabalha com a técnica de vidro soprado, 

feitas sob encomenda sem que eu pudesse participar da feitura. 

 Durante o processo de produção desse trabalho, deparai-me com a dificuldade 

de encontrar um profissional que trabalhasse com vidro soprado, o que parece 

ser uma profissão em extinção. Inclusive, foi-me sugerido que usasse luminárias 

esféricas. Mas a apropriação de um objeto industrializado e o deslocamento de função, 

semelhante aos ready-made de Duchamp, não fazem muito sentido para o modo 

com que me relaciono com os objetos que produzo. Ser uma peça manufaturada era 

para mim fundamental. Não encontrá-la inviabilizaria o projeto, pois o acabamento 

uniforme, característico das peças industrializadas, não permitiria a impregnação dos 

objetos pela ação do artesão sobre a matéria.  Interessam-me as contaminações, as 

imperfeições e os acidentes inerentes ao fazer manual, ao orgânico…
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cOnSidERaçõES FinaiS

A obra deveria se sustentar por si mesma – sem explicação –, 

depois que sai do estúdio a peça inicia uma vida própria […] – a 

intenção do criador já não importa – a mensagem pode não ser 

compreendida ou ser esquecida. (Bourgeois, 2000, p. �6)

O trabalho, ao sair do atelier, passapassa a ocupar outro espaço, podendo ter 

diferentes acomodações. O espaço é tão importante quanto o trabalho. Os dois 

se completam. Sem o espaço, o trabalho não se realiza; sem o trabalho o espaço 

está vazio. Interesso-me pelo espaço comum, por um trabalho que se apresente 

ao espectador sem hierarquias, sem pedestais, isolamentos, restrições. Talvez 

possa chamar de um espaço indiferenciado, um tipo de situação em que o objeto, o 

espectador e o espaço misturam-se. 

Em cada proposta, isso pode acontecer de modo diferente. Em Uma tenda... 

o espaço indiferenciado evidencia-se pela entrada do espectador no interior da peça 

e pela dependência do objeto da arquitetura para manter sua forma; em Sem título 

I, pelo trabalho ocupar o espaço público sem indicações, sem especificações; já no 

trabalho Sem Título II, por se apresentar sem pedestais ou barreiras visuais, por 

estar ao alcance do espectador. 

Percebo semelhante disposição nos trabalhos da artista plástica Elaine 

Tedesco18. Em suas investigações, Tedesco apresenta objetos ou instalações em 

que o público é convidado a participar, seja tocando, vestindo ou acomodando-se 

no interior do trabalho. De modo geral, os trabalhos dessa operam no deslocamento 

de um objeto construído com referência em objetos arquitetônicos ou cotidianos: 

escadas, camas, cabines, colchões. São apresentados sem a interferências de 

pedestais, vitrines ou outros elementos que possam separá-los do espaço comum 

ocupado pelo espectador. Em Camas Públicas e Cabines para Isolamento [FIG. 

51], apresentados em 1��� no Mercado Público de Porto Alegre, local de grande 

circulação, o público é instigado a descobrir que equipamentos são esses, que, ao 

mesmo tempo, integram e destoam do espaço em que estão colocados. Em Objetos 

18  Elaine Tedesco me orientou na pesquisa de conclusão da graduação em artes visuais em 1���. 
Evidentemente, sua orientação ajudou-me a traçar minhas linhas de interesse que mantenho, de 
certa forma, nesta pesquisa também. Existem muitos pontos de afinidade entre nossas investiga-
ções que não foram possíveis serem expostas neste momento, mas que certamente encontrarão 
outra oportunidade. Trazer, mesmo  que parcialmente, o trabalho de Elaine para essa etapa é para 
mim motivo de alegria, pois admiro sua obra e, principalmente, a relação real que estabelece com 
sua produção. 
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Vestíveis, Sem título, ambos de 1998, e 

Colchão para envolver o corpo de 2001 

[FIG. 52, 53 e 54], Tedesco apresenta 

objetos dispostos diretamente sobre o 

chão, sem elementos de sustentação. 

 Depois de concluirDepois de concluir Uma tenda para 

Louise, Sem título I e II, realizei dois 

trabalhos que integraram a exposição 

de conclusão na Galeria Cañizares1�. 

São eles: Sem título III e IV. O 

primeiro, uma instalação de parede 

composta por cinco peças em tecido 

cinza [FIG. 55 e 56] e o segundo uma 

escultura em veludo e pelúcia [FIG. 5� 

e 58]. Considero-os como pequenas 

travessuras dentro deste processo de 

pesquisa, pois não tenho muito o que 

dizer a respeito deles: não tiveram uma 

motivação como os outros trabalhos… 

surgiram da vontade de costurar… uma 

noite no atelier e pronto! Mas e agora? 

O que escrever sobre eles? Acho-os 

tão singelos, simples, despretenciosos 

e gosto disso…, principalmente em 

Sem título III, por ser pequeno – leve 

– discreto… o que parece ser tão 

diferente das bolhas de vidro ou de Uma 

FIGURAS 51, 52, 53 e 54
Elaine Tedesco
Camas Públicas e Cabines para
Isolamento.1���.
Objetos Vestíveis. 1��8. 
Nylon e isopor. 140 x 120 x 25 cm
Sem título. 1��8.
Colchão. Tecido e fotos polaróides. Di-
mensões variáveis.
Colchão para envolver o corpo. 2001. 
Tecido e espuma. 130 x 200 x 15 cm. 
Fonte: Tedesco, 2002, p. 38, 30, 32 e 6�
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FIGURAS 55 e 56
Lanussi Pasquali
Sem título III. 2005. 
Tecido, 5 peças, �5x100 cm (aprox.). 
Fonte: arquivo pessoal.

FIGURAS 5� e 58
Lanussi Pasquali
Sem título IV . 2005. 
Veludo, fibra
sintética e pelúcia. 6�0 x ø1�0 cm.
Fonte: arquivo pessoal.
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tenda… que impõe sua presença pelas dimensões ou pela matéria.

 O outro trabalho é um desdobramento do primeiro. A dimensão amplia-se 

permanecendo a mesma forma. Essa escultura pode ser presa ao espaço através de 

um nó, dispensando elementos de suporte, como alças, fios, pregos. Embora tenha 

usado para exposição um fio de nylon, ele me parece agora totalmente desnecessário, 

o que traz um detalhe novo às minhas investigações. O fato de o trabalho prender-se 

ao espaço, sem intermediários,  o que, certamente, será explorado futuramente. As 

instalações ou esculturas expostas diretamente no chão demonstram meu interesse 

em evitar o uso de elementos de suporte. Mas o que sustenta o trabalho faz parte 

dele. Assim, o nylon, o arame, o amarrar ou pendurar, visível ou invisível, deverá 

ser uma escolha, pois esse elemento dará outro referencial à proposta. Este estudo 

sobre espaço e elementos que sustentam o trabalho, independentes de serem 

técnicas específicas de instalar a obra, é um assunto que irei explorar nas novas 

investigações.

 Cada trabalho sugere um desdobramento, elementos dos texto apontam 

outras aberturas e aprofundamentos. Nesse sentido, alguns aspectos da produção 

apresentaram-se de maneira nova durante a pesquisa. São eles: 

- Deslocamento do trabalho do espaço fechado e institucional, para o espaço 

aberto e público.

- Apropriação de um objeto faturado, sobre o qual não tenho controle: as bolhas 

de vidro, sopradas artesanalmente.

- A junção do tecido e do vidro num mesmo trabalho. Como essas matérias se 

relacionam? Como atuam nas minhas propostas?

- O aprofundamento das relações entre a sociedade da representação e a 

produção artística afirma a necessidade de construir trabalhos pensando no 

contato direto, no acontecimento, evitando mediadores de qualquer ordem.

- A espacialidade e a obra – a obra construída a partir de um determinado 

espaço. 

 Cada uma dessas questões foi abordada ou apontada no transcorrer da 

elaboração do texto, mas certamente continuam em aberto e surgirão em trabalhos 

futuros, afirmando um entendimento em construção.

 Com a conclusão dos trabalhos, surgiram questões referentes à escolha das 

cores, predominando cinza e preto. Efetivamente, a relação que estabeleço para 

definir a cor de um novo trabalho é muito simples. Escolho, com poucas exceções, o 

preto e o cinza pela neutralidade e assim, valorizo a forma e o volume em detrimento 

da cor. Em relação ao cinza, concordo com Paul Klee:
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[…] este ponto é cinza, porque ele não é nem branco, nem preto, ou 

porque ele é branco ao mesmo tempo em que é preto. Ele é cinza 

porque não está nem no alto nem embaixo, ou porque ele está tanto 

no alto como embaixo. Cinza porque não é nem quente nem frio.  

Cinza porque ponto não dimensional, ponto entre as dimensões e 

na suas intersecções, no cruzamento dos caminhos. (Klee apud 

Lascault, 1��6, p. 40)

 A proximidade entre o cinza e o preto mantém, no conjunto da exposição, 

um cromatismo homogênio. As diferenças se estabelecem principalmente através 

das dimensões, uma vez que as formas também possuem mais afinidades que 

contrastes. 

 Para finalizar essa etapa de construção teórica da pesquisa, que precisa em 

algum momento ser considerada pronta, não fechada ou concluída… pergunto-me: 

para que serve uma escultura, senão para indicar a próxima? Ela está realizada, 

com seus erros e acertos… não pode mais ser modificada, talvez abandonada… 

sua presença indica que já não depende mais de um processo de construção… e 

sua existência terá sentido pela capacidade de atualizar-se… 

[…] interessa-me que uma página fuja por todos os lados, e que, no 

entanto, esteja bem fechada sobre si mesma, como um ovo. Além 

disso, que haja num livro retenções, ressonâncias, precipitações, e 

um monte de larvas. (Deleuze, 1��2, p. 24)
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anEXOS
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Cortes, costuras, esculturas: uma poética de encontros...
De Lanussi Pasquali - imagens. 2005.

- A construção de uma escultura - atelier, Salvador.




