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RESUMO

 As artes visuais contemporâneas caracterizam-se, dentre outros aspec-

tos, pela necessidade do artista em estabelecer relações e cruzamentos entre o 

processo criativo e a reflexão teórica. De acordo com essa perspectiva, este trab-

alho objetiva desenvolver uma investigação prático-teórica a partir da construção 

de esculturas e instalações que têm como base o diálogo com práticas presen-

tes na produção artística contemporânea, através da experimentação de materi-

ais considerados “não-artísticos”, de procedimentos técnicos oriundos de áreas 

distintas e da exploração do espaço expositivo como elemento integrante da 

instalação da obra. A presente investigação está baseada nas seguintes questões: 

como produzir objetos artísticos que estabeleçam com o público uma experiência 

não mediada por conceitos a priori? Como transformar materiais comuns à indús-

tria do vestuário e de outros campos em obras artísticas? Como propor a escultura 

como um acontecimento, como uma presença que se atualiza no encontro com o 

espectador? A partir destes questionamentos, o texto desenvolvido não pretende 

ser um definidor de verdades, mas a reflexão de um modo particular de ver, faz-

er e pensar uma produção particular de arte: as minhas esculturas e instalações. 



RÉSUMÉ

 Les arts visuels contemporains se caractérisent, entre autres aspects, par 

la nécessité de l’artiste d’établir des relations et des croisements entre le proces-

sus créatif et la réflexion théorique. Dans cette perspective, ce travail cherche à 

développer une investigation pratico-théorique à partir de la construction de sculp-

tures et installations qui ont comme base le dialogue avec des pratiques présentes 

dans la production artistique contemporaine, à travers l’expérimentation de matières 

considérées «non-artistiques», de procédures techniques issues de domaines dis-

tincts et l’exploration de l’espace exposant comme élément inhérent à l’installation de 

l’oeuvre. La présente investigation est basée sur les questions suivantes : comment 

pro- duire des objets artistiques qui établissent avec le public une expérience non in-

termédiée par des concepts a priori? Comment transformer des matières communes 

à l’industrie du vêtement et à d’autres domaines en oeuvres artistiques? Comment 

proposer la sculpture comme um événement, comme une présence qui s’actualise 

à la rencontre de chaque spectateur? À partir de ces interrogations le texte déve-

loppé ne prétend pas être un définisseur de vérités mais la réflexion d’une manière porpre 

de voir, faire, et penser une production d’art particulière : mes sculptures et installations.
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intROdUçãO

A presente dissertação é o resultado de uma investigação de caráter teórico-

prática desenvolvida no Mestrado em Artes Visuais, na linha de pesquisa em 

Processos Criativos, da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. 

Trata do cruzamento entre o trabalho em processo e a reflexão teórica, estabelecido 

a partir da construção de esculturas e instalações, que, por sua vez, dialogam com 

práticas presentes na produção contemporânea, através de investigações com 

tecidos e vidro; de procedimentos técnicos oriundos da confecção do vestuário e da 

fatura artesanal do vidro; e da exploração do espaço como elemento integrante da 

instalação da obra. 

O interesse em aprofundar um estudo dessa natureza surgiu da necessidade 

de estabelecer relações entre conceitos e práticas, que por diferentes afinidades, 

motivam e estimulam minhas investigações. Além disso, entre outros aspectos, essa 

pesquisa justifica-se por dar visibilidade ao processo complexo que envolve o ato de 

criação, buscando a compreensão de fatores pertinentes à arte contemporânea. O 

registro escrito pode contribuir com pesquisas em arte ou em áreas afins, revelando 

os procedimentos de construção de trabalhos.

Desde o início da pesquisa algumas questões se tornaram persistentes, 

constituindo a problemática básica de minhas investigações, a saber:

- Como produzir objetos que estabeleçam com o público uma experiência 

não mediada por conceitos a priori?

- Como transformar matérias comuns à indústria do vestuário e de outros 

campos em obras?

- Como propor a escultura como um acontecimento, como uma presença que 

se atualiza no encontro com o espectador?

Para compreender o andamento da dissertação, é preciso entender as 

afecções, os encontros e as questões que desestabilizam, que geram a necessidade 

de produzir um novo trabalho e de sistematizar as experiências vividas no atelier. 

O texto não pretende ser um definidor de verdades, mas a afirmação de um modo 

próprio de ver, fazer e pensar uma produção particular: as minhas esculturas e 

instalações. Para isso, utilizo de metodologias de pesquisa em arte, que tratam do 

trabalho em andamento, em construção, em processo. 

Por isso, falo com o cinema, a poesia, a política, as tecnologias, a filosofia, 

a arte… mas não fixo, não amarro, não encerro. A conversa continua para além do 

objeto artístico e da pesquisa acadêmica. Segue para um espaço indeterminado, 
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onde não é mais possível separar um modo de vida de seus encontros, de suas 

vontades, de suas produções. É nesse sentido que um poema, um filme e um 

fato cotidiano podem afetar a criação, tal como as teorias da arte e seus objetos. 

Escrevo sobre e com aqueles que me interessam, encontros, que, de alguma forma, 

me lançaram no fluxo da criação, do desassossego e da ação. O material escrito 

corresponde a retalhos com texturas, estampas e cores diversas que a costura tenta 

unir em uma colcha e que, mesmo unidos, nunca perderão suas diferenças. 

Assim, da profusão de encontros, de pontos de cruzamento, de fluxos 

contínuos desenvolvi esta pesquisa no campo da escultura contemporânea.. 

Produzir e pensar interpenetram-se, misturam-se para depois se afastarem. Não 

são a mesma coisa – são corpos e ações diferentes. Mas não existem um, depois 

o outro, e, sim, os dois, simultaneamente – um no outro, um pelo outro. O som da O som da 

máquina de costura mistura-se ao trabalho, ao tecido, à linha, ao corpo, ao metal, 

à escrita… um ponto-depois-do-outro junta partes, define formas, atualiza idéias… 

o encontro… a máquina, o corpo e a matéria em um fluxo de produção, criação… 

o acontecimento… fragamentos de um pensamento que se constrói no ato, na 

ação, no gesto – verbos infinitivos: cortar, costurar, montar, encher, andar, abraçar, 

deitar, entrar… um emaranhado de linhas que se entrecruzam na materialização do 

trabalho… 

Essa costura de palavras, vontades e questionamentos está organizada em 

três capítulos. Cada retalho é um texto em si, é único e, embora faça parte de um 

todo, pode destoar, descombinar, ter uma textura diferente dos outros. Mas existe 

um sentido interno a cada momento da criação que, sutilmente, costura e une todos 

eles. Aliás, na prática, no atelier, a separação não existe. Permanece o sentido do 

todo, as partes funcionam em total simbiose. O corpo que cria é o mesmo que toma 

chuva, sente frio, emociona-se, tem fome, conversa, lê, costura, dorme, escreve... 

o exercício da segmentação não segue o fluxo de produção. Mas, por outro lado, 

amplia a compreensão do trabalho - das partes e do todo.

No primeiro capítulo, intitulado E é isso que espero da arte…, trato do 

encontro com Jorge Luis Borges, Pier Paolo Pasolini, John Berger e Gilles Deleuze, 

buscando compreender o sentido da produção de arte e a potência do artista. 

Aproximo-me desses autores-criadores através de suas obras. Fluxos, que abrem 

caminhos para outros fluxos. São forças afirmativas que me interessam não pelo que 

querem dizer, mas pelo modo como funcionam, como acontecem, como escorrem. 

Trata-se de uma discussão não sobre conceitos, mas sobre entendimentos, modos 

de vida, maneiras de olhar, de ver o mundo e a realidade. 

É no capítulo seguinte que a colcha-de-retalhos torna-se mais evidente. Sob 
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o título Alguns agenciamentos... faço um movimento de aproximação do processo, 

da técnica e de conceitos pertinentes, dividindo-o em Uma lógica pré-industrial, O 

tecido, O Corte, A Costura, A participação, A escultura como acontecimento 

e �as �ormas moles �� �ragilidade do �idro�as �ormas moles �� �ragilidade do �idro. Nos quatro primeiros itens, trato, 

de modo mais livre do que descritivo, das etapas e dos processos técnicos de 

construção que venho utilizando para a criação de esculturas e instalações desde 

1��� e que se atualizam nesta pesquisa. 

Nos itens posteriores, com características mais teóricas, procuro compreender 

como a participação se efetiva no meu trabalho, partindo do cruzamento entre minha 

produção e questões levantadas por Paul Virilio. Em seguida, tento aproximar-me do 

conceito de acontecimento criado por Gilles Deleuze e Félix Guattari para afirmar 

um modo de pensar e conceber a produção escultórica. 

Depois de fazer essas primeiras costuras, apresento, no capítulo Construindo 

meus próprios brinquedos..., os trabalhos desenvolvidos durante esse processo 

de pesquisa: Uma tenda para Louise, Sem título I e Sem título II.

Além disso, o texto como um todo, é permeado por referências, aproximações 

e afastamentos com a história da arte e a produção de artistas contemporâneos. Os 

artistas Robert Morris (1�31), Louise Bourgeois (1�11), Eva Hesse (1�36 – 1��0) 

e Annette Messager (1�43) são referências importantes para a construção desse 

diálogo.

Ao tratar da produção tridimensional, o texto “Os Caminhos da escultura 

moderna” de Rosalind Krauss, é importante suporte teórico. 

Para finalizar, acredito que este tipo de pesquisa pode contribuir para oacredito que este tipo de pesquisa pode contribuir para o 

entendimento de diferentes modos de construção de um trabalho, na medida em 

que mostra o processo com suas questões, vontades e descobertas.

Espero que, de alguma maneira, este breve relato se transforme em um fluxo 

e que encontre e estimule outros fluxos, conduzindo a conversa em direções que, no 

presente trabalho, ainda não foram exploradas. Boa leitura!



Capítulo 1

E É iSSO qUE ESpERO da aRtE…



�

O punhal

Numa gaveta há um punhal.

Foi forjado em Toledo, em fins do século passado; Luís Melián 

Lafinur deu-o a meu pai, que o trouxe do Uruguai; Evaristo Carriego 

teve-o uma vez na mão.

Os que o vêem têm de brincar um pouco com ele; percebe-se que 

há muito buscavam; a mão se apressa em apertar o punho que 

a espera; a lâmina obediente e poderosa folga com precisão na 

bainha.

O punhal outra coisa quer.

É mais que uma estrutura feita de metais; os homens o pensaram e 

o formaram para um fim muito preciso; é, de algum modo, eterno, o 

punhal que na noite passada matou um homem em Tacuarembó, e 

os punhais que mataram César. Quer matar, quer derramar brusco 

sangue.

Numa gaveta da secretária, entre borradores e cartas, 

interminavelmente sonha o punhal seu singelo sonho de tigre,  e 

a mão se anima quando o dirige porque o metal se anima, o metal 

que em cada contato pressente o homicida para quem os homens 

o criaram.

Às vezes, dá-me pena. Tanta dureza, tanta fé, tanta impassível ou 

inocente soberba, e os anos passam, inúteis. (BORGES, 1��6, p. 

5�)

Tenho certas afecções - pensamentos ou imagens ou textos que estão 

sempre presentes, como uma música de fundo: aquele tipo de música que não 

conseguimos cantarolar em voz alta, mas que intimamente murmuramos de forma 

perfeita. Recentemente, meu fundo musical é regido por Jorge Luis Borges1. Para 

ser mais precisa, uma pequena prosa intitulada O Punhal. Embora Borges seja um 

escritor latino-americano muito conhecido, meu objetivo não é estudá-lo dentro da 

literatura ou da lingüística para elaborar algum tipo de explicação de ordem técnica 

ou teórica. O que posso dizer, então?

Quando leio O Punhal, tenho uma forte sensação de que é isso! É exatamente 

isso que espero da arte – seja ela uma obra literária, visual ou sonora. Mas, isso o 

quê? Para mim, Borges dá um novo sentido ao fato banal, corriqueiro – ou melhor: 

1 Borges nasceu na Argentina em 18��, origem portuguesa por parte do pai e inglesa da mãe.Borges nasceu na Argentina em 18��, origem portuguesa por parte do pai e inglesa da mãe. 
Faleceu em 1�86 aos 8� anos, em Genebra. 
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ele pensa o que parece impensável, percebe a vida onde ela é ainda puro caos, 

fluxo e transbordamento. Borges desloca-se para um outro lugar, fora do que parece 

o mundo previsível. Mas, que lugar é esse? 

John Berger (1990) afirma que estamos submersos em falsas representações2 

do mundo, produzidas por cada cultura e por cada época de formas diferentes. Ele 

compara as representações a uma parede de clichês, na qual estariam prontas 

todas as respostas que precisamos dar para a vida, seguindo sempre um padrão 

pré-estabelecido. A realidade ou as forças vitais, estariam para além dessa parede. 

Ou além do capitalismo, das leis, da moral, da família, da moda, do consumo... 

instituições criadas que querem parecer naturais, como o sol, o ar, o vento. 

Para Berger, a potência do artista está em poder romper com os clichês, 

poder ver o que existe fora das representações, construindo novos mundos, como 

Van Gogh sentia ao buscar algo fora das barreiras do possível: “acho que para 

atravessar este muro, já que não adianta bater-lhe com força, devemos miná-lo e 

limá-lo lentamente, com paciência” (VAN GOGH apud DELEUZE; GUATTARI,1�66, 

p. 42). Isto acontece quando os interesses do artista não estão submetidos às 

representações.

Em outras palavras, diria que a prosa de Borges provoca uma fissura 

no que comumente achamos ser o mundo real – que é, de fato, um mundo da 

representação. 

Borges consegue falar de dentro do punhal. Desloca-se para o interior de 

um objeto e comove-se, pois vislumbra o que nos passa despercebido: a frustração 

do punhal. O autor não julga, não emite uma opinião, apenas revela um estado. A 

sua potência está em perceber uma realidade que está fora dos clichês, deslocar 

seu ponto de vista para o interior da lâmina de uma arma e pensar as moléculas 

do metal: o aço se anima... Somos envolvidos por um pensamento molecular, por 

um modo de olhar que se dilata, se amplia até o limite da constituição da vida. Se 

considerarmos o mundo pelas moléculas, podemos ampliar nossa visão e deixaremos 

de pensar apenas em termos de ser humano, humanidade, de sujeito, do eu, do 

outro. Pensaremos em termos de vida, de energia, de fluxo. Somos potencialmente 

o mar, o ar, as plantas, as pedras, o aço – as nossas moléculas se relacionam. 

Nesse sentido, Deleuze e Guattari falam das linhas de fuga que conduzem 

2 A redundância da expressão falsas representações reforça a diferença entre o mundo que éA redundância da expressão falsas representações reforça a diferença entre o mundo que é 
dado, sociocultural, e a realidade, no sentido de força afirmativa da vida, uma vez que, através da 
representação, não se pode chegar ao real. Portanto, mantive  termo representações por entender 
que é preciso afastar a possibilidade do leitor acreditar em uma representação verdadeira em opo-
sição a uma falsa. A representação sempre servirá como barreira para o real, para a vida.  



�

para o fora, para a ruptura com a representação, para tocar a vida onde ela é mais 

intensa, desmedida, arrebatadora. Para eles, o artista é capaz de vislumbrar o fora. 

Mais do que isso, o artista busca, por uma necessidade vital, instalar-se nesse lugar. 

Embora, não seja uma coisa fácil e, às vezes, até insuportável:

Mas bem poucos fazem aquilo a que Laing chama de abertura de 

uma passagem através do muro ou limite esquizofrênico: <gente 

vulgar>, todavia... A maior parte aproxima-se do muro e recua, 

horrorizada, preferindo submeter-se à lei do significante, ser 

marcado pela castração e triangulação no Édipo. Deslocam o limite, 

fazem-no passar para dentro da formação social, entre a produção 

e a reprodução sociais que investem e a reprodução familiar sobre a 

qual rebatem e aplicam todos os investimentos. Fazem passar para 

dentro do domínio assim descrito pelo Édipo, entre os dois pólos do 

Édipo. Passam o tempo a involuir e a evoluir entre estes dois pólos. 

O Édipo é o último obstáculo, e a castração o alvéolo: mais vale 

uma última territorialidade, ainda que reduzida ao divã do analista, 

do que os fluxos descodificados do desejo que fogem, correm e 

nos arrastam sabe-se lá para onde? (DELEUZE; GUATTARI, 1�66, 

p. 141)

Essa capacidade de poucos, de Borges, em ocupar outros espaços, em 

olhar, de uma forma muito particular, a vida e em produzir novos encontros rompe 

com o muro, com os clichês. Trata-se da coragem de experimentar o fora, tocar 

a vida e transformar sua força arrebatadora em criação, em produção. Talvez por 

isto, tem-se a impressão, frente a trabalhos dessa natureza, de que rompem com 

a linearidade do tempo – considerando que o tempo é constituído por um segundo 

depois do outro, criando um outro tipo de passagem, algo intenso – um tempo em 

intensidade, não mais linear. 

Sensação semelhante experimentei ao assistir o filme Teorema (�00�) de Pierfilme Teorema (�00�) de Pier 

Paolo Pasolini. O filme nos coloca frente a frente com uma família tradicional-italiana-

burguesa: pai-empresário, mãe-socialite, filho-estudante, filha-virgem e empregada-

interiorana. Aparentemente, todos vivem em harmonia, felizes e satisfeitos com seu 

modo de vida. Seus dilemas não passam de assuntos cotidianos e problemas quase 

banais. A estrutura familiar torna-se evidente ao público ao mesmo tempo em que é 

desmontada. 

Cada membro da família, de seu modo particular, descobre que sua vida-feliz 

não passava de uma representação e que a vida-real não fora ainda tocada. Mas o 

que provoca essa revelação às personagens de Pasolini?  Um encontro. 
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Chega à casa da família um hóspede. O público não é informado de quem é 

ele, seu nome, de onde vem, o que faz, qual o vínculo com as pessoas da casa… 

Segundo o próprio cineasta, o visitante possui a força arrebatadora de um deus. 

Sobre isso, ele comenta: “É isso que coloco: se uma família burguesa fosse visitada 

por um jovem deus, seja ele Dionísio ou Jeová, que aconteceria?” (PASOLINI, 1�83, 

p. �8).

É o desenrolar dessa hipótese que assistimos. Em um primeiro momento, 

é a estada do jovem-deus, que se relaciona com todos os moradores, revelando 

a cada um (e a nós - o público) a hipocrisia, o vazio da vida e os valores fictícios. 

No momento seguinte, o visitante parte, deixando todos os membros da família em 

situação de desamparo: o que fazer? Jogar-se aos riscos da  ruptura com o modo  

tradicional pequeno-burguês ou conformar-se e tentar adequar-se? Porém, o retorno 

é impossível, perdeu-se a ingenuidade. E, para suportar a vida real, além da parede 

de clichês, é preciso abandonar todas as ilusões do modo de vida comedido. 

Mas qual a relação do poema com o filme? As duas obras têm em comum o 

fato de apresentarem outros lugares, outros modos de vida, falarem de intensidades. 

São construídas não através de uma reprodução de clichês, mas pela força do real 

– da realidade ou da vida que acontece e afirma-se na liberdade, na autonomia. 

Poderia ainda descrever algum filme de Fellini ou um livro de  D.H. Lawrence ou um 

pôr do sol ou uma criança brincando… seria ainda a mesma sensação de ruptura 

com o mundo das representações. E é isso que espero da arte: essa potência. NãoE é isso que espero da arte: essa potência. Não 

espero apaziguamento ou reconciliação. 

Portanto, as minhas pretensões, enquanto interessada em produzir esculturas, 

são semelhantes às sensações experimentadas, tanto através do poema de Borges 

quanto do filme de Pasolini. Interessa-me essa ruptura com a parede de clichês, 

o fora, mesmo não sendo esta busca deliberada. Os trabalhos são uma sincera 

tentativa de limar o muro, respirar um pouco de ar puro e manter a sobriedade. 



Capítulo 2

aLgUnS agEnciaMEntOS…
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Só há desejo agenciado ou maquinado. Vocês não podem apreender 

ou conceber um desejo fora de um agenciamento determinado, 

sobre um plano que não preexiste, mas que deve, ele próprio, ser 

construído (DELEUZE, 1��8, p. 112).

Acredito ser muito difícil trazer, com precisão, para o discurso escrito ou falado 

um discurso visual ou sonoro. Sempre podemos nos aproximar, cercar, pontuar, mas 

seus conceitos mais preciosos e potentes tornam-se claros apenas na própria obra, 

pois são discursos difíceis de serem traduzidos. 

Por isso, optei por juntar num mesmo capítulo os elementos recorrentes no 

meu trabalho. São alguns dos agenciamentos, ou seja, algumas das relações de 

aproximação e de afastamento que, ao mesmo tempo em que concretizam-se no 

trabalho, expandem-se para além dele, deixando um campo aberto para produção e 

experimentação de novos sentidos. 

Ao utilizar o termo agenciamento, tento me aproximar do conceito formulado 

por Gilles Deleuze3. O agenciamento pode ser entendido como uma relação 

entre planos ou forças existentes e é no encontro que ele acontece. O ambiente, 

o mundo, a cultura em que vivemos, com suas produções de valores, imagens, 

leis, subjetividades, exercem uma influência sobre nosso corpo e nosso espírito, 

assim, nos transformaremos de acordo com a elaboração dessas forças, de como 

elas nos afetam. Nesse sentido,  é possível duas atitudes diferentes coexistirem: 

uma estratificada, reprodutora, que pode ser chamada de molar, ou agenciamento 

social; e outra, molecular, agenciamento local que traça uma linha de fuga - rompe 

com a parede de clichês para vislumbrar a realidade e produzir um novo mundo. 

Os agenciamentos molares e moleculares, embora de naturezas diferentes, fazem 

parte da constituição de cada um. Para Zourabichvili,

[…] o indivíduo, por sua vez, não é uma forma originária evoluindo 

no mundo como em um cenário exterior ou um conjunto de dados 

aos quais ele se contentaria em reagir: ele só se constitui ao se 

3 Optei pelo uso do termo aproximação para evitar fazer um recorte ou apenas a extração de um Optei pelo uso do termo aproximação para evitar fazer um recorte ou apenas a extração de um 
conceito da obra dos pensadores Gilles Deleuze e Félix Guattari, o que acredito ser uma postura 
equivocada, pois, mesmo quando os autores referem-se a um conceito específico, muitos outros, 
ou melhor, toda um modo de pensar o acompanha. Sinto a obra deles como um fluxo de vida, um 
rio caudaloso. Mesmo isolando um copo apenas de água, a pequena porção continuará sendo rio 
inteiro. Descobri que, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, o que gosto, o que me 
interessa e no que acredito encontra, no jorro de vida deixado em forma de pensamento por Deleu-
ze e Guattari, ligação e afinidade.
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agenciar, ele só existe tomado de imediato em agenciamentos. 

Pois seu campo de experiência oscila entre sua projeção em 

formas de comportamento e de pensamento preconcebidas (por 

conseguinte, sociais) e sua exibição num plano de imanência onde 

seu devir não se separa mais das linhas de fuga ou transversais 

que ele traça em meio às “coisas”, liberando seu poder de afecção e 

justamente voltando à posse de sua potência de sentir e de pensar 

(ZOURABICHVILI, 2004, p. 22).

Acredito que a produção, quando acontece como foi defendido no capítulo 1, 

é a afirmação do agenciamento molecular, capaz de produzir espaços de liberdade 

frente ao mundo da dominação e do controle. 

Assim, o trabalho é uma decorrência dos encontros,  pois é a partir deles que 

me agencio e me construo. A obra é uma extensão de um modo de vida, de uma 

maneira particular de compreender e elaborar o mundo. 

Portanto, os sub-capítulos não pretendem dar conta da escultura ou da 

instalação, mas aproximar o leitor de alguns dos muitos cruzamentos que geram 

a necessidade de produzir. Uma escultura pode, então, surgir do encontro com um 

animal, com a chuva, com a boa leitura, com a noite tranqüila… surgir do nada, da 

vontade de costurar, de fazer, de brincar.
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2.1 Uma lógica pré-industrial

Quero lembrar que as civilizações anteriores à nossa não 

desapareceram, elas apenas se enterraram (PASOLINI, 1�83, p. 

11�).

  

Como venho colocando, para compreender os caminhos que estou trilhando, 

é preciso entender a potência do encontro. Ou seja, das muitas linhas, que, mesmo 

correndo em direções diferentes, cruzam-se e geram novas linhas, novos caminhos, 

novos olhares. São misturas que produzem outros corpos, sobre o mesmo corpo. 

Somos habitados por todos eles, memórias produzidas ao longo do tempo. Nesse 

sentido, para entender aspectos presentes na minha produção artística, é preciso 

resgatar alguns pontos de encontro que, fazendo parte da minha biografia, são 

revelados no processo de trabalho.  

Por ser filha de uma costureira e de um marceneiro, cresci num ambiente 

de atelier, de construção e de criação. Inclusive, a oficina caseira, o trabalho em 

casa como ligação entre a fábrica e o artesão faz parte de uma prática comum da 

região em que morava. Essas atividades eram realizadas no limite do artesanal e 

do industrial, pois, ao mesmo tempo em que dependiam da habilidade manual e da 

compreensão das propriedades específicas da matéria, dependiam da utilização 

de máquinas e produtos oriundos da indústria. A lógica de produção nesses 

espaços obedecia a uma tradição pré-industrial, um misto entre os conhecimentos e 

habilidades manuais com as novas tecnologias trazidas pela indústria.  A costureira, 

o marceneiro, o sapateiro, em seus atelieres domésticos, obedeciam a um sistema 

de produção anterior à automatização e à precisão mecânica.

Assim, é, a partir dessa lógica pré-industrial, que acontece a criação e a 

produção do meu trabalho. No envolvimento com os atelieres e oficinas caseiras 

desenvolvi o gosto (ou seria o hábito?) de fazer, montar, criar coisas... uma mistura 

de habilidade, curiosidade e improviso muito própria a esses espaços de fatura. É, 

de fato, uma mistura entre o artesanal e o industrial. 

A lógica pré-industrial é apontada por Tadeu Chiarelli (1���) como característica 

marcante da produção de artistas  brasileiros que:

[...] incorporam à arte brasileira contemporânea justamente uma 

tradição artesanal não-erudita ainda existente no país, uma 

tradição ainda não extinta, apesar (ou por causa) do processo 
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de industrialização descontínuo e cheio de vácuos pelo qual vem 

passando o Brasil há décadas (CHIARELLI, 1���, p. 123).

Mostra-se diferente do que é observado na produção artística de países 

como Alemanha, França, Inglaterra, Japão e Estados Unidos da América do Norte, 

nos quais a industrialização aconteceu de modo mais contínuo e abrangente. A 

influência da lógica industrial é percebida de modo mais expressivo nos movimentos 

artísticos posteriores à Segunda Guerra Mundial, quando se acentua o afastamento 

das concepções tradicionais da arte (como expressão da interioridade ou da 

subjetividade do artista), a incorporação da regra modular e serial, a utilização 

de recursos da comunicação de massa e a construção das obras pela indústria. 

Chiarelli apresenta os movimentos da Arte Pop e Minimalista como exemplos do 

aprofundamento da ruptura com os  padrões tradicionais da produção artística. Para 

ele, esses movimentos, embora esteticamente diferentes, seguem uma mesma 

lógica:

Assim, listas de cores justapostas equivalem a uma imagem 

fotográfica de Marilyn Monroe repetida infinitamente que, por sua 

vez, possui o mesmo raciocínio básico de uma peça que consiste 

de um tijolo, colocado ao lado do outro, ou a um aspirador de pó 

colocado ao lado do outro (CHIARELLI, 1���, p. 123).

Pode-se dizer que essa lógica obedece a uma inteligência externa às obras, 

pois são operações que não foram criadas pelo artista, mas extraídas de outros 

contextos. O mesmo acontece no grupo chamado pós-minimalista ou anti-forma, que, 

em oposição ao rigor industrial presente na produção anterior, buscava evidenciar 

as características físicas e químicas da matéria, seja ela natural ou artificial. Nesses 

dois grupos, segundo Chiarelli, “o que dá a tônica para a estrutura da obra é o módulo 

[no primeiro grupo] ou, no caso do pós-minimalismo, a própria matéria” (CHIARELLI, 

1���, p. 123). Ou seja, ações oriundas de campos externos à obra.

Em grande parte da produção da arte contemporânea brasileira, os 

procedimentos seguem uma lógica diferente, ligada ao artesanal, pois ligam, tramam, 

bordam, costuram, amarram. Mas é interessante observar que, mesmo partindo de 

um fazer oposto ao industrial, suas obras permanecem ligadas aos movimentos 

descritos, por igualmente tenderem a um afastamento da expressão da interioridade 

do artista e a obedecerem a procedimentos pré-existentes, vindos da tradição da 

manufatura. 

Desse modo, percebo que minha pesquisa tem sintonia com outras 
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investigações realizadas no Brasil, pois me aproprio de procedimentos artesanais 

próprios de um ambiente cultural em que a fabricação industrial não domina totalmente 

os meios de produção. Mas também me utilizo de recursos como repetição de formas, 

a economia de elementos e a não atribuição de significados à obra, que podem ser 

vistos como um desdobramento de elementos presentes no minimalismo, mesmo que 

o rigor geométrico e a assepsia marcantes desse movimento sejam a antítese das 

minhas intenções. Assim como o emprego de materiais flexíveis e industrializados, 

a submissão da forma ao espaço, a não rigidez da escultura e sobretudo a ausência 

do pedestal4 trazem questões pertinentes ao pós-minimalismo ou anti-forma. 

Percebo que a tônica do meu trabalho está no envolvimento com a matéria, 

com o fazer e o estar fazendo como uma forma de resistência ao engessamento 

cotidiano – questão esta que, desenvolvida no primeiro capítulo, permeia toda a 

minha maneira de pensar e agir. 

4 Como veremos nos trabalhos apresentados no capítulo 3. Como veremos nos trabalhos apresentados no capítulo 3.
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2.2 O tecido 

 

Entre os materiais próprios à escultura tradicional não consta o tecido. 

Normalmente, relacionamos a pedra, a madeira e o bronze à escultura. Porém, a 

partir das vanguardas históricas do início do século XX, os materiais considerados 

“não-artísticos” começam a figurar e a ganhar importância na produção artística. 

Os relevos cubistas, os ready-mades de Duchamp, as colagens dadaístas, o 

construtivismo russo, os objetos surrealistas trouxeram,  paulatinamente, para o 

campo das artes elementos do cotidiano, estendendo o limite da obra e criando 

novas possibilidades plásticas. Para Michael Archer: 

[...] por mais que a união de certas imagens e objetos possam 

produzir arte, tais imagens e objetos jamais perdem totalmente 

sua identificação com o mundo comum, cotidiano, de onde foram 

tirados. […] essa conexão com o cotidiano, desde que não nos 

envergonhemos dela, deixa o caminho livre para o uso de uma 

vasta gama de materiais e técnicas até agora não associados com 

o fazer artístico (ARCHER, 2001, p. 3).

Da mesma forma, o tecido ingressou no mundo das artes, deixando de servir 

apenas de suporte para a pintura (telas), tornando-se matéria constitutiva da obra e 

trazendo consigo referências de seu uso cotidiano, mais ou menos explicitamente. 

O tecido envolve, acaricia, protege, aquece, está em contato com nosso corpo em 

forma de roupas, lençóis, cobertores, cortinas… É um material e uma materialidade 

comum a todos.

O tecido tornou-se a matéria prima para a construção das minhas esculturas 

a partir de 1���. De lá para cá, manteve-se como principal material para a criação 

dos trabalhos. Para mim, o tecido é dócil, oferece pouca resistência: deixa-se cortar, 

costurar, pendurar… Encanta-me o fato de partir de um plano amorfo, projetar uma 

forma e construí-la com uma tesoura, linha, máquina de costura.. É muito caseiro, 

doméstico, simples… ao mesmo tempo em que exige conhecimento, persistência, 

força e paciência. 

É preciso saber das características, propriedades e comportamentos do tecido 

para escolher o mais adequado a cada projeto. Sua resistência, seu caimento, sua 

durabilidade, peso e textura para que suporte a transformação: do plano ao volume. 

Sem estrutura rígida, sem um esqueleto de sustentação, a forma exige um estofo 

para manter-se. É a natureza do plano que persiste. Preencho com fibra de silicone 
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ou manta sintética ou espuma as peças, mas procuro a medida do necessário, 

para que o  material não tente expandir-se para além da forma projetada – o que 

salientaria o espaço interno da escultura, escapando do meu interesse. 

O tecido torna-se a pele do corpo construído. Uma membrana que traz 

para a superfície o acontecimento, o encontro.  Não há nada em que mergulhar, 

estrutura a decompor, prevalece a “superfície de contato e os movimentos laterais 

de deslizamento” (DELEUZE, 2000, p. 10). Não seria esse o propósito de cada obra? 

Fazer deslizar um olhar, um corpo, um gesto, uma memória? 

Não há no que mergulhar, mas o que percorrer... 
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2.3 O corte

A tesoura, ao cortar o tecido estendido sobre a mesa, produz um ruído 

agradável: o som do trabalho, da atividade, da decisão.  A mão executa um movimento 

firme e preciso – não se pode hesitar! É um ato de coragem enfrentar o rolo de 

tecido. Um gesto sem retorno. São corpos que se misturam no ato do cortar – verbo 

infinitivo, determinante do acontecimento.

O corte é o estágio do trabalho de que mais gosto. É o momento mais excitante 

da aventura que irá gerar uma nova peça. Nessa etapa, mente e corpo trabalham 

juntos, pois o que era abstrato, idéia... concretiza-se através da ação. Um agir no 

presente que subtrai a distância entre passado e futuro. Para ser mais precisa, é o 

passado e o futuro que se atualizam no presente, rompendo com a noção de tempo 

cronológico. O projeto concretiza-se na execução do corte, agente definidor da obra. 

No meu processo de criação, o trabalho surge primeiro como uma imagem mental 

– mesmo meus raros esboços são realizados apenas quando as estratégias para a 

construção estão resolvidas mentalmente. 

A tesoura é meu punhal, o aço vibra na minha mão, torna-se uma extensão 

do meu corpo. O instrumento efetiva sua natureza ao romper a superfície passiva do 

tecido, se anima ao encontrar outro corpo e ao se misturar com ele.

O corte é executado no limite do meu corpo, do gesto possível da mão e 

do braço, estabelecendo um padrão de tamanhos, comprimentos, larguras e 

circunferências que trazem consigo a marca do impreciso, do orgânico, do instante 

único da ação. Por isso, dificilmente utilizo moldes, medidas precisas, esquadros 

ou réguas  para cortar os tecidos. Minha geometria é imprecisa, pulsante, atual em 

cada ação de cortar.
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2.4 a costura 

 

 Se o corte é, para mim, mente e corpo funcionando juntos para a realização do 

que era apenas uma intenção; a costura é ação pura: costurar, costurar, costurar...

A costura é sempre linear, ir-em-frente, um ponto-depois-do-outro. O tempo 

do costurar é outro. Pouco comunga com o mundo das velocidades. É um tempo de 

ensimesmar-se. Concordo com Edith Derdyk quando afirma que a costura “é sem 

dúvida um gesto prático, pragmático, construído, mecânico, mântrico” (DERDYK, 

1���) – entendido mântrico como uma seqüência de repetições.

Costurar constitui uma forma de construção, é uma ferramenta de que 

disponho com certa facilidade e agilidade, para fazer esculturas. 

Se o corte é executado no limite do corpo, o costurar dilata-se para além dele. 

À medida que os fragmentos são unidos, torna-se muito difícil concluir um trabalho 

de maior porte5 sem a ajuda de outras pessoas. A docilidade do tecido desaparece, 

surgindo em seu lugar a massa informe, que resiste ao controle. O peso, a dimensão 

e a extensão de uma peça exigem o empreendimento de grande esforço físico, 

configurando um intenso envolvimento do meu corpo com o corpo da obra. Nesse 

sentido, Derdyk comenta que:

[...] a costura depende de meu corpo: esforço pleno de vontade. 

Parecendo ser ato indiferente, não é ato mecânico vazio de intenção. 

O sentido permanece nele mesmo (DERDYK, 1���).(DERDYK, 1���). 

É preciso costurar, costurar, costurar...

5 O trabalho Uma tenda para Louise é um destes trabalhos que só podem ser concluídos com aju- O trabalho Uma tenda para Louise é um destes trabalhos que só podem ser concluídos com aju-
da, pois o peso e o tamanho impedem que a peça seja manipulada por apenas uma pessoa durante 
a costura.
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2.5 a participação

No decorrer do processo de pesquisa, deparei-me com a questão da 

participação na obra artística: é esse meu objetivo ou a finalidade do trabalho? O que 

considero participação? Como ela se efetiva? Por que a recorrência desse tema?

A participação em obras artísticas ou trabalhos em que o público assume 

uma atitude mais ativa pode ser localizada na história da arte visual desde o início 

do século XX, das manifestações dadaístas de anti-arte aos objetos intrigantes de 

Marcel Duchamp (188�-1�68). 

Se, no primeiro, as atitudes dos “não-artistas” podiam deixar o público 

de tal forma revoltado a ponto de chamar a polícia; no segundo, a participação 

acontece de maneira mais branda, mas nem por isso menos radical. Duchamp, ao 

colocar um objeto industrial em uma exposição de arte – lugar da manufatura por 

excelência, questiona o espectador, em vez de lhe apresentar uma resposta às suas 

inquietações. Se, até então, era possível encontrar nas obras imagens em que os 

elementos faziam parte do universo iconográfico daquele tempo, já incorporado, 

compreendido e passível de análise, Fontaine (FIG. 1) rompe com o esse ciclo. 

Embora o objeto faça parte 

do cotidiano, seu deslocamento 

para o espaço institucionalizado 

pela arte causa grande desconforto 

por desvincular o objeto artístico da 

habilidade manual do artista. Se o 

objeto foi realizado pela indústria, 

como pode ser analisado segundo 

os padrões vigentes? Isso é arte? O 

que faz um objeto ser considerado 

arte? São questões que certamente 

foram feitas pelo público da época, 

que foi frustrado ao tentar encontrar 

uma resposta no trabalho, pois 

as perguntas são elementos 

constitutivos da obra, resistindo a 

qualquer tentativa de solução.

Por isso, Duchamp estabelece 

uma relação entre artista-obra-observador não hierárquica, colocando-os  no mesmo  

plano.  Com  o  objeto  pronto, é negada ao artista uma habilidade superior, do 

FIGURA 1 
Marcel Duchamp. Fontaine. 1�1�.
Urinol de porcelana, 23,5 x 18 cm, altura 60 cm. 
Fonte: Mink, 1��6, p. 66.
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mesmo modo em que ao escolher objetos por sua neutralidade, é excluída a função 

de expressar uma genialidade ou profundidade psicológica, estendendo ao público a 

possibilidade de formular e estabelecer suas próprias conexões. Referindo-se a essa 

mudança de perspectiva de apreensão das obras artísticas a partir de Duchamp, 

Jacques Leenhardt escreveu: 

[...] (o artista) deve chamar o espectador a ultrapassar sua espontânea 

submissão à imagem, propondo-lhe um enigma, em vez de uma 

visão de mundo toda pronta. Ele o obriga então a exercer sua 

própria reflexão, mobilizando a capacidade de olhar do espectador 

doravante obrigado a pensar também com os olhos (LEENHARDT, 

1��4, p. 34�). 

Duchamp também acentua a importância do espectador no contexto artístico 

ao delegar ao público papel relevante no processo de criação. Segundo o artista, o 

ato criativo6 completa-se no embate entre a obra e o público, cabendo ao artista a 

função de propositor. Para ele, “o espectador traz a obra para o mundo externo, ao 

decifrar e interpretar suas qualidades interiores, adicionando assim sua contribuição 

ao ato criativo” (DUCHAMP, 1��5, p. �4).

Acredito que, dessa maneira, Duchamp propõe ao observador uma atitude 

ativa e participativa frente à obra. Opinião semelhante encontro em Martin Grossmann, 

que faz uma aproximação entre os ready-made e os Parangolés de Hélio Oiticica: 

O estranhamento que vivenciamos na observação/ participação 

de As Meninas [de Velázquez] e na confrontação crítica com os 

ready-made de Duchamp assemelha-se ao que experienciamos na 

situação de estar vestido com os Parangolés (GROSSMAN, 1��6, 

p. 3�).

Hélio Oiticica (1�3� - 1�80), juntamente com Lygia Clark (1�20 - 1�88) e Lygia 

Pape (19�9 - �004), dentre outros, fizeram parte do movimento Neoconcreto, no qual 

a participação do espectador na obra artística acontece de forma mais acentuada 

no Brasil. 

Hélio Oiticica inicia sua trajetória artística como pintor, mas rapidamente a 

tela desprende-se da parede para ganhar o espaço com os Núcleos, Bilaterais e 

Relevos Espaciais, constituídos de placas de madeira pintadas em suas duas faces 

6 Duchamp aborda este tema no artigo O ato criativo de 1�54. Duchamp aborda este tema no artigo O ato criativo de 1�54.
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e suspensas por fios. A partir de trabalhos como os Bólides, os Parangolés e os 

Penetráveis (FIG. 2, 3 e 4) a experimentação é dilatada e o espectador passa a 

ser considerado participador. Segundo anotações do próprio artista, é a partir dos 

Parangolés de 1�65, que são capas ou estandartes feitos em tecidos, plásticos, 

lonas e outros materiais, podendo conter desenhos, frases, pinturas... feitos para 

carregar ou vestir, que Oiticica passa a considerar o espectador como participador 

(OITICICA, 1��2, p. �3). 

Em trabalhos como Tropicália, montado pela primeira vez em 1�6�, Oiticica 

amplia o limite da obra a tal ponto que o espaço expositivo transforma-se em um 

novo espaço sensorial, integrando totalmente o espaço arquitetônico e o público à 

sua proposição.

Em 1�6�, Oiticica formula o conceito suprasensorial: 

É a tentativa de criar, por proposições cada vez mais abertas, 

exercícios criativos, prescindindo mesmo do objeto tal como 

FIGURAS 2, 3 e 4 
Hélio Oiticica 
Bólide Caixa 11. 1�64. 
Parangolé. 1�6�.
Tropicália, Penetráveis PN 2 
PN 3.1�6�.
Fonte: Verberkt, 1��2, p. �8, �6 e 121 
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ficou sendo categorizado – não e são fusão de pintura-escultura-

poema, obras palpáveis, se bem que possam possuir este lado, 

são dirigidas aos sentidos, para através deles, da “percepção total”, 

levar o indivíduo a uma “suprasensação”, ao dilatamento de suas 

capacidades sensoriais habituais, para a descoberta do centro 

criativo interior, da sua espontaneidade expressiva adormecida, 

condicionada ao cotidiano (OITICICA, 1��2, p. 128).

 

 Percebe-se, claramente, que  as intenções e a direção das propostas são 

pensadas a partir e para o público como participador. Posição semelhante a que 

Lygia Clark buscará em sua trajetória. 

No trabalho de Clark, a abertura da obra para a participação acentua-se no 

final dos anos 50, do século XX, com a série 

chamada Bichos (FIG. 5), objetos feitos de 

placas de metal, ligadas entre si por um sistema 

de dobradiças, de forma que, ao mover-se uma 

dessas placas, desencadeia-se um movimento 

que produzirá uma nova forma. 

Clark chega aos anos de 1��0 com os 

objetos relacionais (FIG. 6) construídos com 

diferentes materiais, sem uma característica 

específica ou mesmo importância formal. A 

função dos objetos está nas sensações que 

podem despertar no participador:  “é na relação 

com a fantasia do sujeito que ele se define [...] 

a sensação corpórea propiciada pelo objeto é o 

ponto de partida para a produção fantasmática” 

(CLARK apud FABBRINI, 1��4, p. 20�-

210). Nessa última fase, suas investigações 

a conduzem à ampliação do conceito de 

participação para o de integração do indivíduo 

à arte. Clark defendia a experiência sensorial 

concreta, que, segundo ela, “não se trata de 

um viver virtual, mas de um sentir concreto; as 

FIGURAS 5 e 6 
Lygia Clark 
Bicho. 1�62. 
Metal e dobradiças/ Fonte: Mit Press (2005).
Nostalgia do corpo. 1�65/1�88/ Fonte: Bienal Uol (2005).
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sensações são trazidas, revividas e transformadas no local do corpo” (CLARK apud 

FABBRINI, 1��4, p. 165). 

Mas sua pesquisa diferencia-se da de Hélio Oiticica  quanto à relação com o 

espaço. Enquanto a poética de Clark acontece no corpo das pessoas ou no espaço 

interno, a de Oiticica acontece em relação ao espaço arquitetônico ou espaço 

externo. Diferentes dos objetos relacionais, as proposições supra sensoriais de 

Oiticica estendem o limite formal e conceitual da obra, sem abandonar preocupações 

referentes à cor, à composição e à forma presentes na produção tradicional. 

A participação é, para os dois artistas, o objetivo principal da obra. Oiticica 

chega a afirmar que os Parangolés apenas existem no momento em que são vestidos, 

fora do corpo não passariam de um amontoado de materiais. Postura semelhante 

assumiu Clark ao considerar que, com os objetos relacionais, sua atuação desloca-

se do campo da arte, passando a assumir uma função terapêutica. 

Na medida em que construo objetos em tecidos, com texturas aveludadas e 

dispostos no espaço comum (sem a ostentação do pedestal), a participação torna-se 

uma potência do objeto. Porém, diferentemente das proposições de Clark e Oiticica, 

não é o objetivo primeiro do trabalho. O sentido das obras permanece independente 

da participação. 

Para esclarecer esta questão, preciso retornar a um acontecimento 

fundamental para minha produção: o encontro com as questões apresentadas no 

livro Arte do Motor de Paul Virilio. A partir da leitura, desloquei o foco do trabalho 

como representação, para a obra como apresentação ou atualização. Passei a 

desenvolver minha pesquisa buscando uma relação direta, não mediada, entre o 

espectador e o objeto artístico. Mesmo se tratando de aspectos relacionados às 

tecnologias, a compreensão dos temas abordados por Virilio (1��6), levou-me a 

uma aproximação com concepções artísticas em que a experiência não é mediada 

por nenhum conceito pré-estabelecido.

O autor aborda os avanços dos meios de transporte e de comunicação, 

apontando seus efeitos para a vida na sociedade atual. Revela-nos que muitos dos 

aparatos tecnológicos presentes no cotidiano são responsáveis por alterações na 

percepção e na relação das pessoas com o mundo, podendo se configurar como 

importantes mecanismos de controle e de alienação das populações. 

As tecnologias de transmissão à distância e em tempo real são responsáveis 

pela produção de um volume cada vez maior de informações. Mas é preciso perceber 

que, com a quantidade e velocidade com que essas são emitidas, acontece apenas 

uma absorção passiva, não sendo possível fazer algum tipo de reflexão ou discussão 

– não há tempo, uma informação sobrepõe-se a outra, a atenção é arrastada de uma 
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cena para outra, sem percebermos. Além disso, não existe a troca: há o emissor 

(televisão, rádio…) e o receptor (o público) que não é ouvido, que não pode interagir 

diretamente�. Assim, a percepção natural, que contaria com a proximidade física, 

com a conversa, com a discussão, com o tempo e o espaço reais, cede lugar a uma 

percepção passiva. 

Da mesma maneira, tem-se a ilusão de estar participando dos acontecimentos 

e decisões do mundo. Contudo, a participação não se efetiva, acontecendo uma 

participação mediada. Para dizer de outra forma, ao mesmo tempo em que somos 

informados sobre os fatos e problemas relevantes (não podemos nem mesmo apontar 

os problemas!); somos informados também das soluções, ou seja, das soluções 

previstas de acordo com os clichês. 

A participação é apenas uma ilusão, porque estamos em uma posição de 

reação, ou seja, uma posição reativa. Os estímulos, os problemas, os desafios são 

externos, prontos. A ação e a criação dependem de uma motivação interna, um 

problema real. Virilio (1��6) ressalta que até o início do século XX, mediação era 

compreendida como estar privado de seus direitos, sentido que parece ter sido 

esquecido ou abandonado. 

Em contrapartida, o autor defende uma cultura da desinformação, pois o 

excesso de informação e de imagens em movimento constante e acelerado provocaria 

um cegamento: os estímulos visuais são tantos que não se “vê” mais. O corpo torna-

se inerte frente à televisão, o espectador torna-se um ser cada vez mais passivo. 

Se a velocidade é o cegamento, o imóvel torna visível – capacidade presente nas 

artes visuais, por serem obras contemplativas. Mas o advento da velocidade, da 

imagem em movimento, do acúmulo de informações por segundos, alteraram nossa 

capacidade de contemplação, de pousar o olhar sobre o mundo e selecionar nossos 

próprios interesses.

Virilio aponta para um certo estado de torpor físico e sensorial, colocando 

que “da supressão do esforço físico da caminhada à perda sensório-motora dos 

primeiros transportes rápidos, alcançamos estados vizinhos da privação sensorial” 

(VIRILIO, 1��6, p. ��), pois o corpo é cada vez  menos solicitado e as experiências 

foram reduzidas a um conjunto de experimentações possíveis, mediadas. Nossos 

problemas, soluções, prazeres, questões, vontades, ritmos, horários... são previstos 

pela sociedade da representação. São sinais, símbolos e esquemas traçados de 

� Pode nos parecer que o controle remoto ou os programas com participação do público ou os Pode nos parecer que o controle remoto ou os programas com participação do público ou os 
recursos de interatividade desenvolvidos nos últimos anos dariam aos espectadores possibilidade 
de interagir direta e ativamente nos meios de comunicação. Porém, não acredito que isso aconteça, 
pois a interferência acontece dentro do possível, de acordo com a lei e a permissão. 
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acordo com o estabelecido, a ordem, a lei, os clichês... “a coisa descrita assume 

maior importância que a coisa real” (VIRILIO, 1��6, p. 45).

A experiência mediada substitui a experiência real, direta. A diferença 

fundamental entre essas duas formas de experiência consiste no fato da primeira 

sempre depender do agente mediador do estímulo externo – deixa-se de agir, para 

apenas reagir; semelhante à parede de clichês, onde as respostas estão definidas. 

O mesmo pode acontecer com a obra artística que é produzida em função de um 

mediador, ou seja, como uma representação ou um símbolo, pois o sentido não está 

na obra, mas fora dela. 

A experiência real exige a ação. As relações efetivam-se no encontro com 

o objeto, seja artístico ou não. Por isso, acredito que as questões levantadas são  

imprescindíveis para a criação, para a ação, para a efetivação de um modo de vida 

que consiga passar entre as paredes de clichês. Assim, vejo que  Berger, Deleuze e 

Virilio tratam do mesmo assunto: da necessidade de desenvolvermos uma maneira 

particular de observar o mundo.

Após compreender o sentido da mediação da sociedade de representação, 

como construir um trabalho fundado nesses princípios? 

Se por um lado a participação acontece como uma decorrência da 

materialidade, da instalação no espaço expositivo, de uma permissividade e 

passividade dos objetos, por outro, ao se apresentarem aos espectadores sem 

mediadores, sejam eles de ordem formal, psicológica ou simbólica, cabe ao público 

estabelecer suas relações. Assim, a participação efetiva-se tanto no contato tátil, 

físico do objeto, próximo às propostas de Clark  e Oiticica, quanto no embate entre 

espectador e obra, semelhante às proposições duchampianas.

Gosto especialmente do modo com que o artista plástico Joãozito8 apresentou, 

com precisão o sentido da minha produção e da participação que proponho: 

[…] Acredito que os trabalhos de Lanussi não representam nada, 

não simbolizam nada, não significam nada e nem pretendem. Com 

isso, o que resta então, são os trabalhos: puros, livres e limpos para 

qualquer um abraçá-los,  tocá-los, esmurrá-los, pisá-los… sem 

precisar de conceitos... 

Gosto de quando as crianças se deparam com um trabalho de 

Lanussi, o que se vê é o caos: sem cerimônia vão logo deitando, 

abraçando, pulando e experimentando. Enquanto nós, adultos 

cultos, ficamos interpretando, admirando, conceituando: “falta isso, 

8 João Pereira ou Joãozito é artista plástico, vive e trabalha em Salvador João Pereira ou Joãozito é artista plástico, vive e trabalha em Salvador
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tem aquilo, precisa disso, lembra não sei o quê, tem influência de 

não sei quem, blá blá blá blá…

E as crianças? As crianças como que gritam: “o rei está nu!”��  

As crianças10 se relacionam, na maioria dos casos, diretamente com o 

trabalho, sendo a experiência concreta e ativa, pois, para elas, as explicações de 

ordem conceitual não têm importância. Elas não estão preocupadas em ler a obra, 

mas em ver e, se for possível, tocar. 

A atividade infantil nos mostra o quanto estamos aliciados pelas sensações 

mediatizadas e o quanto estamos submersos num estado reativo. A criança age, pois 

entrega-se à percepção direta do objeto; nós, adultos, de maneira geral, reagimos 

depois de ponderarmos e analisarmos. 

Em determinado ponto do processo de pesquisa, percebi que o trabalho 

funciona como um revelador desse estado de torpor. Mas é preciso ressaltar que 

não estou interessada em propor uma cura ou uma espécie de terapia.

Acredito que a participação proposta através do trabalho é próxima a 

uma vivência desinteressada, descompromissada. Existe, em cada trabalho, a 

não-obrigação de participar, a não-necessidade de explicar, justificar ou definir 

significados, e sim, a abertura para a experimentação. 

 Além disso, quando o espectador entra em contato com o trabalho está 

atualizando-o, ou seja, participando da produção de sentido do mesmo.

 

� PEREIRA, João. Texto crítico de apresentação da exposição de Lanussi Pasquali. Novo Hambur- PEREIRA, João. Texto crítico de apresentação da exposição de Lanussi Pasquali. Novo Hambur-
go, set. 2002. Exposição individual realizada na Pinacoteca do Centro Universitário Feevale, Novo 
Hamburgo, Rio Grande do Sul.
10 �uando me refiro à criança ou à infância, não estou afirmando um puritanismo ou uma originali- �uando me refiro à criança ou à infância, não estou afirmando um puritanismo ou uma originali-
dade, pois a infância também é produzida e moldada por seu entorno. Mas acredito que, nessa fase, 
sempre existe uma certa liberdade de experimentar, mesmo que em decorrência de uma permissão 
vinda do adulto. Além disso, essa questão será retomada no capítulo 3.
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2.6 a escultura como acontecimento

Pensar em termos de acontecimentos não é fácil. Menos fácil ainda 

pelo fato de o próprio pensamento tornar-se então um acontecimento 

(DELEUZE, 1��8, p. 80).

Tenho afirmado, desde o início desta pesquisa, o acontecimento como um 

elemento operante no trabalho. Portanto, faz-se necessário aprofundar e delinear o 

sentido deste termo na minha maneira de pensar a produção. 

Em uma primeira aproximação ao termo, recorri ao dicionário da língua 

portuguesa, encontrando na definição os seguintes usos que me interessam: 

1. Aquilo que acontece; 2. Fato que causa sensação; caso notável. 

3. Episódio, ocorrência. Coisa ou pessoa que causa viva sensação 

(Ferreira, 1�86, p. 35).

 Certamente, o uso corriqueiro do verbete é coerente com seu emprego nesta 

proposta de investigação. Porém, é possível e necessário alargar o entendimento do 

mesmo, para, através dele, aproximar minha prática do que acredito ser seu sentido 

teórico ou como uma maneira de ser mais precisa na tradução do discurso visual 

para o discurso escrito. 

Acredito que a escultura apresenta-se. Ou seja, ela não representa. Ela coloca-

se no mundo como um objeto em si, como um corpo-escultórico. Nesse sentido, 

considero que, na dimensão do acontecimento, as relações são estabelecidas no 

contato com as obras quando o encontro se efetiva. Assim, deixa de ter importância 

a história da obra ou do artista, sendo valorizada a experimentação sensorial 

(considerando que o contato visual também faz parte da experiência) do trabalho. 

Para pontuar e tornar mais clara minha forma de pensar a produção, tomo a liberdade 

de transcrever parte do texto de Tadeu Chiarelli, no qual o autor aborda a produção 

tridimensional contemporânea de modo muito similar às minhas intensões. Embora 

seja uma citação extensa, acredito que, devido a sua pertinência ao processo de 

pesquisa, se torna necessária.

Nem “escultores” nem “modeladores”, esses artistas propõem com 

suas obras certas experiências em princípio impermeáveis a qualquer 

descrição, pelo fato de serem exatamente o que são: proposições 

de experiências espaço-temporais - muitas vezes multissensoriais, 

tendentes sempre a travar uma relação com o espectador por 
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intermédio de uma inteligência (ou uma lógica) individual, que se 

esgota, às vezes, numa única peça, ou então numa série delas, 

para ser substituída por outra, e mais outra, e mais outra... 

Assim, então, essas obras não comunicam nada? Nada, se 

entendermos que a “comunicação” de uma obra de arte deva 

pressupor algum conhecimento anterior à própria experiência que 

o espectador precisaria possuir diante de uma determinada peça 

de arte. Todos podem “entender” uma obra de Victor Brecheret, 

por exemplo, mesmo sem nem estar necessariamente frente a 

ela. Isso é possível porque a obra desse artista - como a de vários 

outros significativos escultores de sua época - está toda pautada no 

conhecimento anterior da anatomia humana. Este é um dado que 

o artista conhece e que o próprio espectador, seja ele quem for, 

também conhece. Por exemplo, frente à Tocadora de Guitarra, de 

Brecheret, é possível perceber de imediato que o artista desejava 

transmitir conceitos de beleza, elegância e harmonia, a partir da 

representação idealizada da mulher. 

Frente a uma obra de Carlos Fajardo, por exemplo, ou de Angelo 

Venosa, ou de Ana Maria Tavares, ou. . . , o que essas obras 

contemporâneas “comunicam” em primeiro lugar é a própria 

presença delas mesmas, uma presença constituída de materiais e 

formas articuladas, à procura de um significado final que apenas o 

espectador - e cada um particularmente - pode dar, a partir de sua 

própria experiência de estar frente à obra, ou mesmo dentro dela 

(caso das instalações). 

Obviamente, o visitante de uma exposição poderá chegar à 

conclusão de que, frente à obra Sem Título, de Fajardo, por 

exemplo, a experiência que vivenciou poderia ser sintetizada pelas 

palavras “beleza”, “elegância” e “harmonia”, e estará certo. No 

entanto, o visitante irá perceber que esses conceitos não lhe foram 

transmitidos pela obra a partir de algum tipo de código já conhecido. 

Foi necessária justamente essa experiência não mediada por 

nenhum conceito apriorístico para que ele chegasse à conclusão 

a que chegou e se reconhecesse na obra (CHIARELLI, 1���, p. 

1�0-1�1).

A postura descrita por Chiarelli pode ser percebida como um desdobramento 

das teorias duchampianas de despersonalização do objeto artístico, da ruptura com 

a narrativa linear e a ausência da estrutura interna, acentuadas e atualizadas na 
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contemporaniedade. 

Também, na análise que Rosalind Krauss (1��8)  faz da produção tridimensional 

a partir de Rodin até anos de 1��011, é possível perceber que essas esculturas 

de superfície – como podemos chamá-las - são recorrentes na obra de vários 

artistas e movimentos. Além de Duchamp e dos minimalistas, Rosalind aponta essa 

característica nos trabalhos de Rodin como um primeiro embrião, de Brancussi, do 

construtivista russo Tatlin, dos pós-minimalistas (com excessão daqueles que, como 

Eva Hesse, atribuíam aos trabalhos significados psicológicos e auto-biográficos), 

dentre outros.  As esculturas de superfície são obras que não permitem, por suas 

características formais,  a decomposição do objeto em partes e não possuem uma 

interioridade ou estrutura interna geradora, seja ela formal ou psicológica. Com isso, 

os trabalhos apenas podem ser vistos em sua totalidade. Essas esculturas situam-situam-

se em um tempo real ou tempo experimentado: o tempo de contato entre observador 

e a obra.

A partir destas considerações, percebo que a maneira como penso a obra, 

encontra sustentação teórica em discursos correntes na produção crítica e artística. 

Considero os trabalhos como objetos dispostos no espaço à espera de um possível 

encontro. Cada espectador poderá compreender o sentido do trabalho de seu próprio 

ponto de vista, fazendo suas próprias conecções. 

Acredito que as referências dadas até então dariam conta do emprego do 

termo acontecimento nesta pesquisa. Porém, são referências brandas ou mesmo 

externas ao processo e à relação que estabeleço com o trabalho. Sinto que, para 

pensar a produção enquanto acontecimento, é necessário considerar todo um 

modo de vida, acreditar na potência do encontro e nas linhas de fuga, sem cair 

em maniqueismos e reduções ou mesmo na representação. Novamente, é na obra 

de Deleuze e Guattari que sinto a afinidade necessária para traçar uma noção de 

acontecimento. No decorrer de todo texto, as noções de agenciamento, do fora, de 

fluxos e de linhas de fuga indicam e, ao mesmo tempo em que estão implicadas 

também com o acontecimento, fazem parte de uma maneira de pensar como a vida 

pode funcionar, mas não através da representação.

Numa relação muito simples, poderia referir o acontecimento como um dos 

elementos operantes no trabalho, na medida em que, para a construção de uma 

nova peça, tenho presente um verbo infinitivo: percorrer, em Sem título I; andar e 

entrar, em Uma tenda para Louise;

e tocar em todos os trabalhos. Em projetos anteriores a esta pesquisa, o elemento 

11 O texto Caminhos da escultura moderna foi publicado originalmente em 1���. O texto Caminhos da escultura moderna foi publicado originalmente em 1���.




