
MARIANA GINESI 

 

 

 

 

 

 

Dominique Gonzalez-Foerster: relações entre arte contemporânea 

e arquitetura. Tempo e espaço, modernidade e tropicalização na 

obra da artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre 

em Ciências. 

Área de concentração: História e Fundamentos da Arquitetura e 

do Urbanismo.  

Linha de pesquisa: Fundamentos sociais da Arquitetura, do 

Urbanismo e da Urbanização.  

Orientador: Prof. Dr. Luiz Antonio Recamán Barros 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2017 



 

 

2 

GINESI, Mariana. Dominique Gonzalez-Foerster: relações entre arte 

contemporânea e arquitetura. Tempo e espaço, modernidade e tropicalização na obra 

da artista. 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

São Paulo para obtenção do título de Mestre em Ciências. 

 

 

Aprovado em:  

 

 

Banca Examinadora: 

 

Prof. Dr. 

Instituição: 

Julgamento: 

Assinatura: 

 

 

Prof. Dr. 

Instituição: 

Julgamento: 

Assinatura: 

 

 

Prof. Dr. 

Instituição: 

Julgamento: 

Assinatura: 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família, especialmente a meus pais por 

estarem sempre presentes apesar de minhas ausências 

necessárias, e por me permitirem chegar até aqui. 



 

 

4 

Agradecimentos 

 

À Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo pela 

oportunidade de realização dessa pesquisa de Mestrado. 

À Dominique Gonzalez-Foerster e sua obra, por suscitar tantas questões que me 

fizeram desejar saber mais e compreender um pouco mais. 

Ao Prof. Dr. Luiz Antonio Recamán Barros, por aceitar o desafio comigo, pela 

atenção e apoio durante todo o processo de orientação. 

Ao Prof. Dr. Ricardo Fabbrini e Guilherme Wisnik, pelas notáveis colocações 

feitas na banca de Qualificação de Mestrado e que nortearam muitas das abordagens 

teóricas desse trabalho. 

À Prof. Dra. Marta Bogea e Ana Pato pelas entrevistas concedidas e pelos 

relatos importantes de suas trajetórias ligadas a Dominique Gonzalez-Foerster. Um 

agradecimento especial ao trabalho de Lisette Lagnado que norteou essa pesquisa. 

À toda a equipe da Biblioteca e Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação 

Bienal de São Paulo e da Biblioteca do Museu de Arte Moderna de São Paulo pela 

prestatividade e atenção. 

À Bibliothèque Kandinsky du Centre Georges Pompidou e à Biblioteca della 

Fondazione Querini Stampalia – Veneza pela disponibilização do importante material 

de acervo à pesquisa. 

À toda a equipe da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo pelo apoio das 

questões e dúvidas que permearam esse processo, em especial aos secretários e aos 

funcionários da biblioteca. 

Aos amigos Bruno Veauvy e Ignacio Avellino pelos registros e acesso aos 

catálogos de exposições francesas. Ao amigo Lucas Petrini pelo apoio durante o 

processo do Mestrado e companhia nas viagens de campo. 

Aos amigos da Unicamp em especial sempre presentes, e aos novos colegas da 

FAUUSP que adicionaram muito a mim e à minha pesquisa. 

Ao Saulo pelo companheirismo e pelo carinho e compreensão. Por andar ao 

meu lado. À Erica e Paulo Galluci por todo apoio e pela carinhosa acolhida. Mario, 

Marilisa e Marina, os sempre apoiadores, obrigada por literalmente tudo. 



 

 

5 

Resumo 

 

GINESI, Mariana. Dominique Gonzalez-Foerster: relações entre arte 

contemporânea e arquitetura. Tempo e espaço, modernidade e tropicalização na obra 

da artista. 2017. 173f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Este estudo buscou analisar uma parte da obra da artista contemporânea 

francesa Dominique Gonzalez-Foerster, pondo em foco especialmente sua relação com 

a arquitetura moderna e com o Brasil. Nessa direção, interessava também compreender 

de que maneira a artista opera as dimensões do tempo e do espaço em suas obras. Para 

isso, fez-se necessário um estudo prévio sobre o rompimento das barreiras artísticas 

com a arquitetura e outros campos de conhecimento, um aprofundamento sobre a 

síntese e autonomia no campo artístico, assim como uma investigação acerca de 

algumas teorias para a arte contemporânea e os grupos de artistas que se conformaram 

ao redor de um conceito de Estética Relacional. A pesquisa se deteve sobre o período 

que compreende os anos finais da década de 1980 até 2014 e estudou obras realizadas 

no Brasil e no estrangeiro. O início do trabalho abrange as obras entre as décadas de 

1990 até os anos 2000 que partem de uma proposta de Dominique Gonzalez-Foerster 

de produzir ambientes domésticos no âmbito institucional: são as obras da série 

Chambres. Essas obras suscitam questões como a tecnologia, a imaterialidade, os 

vazios potenciais e a criação de novas narrativas pelos expectadores/visitantes ativos. A 

seguir, estudamos o modo como a artista evoca e migra para os espaços exteriores 

produzindo obras institucionais que tenham uma relação com cidades, ou ainda 

propostas para parques e jardins que são pensados como a primeira exterioridade 

ainda vinculada de algum modo à esfera doméstica de suas obras iniciais. São 

abordados nesse ponto do estudo os conceitos de deslocamento, da constituição 

fragmentada do indivíduo contemporâneo, além do papel das viagens em sua obra. 

Ainda nesse ponto, estudamos o conceito de jogo presente na obra de Dominique e em 

diálogo com a produção de Helio Oiticica. Finalmente, a última etapa desse estudo 

tratou da relação da obra de Dominique Gonzalez-Foerster com a arquitetura 

moderna, as influências da cidade de Grenoble, sua arquitetura, urbanismo e 

comunidade artística; e a arquitetura moderna brasileira, em obras entre os anos 1999 
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e 2014. Para essa parte do estudo fez-se necessário contextualizar a migração do 

projeto de modernidade para áreas periféricas, que produziriam modernidades 

alternativas e, segundo Gonzalez-Foerster, imbuídas de potencialidades. Estudamos 

também a perda de utopia da modernidade e de que maneira a artista trabalharia isso 

em suas obras. A partir do conceito de tropicalização, segundo um ponto de vista 

específico desse termo definido por Gonzalez-Foerster, são exploradas três mostras que 

operam com esse conceito e que em diversos momentos dialogam com o restante da 

produção da artista. Por fim, percorremos outras quatro obras e exposições individuais 

e coletivas das quais a artista participou no Brasil entre os anos de 2010 à 2014 com a 

intenção de fazer um pequeno panorama da produção da artista no país, somando um 

total de 25 obras analisadas. 

 

Palavras-chave: Arte contemporânea – Arquitetura moderna – Estética – Dominique 

Gonzalez-Foerster 
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Abstract 

 

GINESI, Mariana. Dominique Gonzalez-Foerster: relation between 

contemporarry art and architecture. Time and space, modernity and tropicalization in 

her body of work. 2017. 173f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

This study has the intention to analyze the body of Dominique Gonzalez-

Foerster’s work, specially its relations with modern architecture and Brazil. Therefore, 

this research is also interested to understand the way the artist deals with time and 

space along her work. That being so, it was necessary to proceed a previous studies 

about the limits suppression of art and architecture and other fields of knowledge; an 

investigation about the synthesis and autonomy in the artistic field; and also about 

contemporary art theories and its artist’s conformation around the concept of 

Relational Aesthetics. This research covers the period of time from 1980 to 2014 and 

studied works produced in Brazil and abroad. The works from 1990 to 2000 in the 

beginning of this study are one part of Dominique Gonzalez-Foerster’s proposal of 

producing domestic environments inside the art institutions: the Chambres series. 

These pieces of art reflect about issues such as technology, immateriality, potential 

emptiness and the possibility of new narrative creation by the active viewers/visitants. 

The next step was to study how the artist recalls and also migrates to exterior spaces 

producing institutional works which are in relation to the cities, or else, projects for 

parks and gardens thought as the first possible exteriority still connected somehow to 

the domestic feel of her first works. At this point, we had to look into the concepts of 

displacement, of the fragmented constitution of the contemporary beings, and the role 

of the travels in her work. Still, the concept of playing, present in Dominique 

Gonzalez-Foerster’s work, and its relation to Helio Oiticica’s proposals were also 

examined. Finally, the last part of this study regards and analyzes the relation of her 

work with modern architecture, the influences of Grenoble, its architecture, urban 

planning and artistic community; and the modern Brazilian architecture, in her works 

between 1999 and 2014. For this part of the study it was essential to briefly 

historically contextualize the process of the ideals of modernity migration for 

peripheral areas, which produce alternative modernities, for Dominique Gonzalez-
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Foerster, filled with potentiality. The loss of modernity utopia and the way the artist 

comprises it in her works were also a relevant subject of this dissertation. Considering 

the concept of tropicalization, developed in a specific way by Gonzalez-Foerster, three 

exhibitions were studied, especially in their way to dialogue with the rest of the artist’s 

work. At last, other four individual exhibitions in Brazil between 2010 and 2014 were 

analyzed with the intention to produce a panorama of the artist’s work in the country, 

and to sum them to all of the 25 works in this research. 

 

Keywords: Contemporary art – Modern architecture – Aesthetics – Dominique 

Gonzalez-Foerster.
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Introdução 

Como abordar a relação entre arte e arquitetura e como esse tema pode ser 

investigado são os pontos relevantes deste estudo.  

Levando em consideração as diversas interações históricas entre esses domínios, 

ou campos de conhecimento, e mesmo a dissolução de suas fronteiras pretendidas por 

diferentes experiências modernas, pretendemos eleger alguns temas ou noções 

norteadoras deste debate que são contexto para o objeto de estudo desta dissertação. 

Sem esquecer a subsunção dos sistemas artísticos às lógicas econômicas mais gerais que 

caracterizam a sociedade contemporânea. 

Esse tema vem sendo tratado por várias linhagens de autores, e aqui destacamos 

os mais diretamente próximos da perspectiva proposta, como Hal Foster, Claire Bishop 

ou Nicolas Bourriaud. Além dos teóricos, não podemos esquecer das experimentações 

artísticas inaugurais como as de Helio Oiticica, por exemplo. Mas foi o trabalho de 

uma artista de outra geração que motivou esta pesquisa, principalmente por 

problematizar em termos contemporâneos a relação entre arte e arquitetura, no 

contexto de um esvanecimento desses campos de saber.  

Uma série de obras da artista francesa Dominique Gonzalez-Foerster (DGF) foi 

selecionada para enfrentar essa questão. Por isso, este trabalho não tem como objetivo 

catalogar toda a obra de DGF, tampouco abordar todas as questões levantadas por 

suas obras e se colocar como único modo de pensar as suas relações. 

A aproximação da artista com a temática da modernidade e o modo como DGF 

responderia a referências do moderno a partir de um ponto de vista pessoal – ora 

conceitualmente, ora intervindo diretamente em edifícios modernistas – trouxeram à 

luz o interesse no possível esvanecimento dos limites entre campos de conhecimento 

específicos. 

Prestigiada no meio das artes visuais contemporâneas, a artista tem sido pouco 

discutida do ponto de vista das questões espaciais e arquitetônicas que apresenta em 

sua obra, com a exceção do trabalho pioneiro de Lisette Lagnado (LAGNADO, 2007a, 

2007b) e (FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, 2006a e 2006b) ou de Ana Pato 

(PATO, 2012). Busca-se com isso, compreender alguns conceitos levantados por essas 
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obras selecionadas, que poderiam ser úteis na ampla tarefa de refletir sobre o espaço 

contemporâneo. 

... 

 

Os meados da década de 1980 marcaram o início da carreira artística de DGF 

ainda aluna da Academia de Belas Artes de Grenoble. Em 1985, ano de sua primeira 

obra denominada Bibliothèque, o termo “pós-modernidade” já se consagrara no 

debate artístico e filosófico. A questão da “pós-modernidade” já fora apresentada e 

discutida desde os meados dos anos 1960, mas foi no final dos anos 1970 que alçou à 

condição de explicação geral das mudanças culturais e sociais do capitalismo avançado 

(JAMESON, 1985, 2002) (ANDERSON, 1999) (LYOTARD, 2008). 

O tema da modernidade e de seu esgotamento – ou de suas novas possibilidades 

na contemporaneidade – surge no início desta dissertação pelo fato de DGF abordar, 

em algumas obras, o tema da arquitetura e urbanismo modernos, apresentados por 

meio de suas tensões contemporâneas. Da mesma maneira, a questão do tempo e do 

espaço modernos e a sua condição contemporânea aparecem como fundamentais para 

a discussão aqui proposta. Esses temas correlatos, de vasta literatura, serão tratados 

por meio de autores que de alguma forma constituem um roteiro teórico-reflexivo que 

orienta esta dissertação. O objetivo é constituir um rápido painel que tem como função 

construir um vocabulário útil na análise das obras escolhidas, segundo o ponto de vista 

aqui adotado. 

Vanguardas e utopia moderna 

Retornando ao momento de ascensão do projeto Moderno nas artes no final do 

século XIX e início do século XX, compreendemos que o mesmo herdaria o espírito 

Iluminista que acreditava na razão como fator essencial na emancipação do homem 

dos obscurantismos e ocultismos. Ou seja, as artes moderna e de vanguarda 
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assumiriam um papel importante como agente emancipador do sujeito. (informação 

pessoal)1 

A busca por alternativas de futuro das utopias marcariam as vanguardas 

artísticas e por isso, o tempo se tornaria uma dimensão relevante para os modernos. 

Anteriormente, o conceito de tempo seria considerado homogêneo, cumulativo, linear, 

até mesmo uma espécie de vazio a ser preenchido. Nesse momento histórico, 

entretanto, a dimensão temporal adquiriria importância por sua capacidade de 

prospecção e com isso, diferentes possibilidades de futuro e de história.  

A crença da arte como agente de modificação do indivíduo e da sociedade teve 

seu ápice no período entre-guerras de 1918 à 1939 – com as ditas vanguardas heroicas 

– que convencionou-se pelos historiadores seu início em 1860 com o Impressionismo. 

(informação pessoal)2 

Tendo como aspecto revolucionário a emancipação do indivíduo, um dos 

grandes objetivos das vanguardas modernas seria, portanto, o grau máximo de 

estetização da vida, ou ainda, a dissolução das fronteiras entre arte e vida. Essa 

estetização da vida, finalmente concretizaria a utopia moderna. 

Poderíamos compreender, entretanto, que exista uma dupla leitura do período 

moderno em chaves de autonomia e síntese das artes. Para Jurgen Habermas, citado 

por Peter Bürger (BÜRGER 2012, p.56), a arte – como instituição – buscaria sua 

autonomia formal ao lidar unicamente com os problemas estéticos de forma e 

conteúdo. Essas dimensões seriam, no limite, unificadas e finalmente desatreladas dos 

sistemas econômico e político, levando em consideração que seu uso ritualístico havia 

sido enfraquecido durante a ascensão da burguesia (BÜRGER, 2012, p.83).  

Segundo Bürger, a autonomia institucional da arte quanto a conteúdos políticos, 

a qual a arte pretende ser apenas ela mesma, seria o lugar possível da autocrítica do 

subsistema social arte. Tal postura teria sido alcançada pela primeira vez no fim do 

século XIX com o esteticismo, ou seja, quando a atenção artística estaria voltada para 

o próprio meio da obra de arte (BÜRGER, 2012, p.60).  

                                            
1 Informação fornecida em aula da disciplina de FLF0218 Estética, ministrada pelo Prof. Dr. 
Ricardo Fabbrini na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo (FFLCH-USP) em 2015. 
2 Idem 
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O descolamento da necessidade de percepção e figuração da realidade também 

seria um dos fatores que teriam  liberado a arte dos rituais, permitindo assim, a 

experimentação formal.  

Concomitantemente a essa busca de autonomia, as vanguardas experimentariam 

uma síntese por meio do dito entrelaçamento entre arte e vida. Esse processo 

vanguardista foi compreendido e explicado por Walter Benjamim, cujos escritos se 

tornaram um grande legado para a arte e reflexão contemporâneas. 

A perda da aura descrita em A obra de arte na época de sua reprodutibilidade 

técnica  (BENJAMIN, 2012) trataria da ausência de sacralidade da arte desenvolvida a 

partir do Renascimento, momento em que a arte e a ciência foram aproximadas. 

Benjamin não se refere aqui à cisão entre a arte sacra da Idade Média e a arte profana 

do Renascimento, mas sim da reritualização ou resacralização que resultaria da perda 

da aura da arte pelo esteticismo e, portanto pela produção de um ritual dentro de si 

mesma (BÜRGER, 2012, p.63). Segundo Benjamin, a emancipação continuada rumo a 

uma “arte pela arte” ao longo dos séculos teria sido uma reação às transformações das 

técnicas de reprodução – especialmente após o advento da fotografia  (BENJAMIN, 

2012, p.33). Para Bürger, entretanto, essa “teologia da arte” – para usar um termo de 

Benjamin – teria partido sim de uma intencionalidade do artista. Segundo ele, não se 

deve justificar o desenvolvimento da arte pelas transformações tecnológicas, mas sim 

pela prévia “perda de função social da mesma representada pela perda de conteúdo 

político das obras individuais do período”  (BÜRGER, 2012, p.69). 

Entende-se que as vanguardas artísticas teriam tensionado a superação da arte 

no sentido de transportá-la para a práxis vital onde, ainda que metamorfoseada, ela 

seria preservada e não simplesmente destruída. Por tudo isso, acredita-se que as 

vanguardas ao negarem a práxis vital burguesa “ordenada segundo a racionalidade 

para os fins” proporia a organização de uma nova práxis vital a partir da própria arte 

(BÜRGER, 2012, p.97). 

 

... 

 

Se considerarmos que a revolução artística e social pretendidas pelas vanguardas 

históricas não obtiveram sucesso, podemos ainda compreender que a relação entre arte 

e vida foi fundamentalmente alterada. E nesse processo a arquitetura moderna adquiriu 
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especial significado. Por atuar diretamente no modus vivendi das pessoas e permitir 

que essa atuação a modificasse, acreditou-se que a arquitetura teria adquirido um 

papel de protagonismo revolucionário. Esse seria um dos pontos da utopia moderna. 

Entretanto, acredita-se que o embaralhamento entre arte e vida teria evoluído 

para uma forma paradoxal denominada generalização do estético em regime de pós-

modernidade, e por isso, considerada uma das causas da falência do projeto da 

modernidade.  

Os binários arte/utopia e arte/revolução iluministas herdados pelos modernos 

seriam portanto, alterados em meados dos anos 1960 e 70 após o surgimento de 

movimentos artísticos das vanguardas tardias como a Pop Art, o Hiper-Realismo ou o 

Neo-Dada nos Estados Unidos da América. 

Para Theodor Adorno, a relação entre arte e mercadoria colocada pela Pop Art 

teria sido um dos sintomas da ruína dos preceitos modernos, e para Jameson, essa 

relação estreita entre arte e mercadoria – e suas possíveis dimensões políticas –  se 

tornaria um tema que arte pós-moderna teria que enfrentar.  

Por estar centrada na mercantilização e no fetichismo dos objetos no dito 

capitalismo tardio, (JAMESON, 1985, p.35)o potencial crítico da Pop Art seria 

questionado.  

Jameson constataria ainda que a integração entre arte e a produção de 

mercadorias em função de uma urgência desvairada da economia de invenção de novos 

produtos se configuraria essencial nas artes para sua inovação estética e para o 

experimentalismo (JAMESON, 1985, p.30). Ou seja, o que em regime de modernidade 

teria sido considerado como impulso inovativo de busca de novas formas artísticas, na 

pós-modernidade poderia ser compreendido como uma incorporação da 

experimentação à lógica de produção. 

A ausência de uma linguagem única ou mesmo de grupos formalizados ou 

portadores de uma estética unívoca nas artes visuais atualmente – e desde a pós-

modernidade – seria outro ponto relevante. A categorização de movimentos artísticos 

precisos, assumidos como grupos coesos, ainda que mutantes, perderia a força durante 

o período histórico que surgem as primeiras críticas ao moderno.   

Essa característica, segundo Andreas Huyssen, desde os anos 1960, 

demonstraria que as atividades artísticas teriam se tornado cada vez mais difusas e 
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difíceis de conter em categorias seguras e instituições estáveis, como a academia, o 

museu ou a rede oficial de galerias (HUYSSEN, 1991, p.77). 

O que para alguns poderia representar uma desorientação ou uma perda de 

direcionamento teórico, para outros indicaria uma maior liberdade. Para Huyssen essa 

característica seria a possibilidade de uma nova “leva de modernismo”. 

Compartilhando a ideia de Huyssen, serão investigadas nesta pesquisa as 

referências ao moderno na obra de DGF – por vezes literais e por vezes conceituais –  

que representariam a possibilidade de uma modernidade renovada, baseada na 

experimentalidade de suas propostas. 

Críticas e mudanças de paradigmas na arte e na 

arquitetura: perda da utopia  

Para Jacques Rancière, “o que caracteriza a arte contemporânea é o 

desaparecimento de fronteiras” (RANCIÈRE, 2006, p.33). 

Isso pode significar duas coisas opostas: de um lado, hiperespetáculo, 
constituído pela acumulação de efeitos; de outro a implantação aleatória 
da conjunção que produz arte, testando precisamente, os limites da arte, 
isso quer dizer, ou o momento em que a arte sai de si mesma ou, ao 
contrário, o momento em que as coisas, percepções e emoções entram 
na arte.[...] A forma mais atual de realismo seria então a capacidade de 
assimilar e distribuir espacialmente esses elementos aleatórios, mas, se 
isso acontecer muito organizadamente, não produziria esse efeito [de 
realidade] (RANCIÈRE, 2006, p.33, tradução nossa). 

Ricardo Fabbrini acredita que na disseminação do cultural ou “abuso estético”, 

a arte renunciaria às suas leis internas, no sentido da autonomia da obra de arte, 

historicamente conquistada no período das vanguardas. A obra passa a ser fruída, ou 

melhor, consumida, sem mediações, como dado natural. No “abuso estético” a 

efetuação artística é substituída pelo ︎ efeitismo – na vontade de produzir um efeito de 

arte, com uma intenção sedutora, complacente, por isso conservadora (FABBRINI, 

2013, p.30). 

Na arquitetura esse fenômeno de generalização estética, conceituado por Jean 

Baudrillard como efeito Beaubourg em 1977, e que posteriormente seria ultrapassado 
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pelo efeito Bilbao em 1997 (FABBRINI, 2008, p.245). Segundo Otília Arantes, os 

novos museus teriam se transformado em objetos de políticas de animação cultural que 

“encenam a própria ideologia que animam”. 

São de fato lugares públicos, mas cuja principal performance consiste 
em encenar a própria ideologia que os anima: são quando muito 
sucedâneos de uma vida pública inexistente, microcosmos que 
presumem reproduzir em seu interior uma vida urbana de cuja 
desagregação registram apenas os grandes cenários de uma sociabilidade 
fictícia, acrescida das obras devidamente neutralizadas (ARANTES, 
1993, p.241). 

Para Arantes, enquanto vão atendendo às demandas de bens não-materiais nas 

sociedades afluentes, também vão disseminando imagens mais persuasivas do que 

convincentes de uma identidade cultural e política da nação – e “política porque 

cultural”  (ARANTES, 1993, p.240). 

Outro ponto de mudanças paradigmáticas significativas em regime de pós-

modernidade seria a crescente relevância do conceito de espaço em relação ao tempo 

moderno, desencadeado pela constatação de fim de uma utopia moderna. A lógica 

cada vez mais espacial no campo de forças do pós-moderno, segundo Fredric Jameson, 

traria ao debate a questão da temporalidade e da organização do tempo pelo sujeito. 

Para Jameson, os indivíduos teriam perdido suas capacidades de sistematizar as 

experiências de passado e futuro de forma coerente e teriam passado a um aglomerado 

de fragmentos que se reproduzem na produção cultural desse período (JAMESON, 

2001, p.52). 

A incapacidade de enfrentamento do que Jameson denomina como hiperespaço 

pós-moderno se daria pela ausência de equipamento perceptivo necessário a essa tarefa 

inerente ao sujeito. Essa ausência se explica pela formação de nossos hábitos 

perceptivos pelos espaços do alto modernismo (JAMESON, 2001, p. 65) e levaria 

Jameson a concluir que a falta de compreensão de temporalidades estaria intimamente 

relacionada ao comportamento esquizofrênico.  

Esse será um dos conceitos pelo qual procuraremos compreender e interpretar o 

espaço nas obras de DGF 

 

... 
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Colocados alguns dos argumentos sobre as mudanças paradigmáticas no âmbito 

da arte e da arquitetura, talvez não seja o caso de generalizar todas suas expressões 

contemporâneas segundo a dura crítica de Jameson. Mas sim, como sugere Andreas 

Huyssen, inventariar as práticas e estratégias culturais de contestações possíveis na 

condição histórica do presente (HUYSSEN apud FABBRINI, 2013). 

Jacques Rancière – um autor mais diretamente relacionado à obra de DGF – 

acredita que as experiências de coletivos de arte, no contexto da arte relacional 

especialmente nos anos 2000, evidenciaram “simples práticas, modos de discursos ou 

ainda formas de vida que operariam como uma resistência à sociedade do espetáculo” 

por meio de uma reconexão dos vínculos societários (RANCIÈRE apud FABBRINI, 

2013, p.26). Mesmo que sem as obrigações com relação ao projeto moderno, esse tipo 

de prática artística preferiu não se utilizar da autonomia como um “escapismo 

voyerista da catástrofe irrepresentável do mundo contemporâneo” (FABBRINI, 2013). 

A aproximação da arte com a tecnologia e suas possibilidades materiais – ou 

com a imaterialidade – trouxe novas questões tanto para a arquitetura quanto para a 

arte contemporânea que não corresponderiam apenas a uma generalização estética e 

adesão acrítica a essa nova realidade. 

O que pudemos observar em grande parte das representações arquitetônicas e 

artísticas do fim do século XX e início do século XXI teria sido uma profunda ligação 

com a exacerbação imagética e com a lógica capitalista de mercado e suas ideologias. 

Entretanto, essas interações e o grau de dominação do capital podem ser variados, e 

mesmo respondendo à lógica vigente, podemos encontrar exemplos que operariam 

esses fatores de forma interessante e questionadora, não sendo apenas perversos e 

coniventes – esteticamente generalizados – nem ideológicos – como em regime de 

modernidade. 

Hal Foster questiona não apenas as preferências projetuais arquitetônicas 

pontuais da contemporaneidade, as quais não podemos nos deter no momento, mas 

sim seus efeitos e implicações nos indivíduos e na sociedade. Para ele, as questões 

levantadas pelo movimento Moderno trazidas pela “transparência literal do sujeito, 

convidado a entender o espaço, a criticar a arquitetura e desfetichizar arte e cultura, 

seria um mito de base iluminista a ser desmistificado”. O pós-modernismo faria do 

sujeito um tipo de controlador da história, pela citação de estilos como pastiche, ou, 

num grau ilusório de poder de ação, pelas manipulações desconstrutivistas. Foster 



 

 

22 

acredita que na atualidade “o sujeito se encontra suspenso em um momento difícil 

entre o bloqueio e o conhecimento” e se pergunta ainda se na contemporaneidade arte 

e arquitetura não estariam apenas reforçando uma subjetividade e sociedade entregues 

ao fetichismo da imagem e da informação (FOSTER, 2015, p.151). 

Em um texto sobre a obra de DGF, Lisette Lagnado se pergunta o que um 

artista poderia fazer em relação à indústria cultural que “absorve as manifestações 

mais radicais e subjuga seus participantes” (GONZALEZ-FOERSTER, BLOOM, et 

al., 2008, p.81, tradução nossa). Usando como exemplo o caso da artista, Lagnado 

pontua a quebra no padrão de produção de objetos artísticos “destinados a serem 

pendurados em paredes”. Para ela, a inserção institucional de DGF seria resultado de 

uma “ambição mais compreensiva, o resultado de um programa para toda a vida” que 

levaria em consideração o comportamento dos visitantes e, melhor, “o estranhamento 

dos homens entre eles mesmos” – citando a Tese 37 de A sociedade do espetáculo 

(GONZALEZ-FOERSTER, BLOOM, et al., 2008, p.81). 

Para Lagnado, seria necessário o engajamento no aspecto experimental para 

lidar com propostas “abertas e anti-espetaculares”. Ao criticar a banalização da arte, 

ou seja, por rejeitar a equivalência entre arte e mercadoria, por meio de uma criação 

“sem urgências”, e talvez sem um objeto tradicional do que se entende por uma obra 

de arte, Lisette faria uma aproximação da artista às ideias de Helio Oiticica (1937-

1980), que neste trabalho nos referiremos como HO (GONZALEZ-FOERSTER, 

BLOOM, et al., 2008, p.90). 

Segundo Lagnado: 

HO e Debord sabiam que  restaurar a dimensão não-linear da duração 
da experiência não dá origem a uma nova moralidade, mas sim ao um 
programa politico. DGF não era indiferente à história. Contra o destino 
do infortúnio na vida, ela implantou meios de reapropriar o tempo 
(GONZALEZ-FOERSTER, BLOOM, et al., 2008, p.92, tradução 
nossa). 

Para a autora, algumas de suas obras trazem “lugares inespecíficos para serem 

ocupados” e “restauram o tempo para o indivíduo, o que permite a ele mover-se dos 

signos para o presente” (GONZALEZ-FOERSTER, BLOOM, et al., 2008, p.92, 

tradução nossa). 

Outra questão inerente à pós-modernidade seria a emergência da problemática 

da alteridade nos termos políticos e socioculturais colocado por Andreas Huyssen, que 
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aqui deve ser destacada porque ajudará a discutir mais diretamente a obra de DGF. 

Para Huyssen, as questões de diferenças na subjetividade, gênero, sexualidade, raça e 

classe; separações temporais e de localização; deslocamentos geográficos e espaciais, 

são elementos constitutivos da cultura pós-moderna (HUYSSEN, 1991, p.77). Mais 

especificamente, haveria na pós-modernidade, uma crescente consciência e interesse em 

culturas não europeias e não-ocidentais, as quais não deveriam ser abordadas pelos 

meios de dominação, descoberta ou conquista, e nem mesmo pela fascinação erótica e 

estética característica do moderno no ocidente. O tema da alteridade se mostrará 

fundamental na obra de DGF na temática de seus deslocamentos e será abordada no 

segundo capítulo desta dissertação. 

A artista e sua geração 

Dominique Gonzalez-Foerster (DGF) é uma artista francesa nascida em 

Estrasburgo em 1965. Sua formação artística iniciou-se na École des beaux-arts de 

Grenoble em 1982. Em 1986 faz um intercâmbio para a Kunstakademie de Düsseldorf. 

Em 1987 cursou a École du Magasin du Centre national d’art contemporain de 

Grenoble e em 1988 estudou no Institut des Hautes Études en Arts Plastiques de Paris. 

Posteriormente realizou uma residência artística em Morya, Ibaraki no Japão e, 

atualmente, divide sua residência entre Paris e o Rio de Janeiro. 

DGF iniciou sua carreira artística em 1985 e ainda estudante de artes visuais 

tomou contato com os artistas de Grenoble e da França, especialmente após a 

inauguração do centro para criações artísticas Palais de Tokyo em 2002. Assim como a 

Baltic Centre for Contemporary Art em Gateshead, Inglaterra, ou a Kunstverein em 

Munique, Alemanha, essa instituição partia de novas propostas artísticas 

contemporâneas. A instituição francesa tem entre seus fundadores Jérome Sans e 

Nicolas Bourriaud, que posteriormente faria uma avaliação dessa experiência, 

propondo um certo tipo de teoria para um grupo de artistas. 

Segundo Claire Bishop, a relação improvisada do Pavilhão japonês que abriga a 

instituição  (PALAIS DE TOKYO) e os arredores, seus interiores crus e aparentemente 
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inacabados reconceituaram o cubo branco expositivo e trouxeram um caráter 

experimental que se tornaria paradigmático no campo das artes (BISHOP, 2004, p.51). 

A geração de artistas do início da década de 1990 e especialmente em meados 

dos anos 2000 – à qual DGF pertence – parte portanto, de uma relação muito 

específica de reflexão sobre a fusão das esferas da arte e da vida, suas interpolações ou 

transposições. A colaboração entre diversos artistas e profissionais de diferentes 

campos sugere também uma visão específica com relação à autoria e às práticas 

artísticas. 

Em 1997, Nicolas Bourriaud publicou o livro Estética Relacional – que seria a 

introdução de uma das publicações de Documents sur l’art de 1995 da qual Bourriaud 

era o editor –  e tentou encontrar ligações conceituais, ou um denominador comum, 

nas obra de diversos artistas que constituíram uma rede informal e que muitas vezes 

trabalhavam juntos, especialmente em exposições coletivas. Muitos desses artistas 

trabalhariam em residências artísticas ou exposições individuais no Palais de Tokyo. 

É o caso dos companheiros geracionais de Gonzalez-Foerster, como Felix 

González-Torres, Phillipe Parreno, Pierre Huyghe, Liam Gillick, Rirkrit Tiravanija, 

Gabriel Orozco, entre outros. Segundo Bourriaud, esse coletivo informal desenvolvia 

formatos expositivos inovadores e mesmo assim os críticos continuavam a descrever o 

seu trabalho como simples derivações do grupo Fluxus ou da Arte Conceitual 

(ARTECAPITAL, 2015). 

A artista mesmo consegue verificar a formação, ou uma aproximação, entre os 

artistas de sua geração quando diz: 

Para mim, o início de 1990 é realmente sobre um grupo de pessoas, ou, 
digamos, diversos grupos, toda a geometria e conjuntos de variáveis que 
mais ou menos se cruzam. Um grupo (chamado) Purple com Elein 
[Fleiss] Olivier [Zahm], Jean-Luc Vilmouth. Um (outro) grupo com 
Philippe Parreno, Pierre Joseph, Pierre Huyghe. Depois, este não é um 
grupo, mas algo sobre Nova York, Felix Gonzalez-Torres, Julie Ault. E 
então, no momento da ‘Aperto ‘93’, e reunir-se com Maurizio Cattelan, 
com Rirkrit Tiravanija, realmente expandiu o grupo que foi criador do 
Purple. Esta expansão e passagem de uma revista que já foi concebida 
como um substituto e uma alternativa [... ]a um espaço de exposição 
real, pela primeira vez na Galerie Tadeu Ropac e depois para ARC, no 
Musée d'art moderne de la Ville de Paris, para ‘L'Hiver de l'amour’. O 
conceito de grupo é inseparável ao de exposição, [...] estar juntos era 
produzir exposições e produzir exposições era a estar juntos (CENTRE 
GEORGES POMPIDOU, 2015, p.190, tradução nossa, parênteses 
nossos). 
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O que diferenciaria a arte relacional, da geração de artistas dos anos 1990 que 

atuavam  especialmente na Europa, dos artistas da arte participativa dos anos 1960 e 

1970, segundo Bourriaud, seria o aspecto social não mandatório (ARTECAPITAL, 

2015). A esfera social que os trabalhos propunham poderia ser, para Bourriaud, o 

elemento comum dessa geração que ele definiria como relacional. 

O que marcava as pessoas era a emergência de redes de trabalho e a 
interatividade, juntamente com a explosão das indústrias de serviços: 
era evidente que a economia ia anexar “recursos humanos” para o seu 
desenvolvimento, e a ideia era desenvolver ferramentas críticas como 
forma de resistir a esta nova fase de reificação (ARTECAPITAL, 2015). 

A participação do observador que agora teria um papel central na completude 

da obra não era, entretanto, um fim em si mesmo, e segundo Bourriaud, o social – 

termo utilizado por ele para descrever as interações imateriais das pessoas com a obra, 

o espaço e seus objetos – era tratado como um material dentre tantos outros para a 

composição do trabalho. Para Bourriaud o relacionamento era uma forma em si: o 

imaterial seria de fato um elemento perfeitamente material assim como as relações 

propostas pelas obras. 

A arte relacional teorizada por Bourriaud partiria do preceito não apenas do 

consumo individual da obra ou instalação, ou da relação entre obra de arte e 

indivíduo, mas também da ideia de o sentido da arte ser construído coletivamente, 

como se os visitantes formassem uma comunidade. O aspecto utópico desse 

engajamento comunitário do indivíduo poderia, ainda seguindo Bourriaud, aproximar 

a arte dita relacional mais diretamente aos preceitos modernos do que à pós-

modernidade. 

Apesar dessa hipótese apresentada, Bourriaud é enfático ao negar o caráter 

utópico da geração relacional. Para ele a arte apresenta hoje modelos de universos 

possíveis (BOURRIAUD, 2009, p.18). Essa mutação contemporânea da utopia 

moderna encontra paralelos na arquitetura e urbanismo, como pode ser observado na 

crítica ao urbanismo estratégico feita por Otília Arantes. Da mesma maneira, Lyotard 

acreditava que a arquitetura pós-moderna “se vê condenada a gerar uma série de 

pequenas modificações num espaço herdado da modernidade e a abandonar uma 

reconstrução global do espaço habitado pela humanidade  (LYOTARD apud 

BOURRIAUD, 2009, p.18). Arte e arquitetura funcionando como um certo tipo de 

micro-utopias no presente (BISHOP, 2004, p.54). 
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No entanto, a crítica a essa teoria desenvolvida por Bourriaud era o fato de que 

a qualidade e efetividade dessas relações e interatividades criadas pelas obras desses 

artistas poderiam ser questionadas (BISHOP, 2004, p.65). 

Claire Bishop, em seu artigo intitulado Antagonism and Relational Aesthetics, 

acredita que esse caráter experimental e de obra aberta como um work in progress, 

eternamente em fluxo e instável, seria uma leitura equivocada das teorias pós-

estruturalistas. Para elas, a arte seria uma ideia sempre em aberto, bem como a sua 

interpretação, mas isso não se estenderia à própria arte, como trabalho concluído. 

Mais do que essa crítica formal, Bishop aponta para o fato que o caráter experimental 

da arte relacional a aproximaria dos espaços de lazer e entretenimento mercadológicos, 

os quais operam na chave da produção de experiências (BISHOP, 2004, p.52). 

Bishop também indica que o conceito relacional na arte de Bourriaud seria 

tratado justamente como uma resposta para as alterações na interatividade dos 

indivíduos na era da internet e da globalização, bem como na mudança de uma 

economia baseada em bens de produção para uma lógica capitalista de prestação de 

serviços (BISHOP, 2004, p.54). 

Porém, a ideia da formação de uma comunidade é um ponto contestado por 

Bishop, uma vez que, para ela, as relações sociais comunitárias para serem autênticas, 

deveriam se basear não só em relações harmoniosas, como também em antagonismos. 

Segundo Bishop, as obras de arte relacionais, por estarem dentro das instituições de 

arte ou por terem um público bastante específico cujas identidades são reconhecíveis e 

similares – especialmente artistas, curadores, colecionadores e admiradores –, não seria 

uma verdadeira configuração social abrangente, mas restrita. Segundo a autora, esse 

recorte social do público que frequenta as instalações de arte nos anos 1990 e 2000 

criaria apenas “micro-utopias” de poder político reduzido e não democrático, o oposto 

do que havia sido teorizado por Bourriaud (BISHOP, 2004, p.54). 

Para Bishop 

Dominique Gonzalez-Foerster e Philippe Parreno produziram trabalhos 
que têm apenas um compromisso oblíquo com o contexto. Ao invés de 
abordar o ambiente com uma estrutura teórica ou crítica, criaram um 
correlato ficcional, literário, imaginativo no espaço da exposição 
(BISHOP, 2012, p.199, tradução nossa). 

Segundo Bishop, o grupo de artista franceses da geração de DGF, daria 
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ênfase na ‘sociabilidade' ao invés de responsabilidade social. A nova 
geração de artistas, incluindo Pierre Huyghe, Philippe Parreno e 
Dominique Gonzalez- Foerster virou-se para a exposição como um meio 
criativo. (...)A verdadeira importação de outros formatos para a dentro 
da exposição - música, revistas, culinária, jornalismo, publicidade, 
televisão, novas tecnologias e particularmente o cinema - substituiu 
sistemas de representação e ilustração. Nicolas Bourriaud chegou a 
afirmar que é o “social [socius]. . . Que é o verdadeiro sítio de exposição 
para os artistas da geração atual "- um socius entendido, no entanto, 
menos em termos de usuários e habitantes da sociedade, do que como 
canais distributivos através dos quais fluem informações e produtos 
(BISHOP, 2012, p.207, tradução nossa). 

... 

 

As viagens e os deslocamentos também seriam características que os artistas 

contemporâneos estariam lidando na contemporaneidade.  

Segundo Miwon Kwon, os artistas “estão viajando mais do que nunca para 

cumprir crítica institucional e cultural” em projetos in situ. “A extensão dessa 

mobilização do artista redefine radicalmente o status de mercadoria da obra de arte, o 

tipo de autoria artística, e o relacionamento da arte com o lugar” (KWON, 2002, 

p.31). O que Bourriaud tratará como a busca da estética da globalização 

(BOURRIAUD, 2011) poderia ser percebido como uma elemento presente nas obras de 

Dominique Gonzalez-Foerster. As viagens tiveram consequências em suas obras, e não 

só questionam como o mundo dito globalizado modificou o modo como as pessoas 

viajam, mas também as sensações físicas trazidas pelas derivas nas cidades. 

Ao discorrer sobre a nova categoria de artista errante – que muda 

permanentemente de lugar – e radicante – identidade construída pela errância –, 

Bourriaud trabalha com o conceito de alteridade, uma vez que o artista contemporâneo 

negocia simultaneamente com as necessidades de desenraizamento e vínculos com seu 

ambiente. Essa duplicidade fragmentadora do indivíduo tem como fundamento a sua 

experiência com a globalização e a singularidade, a identidade e o outro 

(BOURRIAUD, 2011, p.50). 

Por meio da adição, multiplicação e seleção de signos, os artistas trabalhariam 

em chave da constituição de uma identidade múltipla e editada – assim como algumas 

das obras de arte contemporâneas. Essa negociação com os lugares, produziria segundo 

Bourriaud uma construção de identidade pelo movimento – ou pela trajetória – e por 
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impregnação dos locais no indivíduo (BOURRIAUD, 2011, p.55). Seria gerada 

portanto, uma altermodernidade, ou uma modernidade específica do século XXI, que 

opera em escala mundial mediante cooperação entre a profusão de significados 

culturais e as singularidades (BOURRIAUD, 2011, p.37), de modo a combater a 

homogeneização causada pelo multiculturalismo pós-moderno provocado pela 

globalização econômica, sem tornar o diferente e o outro idealizados ou exóticos. 

Hal Foster adicionaria a essa questão da alteridade na arte contemporânea um 

sentido crítico quando modifica a expressão de Walter Benjamin de autor como 

produtor 3 para artista como etnógrafo (FOSTER, 2014, p.159). Foster contesta a ideia 

que o campo da arte na contemporaneidade, por meio da crítica ao sistema capitalista-

burguês, operaria como lugar de transformações políticas e artísticas. Seguindo a 

mesma lógica, o lugar de transformação estaria sempre na alteridade, em outra parte, 

no campo do outro. No caso do produtor, Benjamin estaria tratando do proletário 

explorado – a alteridade do artista burguês – e no caso de Foster, o etnógrafo trata do 

outro cultural, o sujeito pós-colonial, o subalterno ou subcultural oprimido a partir do 

qual a cultura dominante será transformada ou ao menos subvertida (FOSTER, 2014, 

p.161). 

Um processo de alterização do eu – essencial para as práticas críticas na arte, na 

política e na antropologia, segundo Hal Foster – teria tido diferentes aproximações no 

percurso da história, e teve suas representações também na modernidade. 

A essa luz, a ‘alterização’ do eu, passada e presente, é não mais que um 
desafio parcial do sujeito moderno, pois essa ‘alterização’ também 
reforça o eu por meio da oposição romântica, conserva o eu por meio 
da exploração surrealista, prolonga o eu por meio da perturbação pós-
estruturalista etc. (FOSTER, 2014, p.167). 

Por ter sido ampliada para o campo da cultura na pós-modernidade e na 

contemporaneidade, a arte aproximada da antropologia – daí a analogia ao etnógrafo 

– denota um interesse em relação ao outro, do que aquele produzido na modernidade 

(identidade e homogeneidade modernas versus a diferença).  

Importa destacar neste momento que a construção da alteridade, estendida para 

a obra de DGF, deve ser ampliada para um outro produzido não apenas na 

espacialidade, como na temporalidade. Nesse sentido, os trajetos constantes e repetidos 

                                            
3 Essa referência diz respeito ao texto de mesmo nome de 1934 publicado no Brasil no livro  Magia e 
técnica, arte e política. v.1. org. e trad. Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987. pp. 120-36. 



 

 

29 

do artista etnográfico, na terminologia de Foster, que permitem o conhecimento de um 

novo local – sua cultura e linguagem – para a produção de uma obra, podem ser 

importantes para a compreensão do trabalho de DGF. Mas é da mesma maneira 

importante a sua reflexão sobre o tempo, ou ainda, a compressão espaço-tempo que 

vem caracterizando a própria pós-modernidade. As obras realizadas em suas viagens 

sobrepõem experiências e estranhamentos espaciais àqueles produzidos pela memória e 

seus deslocamentos temporais.  

 

... 

 

 

Além da intenção de expansão da arte permeando outros campos, a trajetória 

de DGF se insere também na discussão dos espaços e do tempos contemporâneos, e 

como eles são em maior ou menor grau valorizados nos diferentes estágios da 

modernização. Ao realizar uma rápida incursão pela cena artística e por questões às 

quais a obra de Gonzalez-Foerster responde ou é interseccionada – à qual reage ou se 

diferencia –, identificamos alguns aspectos relevantes, que devem ser desdobrados nas 

análises de algumas obra suas realizadas a seguir. 
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Capítulo 1  

Ambientes: a série de quartos de DGF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quarto é para mim uma dimensão natural da arte, o primeiro lugar 
onde se presta atenção às coisas pessoais ou coletivas; é um espaço 
mental onde se compõe um ambiente. [...] Meu quartos são como fotos, 
mas em que podemos reentrar. É fisicamente rodeado pela imagem, 
muito parecido com os filmes. Além disso, eu tenho a obsessão de um 
conto, uma narrativa, mesmo espacial (CENTRE GEORGES 
POMPIDOU, 2015, p.190, tradução nossa). 
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Uma das principais questões da obra de DGF é a relação do indivíduo com o 

mundo, construída a partir da cultura e de experiências pessoais. A interação proposta 

pela artista tem como ponto de partida a somatória das histórias estabelecidas segundo 

suas próprias referências pessoais com as experiências dos indivíduos que participam e 

percorrem seus ambientes.  

Por meio da análise de seus escritos e das descrições de suas obras, 

compreendemos que as referências da artista não são provenientes somente de suas 

experiências reais como também da ficção, especialmente a partir da literatura e do 

cinema. 

Durante sua estadia no Japão e também graças aos escritos colaborativos da 

revista Purple, DGF inicia a série de trabalhos ambientais “biográficos, encenações 

emocionais onde percebemos de maneira mínima sua auto-presença e de seus autores 

referenciais” (CENTRE GEORGES POMPIDOU, 2015, p.149). 

A cada entrevista analisada nesse trabalho, DGF se revela uma leitora assídua e 

constante, assim como uma expectadora de filmes diletante. Essa informação é um 

ponto relevante para a apreensão de suas obras. 

Os títulos de seus ambientes, assim como as imagens colocadas nas paredes de 

suas instalações, as fotografias, os livros e outros elementos específicos tornam-se 

índices para a conformação da narrativa que compõe seu trabalho. A artista 

promoveria portanto, uma hibridação das memórias reais e vividas e das memórias 

ficcionais imaginadas a partir da literatura e do cinema. Esse esquema promoveria uma 

remontagem criativa que se realizaria por meio das pistas deixadas por DGF para o 

visitante.  

Segundo Tristan Bera, em Chambres, “o lugar é dado a si e aos outros por meio 

de uma relação simbiótica entre o artista, o ator e o espectador” e as identidades se 

confundiriam com a obra ao produzi-la. Ainda segundo Bera, as obras desse período 

que tem a temática dos ambientes doméstico de DGF estariam em diálogo com a já 

observada “estética relacional”. Os espaços “melancólicos”, no limite entre o ambiente 

doméstico e o museu, entre público e privado, são contemporâneos à crise econômica 

dos anos de 1991 e 1992 que passava a Europa, da descoberta e das poucas 

informações sobre o HIV e a AIDS – informação especialmente importante para a 

artista por sua profunda relação com o artista Félix Gonzalez-Torres que morrera 

precocemente vítima da doença –, e participariam das “zonas  de autonomia 
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temporárias que resistem ainda à histeria de um mercado de arte no processo de 

globalização” (CENTRE GEORGES POMPIDOU, 2015, p.149).  

1.1  As camadas de tempos e espaços na obra de DGF 

Assim como o espaço – noção explorada de forma mais evidente pela 

ambientação dessas primeiras obras da artista – o tempo contemporâneo também é 

uma dimensão investigada por DGF em seus trabalhos. A constituição dessas 

dimensões  – o tempo e o espaço – para a artista não se limita apenas às referências do 

passado ou às experiências em tempo real dos visitantes, mas também estaria 

engendrada por um tipo de prospecção do porvir. A sensação de eminência de um 

acontecimento e a multiplicidade de tempos justapostos seriam causadas pelos índices 

encontrados em suas obras e por isso, a resultante das proposições da artista e do 

expectador atuante.  

Em seus ambientes, a sensação constante é a de que algo já aconteceu ou que 

ainda irá acontecer. Porém, nada está acontecendo no momento presente. 

Penelope Curtis descreve a sensação dos visitantes ao se depararem com os 

espaços desocupados e a iminência de algum acontecimento. 

Nada está acontecendo, e o palco nos lembra de feriados quando nada 
parece acontecer, ou outros lugares onde esperamos. (...) A sensação de 
estar abandonado é ligeiramente, mas insistentemente traumática. Os 
outros se foram. Ou nós estamos adiantados ou atrasados 
(GONZALEZ-FOERSTER, BLOOM, et al., 2008, p.101, tradução 
nossa). 

A escolha da artista em tratar questões relacionadas a quartos e ambientes 

internos no início de sua carreira demonstraria um interesse particular nas questões das 

relações do indivíduo consigo e mesmo e com o mundo. 

Os interiores, como quartos e casas, seriam para DGF espaços transitórios entre 

o espaço mental interior – o modo como nos entendemos como indivíduos – e o espaço 

exterior, externo ao corpo e à casa (GONZALEZ-FOERSTER e HEYNEN, 1998, 

p.18). 
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Talvez seja por isso que os ambientes representam uma forma/moldura 
natural para eu lidar com uma ‘sensação de arte’.[...] Arte como um 
momento, uma atmosfera ou uma ambientação; um sentimento 
envoltório tanto quanto um objeto ou uma imagem. (GONZALEZ-
FOERSTER e HEYNEN, 1998, p.18, tradução nossa) 

Ainda segundo DGF, os ambientes conteriam um tipo de exposição quase 

inconsciente de um indivíduo por conter histórias e obsessões pessoais, além das 

relações entre objetos, das imagens ali guardadas e das atividades do cotidiano 

presentes em uma casa. 

Apesar da influência que o movimento moderno teve na vida e obra da artista – 

argumento que será explorado no capítulo 3 – as noções de tempo e espaço na obra de 

DGF não representariam a visão utópica moderna a eles relacionada. Ainda assim, não 

podemos assumir que os espaços de DGF são aqueles hiperespacializados de Jameson. 

Recolocada aqui portanto, a questão da oposição moderno/pós-moderno que 

exploramos como ponto de investigação de uma parte da obra da artista, e tendo 

analisado brevemente na introdução dessa dissertação o espaço moderno e pós-

moderno, devemos fazer uma comparação entre os ambientes de DGF com o espaço 

narrativo. Este se refere ao conceito explorado por Jameson (JAMESON, 2002). 

O espaço pós-moderno apesar de trabalhar com signos, e por isso narrativo, 

seria percebido como um vazio constantemente ocupado que não permitiria ao 

indivíduo contemporâneo sua percepção à distância, apesar da imersão (JAMESON, 

2002, p.69). 

No caso da obra de DGF, apesar dos termos serem homônimos, as narrativas 

funcionariam como um grande jogo de peças simbólicas que proporcionariam 

conexões de pensamentos gerados a partir de indícios da memória, assim como nos 

processos mentais humanos.  Ou seja, apesar de um espaço narrativo, DGF estaria 

mais para a possibilidade de novas construções de ideias a partir de suas obras do que 

um espaço incompreensível tal qual Jameson discorreria. 

O recurso de criação de memórias novas trazendo à tona lembranças a partir de 

indícios do passado poderia estar associado aos processos psicanalíticos. A ideia nos é 

aventada justamente pela utilização constante da palavra inconsciente por DGF para a 

descrição de seus ambientes (GONZALEZ-FOERSTER e HEYNEN, 1998) 

(BOURRIAUD, 2009a) (LEQUEUX, 2001) (ZHAM, 2013). 
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Pode-se dizer portanto, que as construções de seus ambientes partiriam de uma 

mistura de referências literárias e ficcionais e configurariam um espaço próprio e 

particular – e aqui a palavra particular é usada no sentido da experiência personalizada 

e não exclui a possibilidade dessa experiência se dar na esfera pública. 

Um fato relevante na obra de DGF é que os espaços concebidos 

simultaneamente de forma individual e plural por cada visitante são dados pela artista 

inicialmente vazios, ou muito próximos disso. Eles contem apenas poucos elementos 

simbólicos que permitem que o espaço seja jogado (joue) pelo visitante a partir de uma 

somatória de contribuições pessoais e dos indicadores dados pela artista para concebê-

lo. 

As características de concepção dos espaços nas obras de DGF denotaria 

portanto, um afastamento da noção do espaço funcional e racional moderno. 

 

... 

 

O tempo nos trabalhos de DGF também não parece prospectivo ou utópico e 

abandona qualquer associação com a ideia de flecha do tempo: linear e direcionado ao 

futuro.  

A modernidade utilizou várias concepções Iluministas, porém, a noção de tempo 

evolutivo e contínuo foi gradualmente se transformando em uma ideia de tempo 

cíclico, e segundo David Harvey, estaria relacionado aos ciclos de crescimento e 

depressão econômicas (HARVEY, 2010, p.238). 

O ponto máximo dessa mudança na contemporaneidade seria uma 

presentificação perene causada pela falta de capacidade do sujeito compreender os 

estratos de tempo provocados pelo excesso de imagens. Harvey vê o acúmulo de 

imagens e de simulacros – partindo da concepção de Jean Baudrillard do termo – como 

produtor de uma simultaneidade de representações, criadas por ambientes, eventos e 

espetáculos, que provocariam uma compressão do espaço/tempo. 

O que Jameson entende como uma crise na historicidade e na capacidade de 

organização da temporalidade no pós-modernismo é análoga ao conceito de 

esquizofrenia tratado por Lacan. A esquizofrenia se daria no rompimento da cadeia 

dos significantes de um enunciado ou significado e produziria no indivíduo uma 

imersão em um aglomerado desorganizado de significantes distintos e não 
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relacionados. No caso da temporalidade, o indivíduo se reduziria a uma série de puros 

significantes materiais ou uma série de puros presentes não relacionados no tempo 

(JAMESON, 2001, pp.52-3). 

As obras de DGF reagem às questões correlatas como as descritas por Jameson e 

Harvey. Porém, seu processo de seleção de índices, ainda que proponham a das 

sobreposições de tempos aparentemente desconexos, não produziriam por esse motivo 

os efeitos esquizofrênicos mencionados. O modo como a artista opera as ideias de 

tempo e espaço – um espaço pouco saturado, a partir de alguns elementos e objetos 

escolhidos e um tempo estratificado em camadas de origens distintas, porém ainda sim 

concebível  – acabaria por se tornar uma potencialidade para o visitante, e não apenas 

uma constatação de incapacidade de compreensão do homem frente ao mundo de 

fragmentos. 

O tempo contemporâneo, que estaria estratificado, levaria os indivíduos a se 

mover em seus diversos níveis, simultaneamente. No caso das obras de DGF, essa 

movimentação não aconteceria apenas porque trazemos nossas próprias memórias e 

expectativas ao jogo, e sim porque esses ambientes nos permitiriam perceber o próprio 

tempo. 

Para Moisdon-Trembley, ao tornar os diferentes equipamentos, como rádios-

relógio, televisores e cabos, pelas alterações de luz e espectros de cor, e pelo sampling 

de imagens de revistas como mecanismo de indexar a realidade, DGF permite ao 

visitante experimentar uma passagem de tempo alternativa e contemporânea 

(MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.16). Os ambientes constituídos por elementos 

dados pela artista e que remetem tanto a imagens atuais como a imagens passadas, não 

devem ser pensados como uma forma de colagem ou montagem, mas como uma fenda 

espacial a partir desse duplo jogo temporal praticado dentro desses ambientes 

(MOISDON-TREMBLEY, 2002 p.9). 

O tempo seria sentido em seus ambientes como duração (JAMESON, 2002, 

p.43), ao serem conectados a situações pragmáticas ou sonhadas pelos visitantes, que 

adicionam elementos novos à cena. Por essas características apontadas, os espaços 

criados por DGF não seriam espaços para serem conhecidos e descobertos, e sim 

espaços de reconhecimento e confirmação (MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.16). 
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1.2  Critérios para seleção de obras 

Essa primeira seleção de obras trata dos ambientes que fazem parte da produção 

inicial da artista. Essas Chambres datam do início dos anos 1990 mas foram 

reproduzidas em diversas exposições até os dias de hoje. Por exemplo, algumas delas 

foram apresentadas na mostra retrospectiva no Centre Georges Pompidou de Paris 

entre os anos 2015 e 2016. 

Segundo o critério de seleção inicial – a investigação de DGF acerca do tempo e 

do espaço – as obras eleitas nessa pesquisa foram analisadas a partir dos conceitos de 

vazio e de narração. Esses dois conceitos decorrentes parecem estar conectados pelos 

indícios deixados pela artista e sua análise pode trazer uma compreensão mais 

abrangente da obra de DGF. 

A escolha das obras se deu também a partir de um critério cronológico, como 

indicado na introdução dessa dissertação, pois interessa a esta pesquisa entender as 

transformações e adições de questões conceituais à sua arte durante os últimos anos. A 

presença de alguns objetos específicos, ou mesmo as suas ausências, foram observados 

com o intuito de criar novas percepções e correspondências com as questões colocadas 

para o tempo e o espaço contemporâneo nas artes e na arquitetura. 

Outro ponto considerado na seleção das obras foi o fato de fazerem referência 

direta à esfera doméstica, reproduzidas pela artista por meio de quartos de dormir, em 

sua maioria, mas também por meio das salas de estar, de leitura, ou cozinhas. As 

experimentações espaciais e a aproximação do léxico arquitetônico da casa e de seus 

interiores se mostraram relevantes em um primeiro momento para investigação da 

conexão da obra da artista com a arquitetura. 

A designação dessas obras, segundo um vocabulário arquitetônico, se 

configurou como um ponto de partida, e se mostrou como um argumento 

fundamentado para esta investigação. Por isso, foram especialmente selecionados 

ambientes que suas denominações surgissem da esfera doméstica mas que tiveram sua 

capacidade de reconhecimento cada vez mais restrita por causa da redução dos índices 

que as compõem.  

Paulatinamente, como pontuado na introdução dessa dissertação, percebemos 

um direcionamento da artista à criação de espaços vazios. Esse esvaziamento não trata 
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apenas da ausência de indivíduos no espaço mas também da redução dos índices, 

caraterizados por objetos que engatilhariam possibilidades infinitas de narrativas, à 

quase totalidade.  

Nos trabalhos denominados Chambres os índices são reduzidos a elementos-

chave, e em última instância, a cores que apresentariam ao visitante novas questões 

sobre o espaço. Nesses casos, o título da obra acaba sendo um dos poucos indicadores 

dados a quem as visita. 

A discussão acerca dos ambientes criados pela artista, que inicialmente revelam 

algum nível de intimidade e ocupação humana e que gradativamente se transformam 

em espaços vazios, será ampliada no capítulo seguinte pelas obras que discutem a 

cidade e os espaços públicos, e ampliará, de alguma maneira as questões até aqui 

levantadas. 

1.3  Obras  

1.3.1 Et la chambre orange (1992) 

Et la chambre orange é o segundo trabalho de DGF que se configura 

propriamente como um ambiente residencial. A primeira experiência da artista a partir 

desse conceito foi a obra L’Améthyste de 1990, para a exposição The Multiple Project 

Room, em Mônaco. 

A obra de 1992 é composta por uma cama de casal desfeita, lençóis, 

travesseiros, dois criados-mudos, luminárias e espelhos, todos pintados ou tonalizados 

na cor laranja. O modo como a cama está desarrumada sugere um uso passado e talvez 

um uso no futuro, ou seja, uma possível eminência de acontecimentos. No mesmo 

ambiente, que tem área de aproximadamente 30m2, uma das paredes também está 

pintada na cor laranja. 

Há uma estrutura cerâmica para um chuveiro no canto do ambiente, entre duas 

paredes, com uma cortina plástica na mesma cor do resto do ambiente. 

A iluminação alaranjada provoca uma imersão do visitante em uma realidade 

alternativa que provocaria certa inquietação ou estranhamento, ainda que seja possível 
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reconhecer elementos comuns a uma residência. É interessante notar que nesse 

ambiente não existe nenhum objeto pessoal ou qualquer tipo de equipamentos 

eletrônicos, e isso será uma nota importante para compreendermos a trajetória do 

trabalho de DGF. 

Essas observações tiveram como base os registros fotográficos, as descrições nos 

catálogos e algumas análises críticas. 

1.3.2 Nos années 70 (chambre) (1992) 

O ambiente Nos années 70 foi concebido para a exposição Le Dimanche de la 

vie em Milão, na Itália. Essa é a primeira vez que DGF utiliza objetos como fotografias 

e livros dando índices para narrativa que será ampliada pelo visitante. Os objetos que 

foram adicionados representam objetos pessoais e tiram qualquer dúvida que esse 

ambiente é uma representação de ambiente doméstico, e não apenas de quartos 

genéricos de hotéis ou acomodações temporárias. 

O dormitório ambientado como um quarto da década de 1970, tem um colchão 

de casal colocado diretamente sobre o piso, coberto por um lençol rosa e uma 

almofada roxa. Além dos livros e das fotografias, já identificados como índices 

pessoais narrativos, o ambiente conta com uma luminária tipo Boalum – dos designers 

italianos Gianfranco Frattini e Livio Castiglioni – e um tecido indiano decorativo em 

uma de suas paredes. 

Nesta instalação, DGF buscou recriar a atmosfera do quarto de seus pais na 

década de 1970 com as paredes roxas, tapeçaria  de tecido indiano, luminária 

modernista, e uma seleção de livros evocativos deste período de tempo. Segundo DGF : 

Nos années 70 (Nos nossos anos setenta) éramos crianças e os nossos 
pais aproveitaram a oportunidade para a autolibertação. Rosa e violeta: 
amor e suas contradições. [Essa obra dá]...os primeiros passos em 
direção a autobiografia, através do espaço de uma memória de infância, 
o quarto dos pais (ZAHM, 1993, p.37, tradução nossa.) 

Os livros apresentados são Changements, Paradoxes et Psychothérapie, 1974 de 

Watzlawick, P, Weakland, J and Fisch, R.; Au-delà de la culture, 1976 de Edward T 

Hall; L’Arrangement, 1967 de Elia Kazan; Avalovara, 1973 de Osman Lins e Rainer 

Werner Fassbinder (Reihe Film), 1974 de Peter Idens. 
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Figura 1. Et la chambre orange, 1992. Villa Arson, Nice, França. Ambiente/instalação. Fonte: 
http://www.corvi-mora.com/gallery/Artists/DGF-DGF/19/. Site visitado em março 2017. 

 

Figura 2. Nos années 70 (chambre). ambiente/instalação. Gió Marconi, Milano, 1992. Fonte: (CENTRE 
GEORGES POMPIDOU, 2015, p.89). 
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1.3.3 À rebours (1993) 

Essa obra leva o mesmo nome do livro de 1884 do escritor francês Joris-Karl 

Huysmans (1848-1907), traduzido para o português como Às avessas. Os três  

ambientes compostos por DGF seriam uma versão atual da habitação de Des Esseintes, 

personagem principal do romance e sua solidão. 

A criação de ambientes que representem a casa de um personagem fictício 

delineia a referência e a influência que a literatura tem em sua obra desde o princípio. 

No caso de Nos années 70, as referências à literatura estavam expressas apenas pela 

presença dos livros, enquanto que em À rebours a concepção espacial da instalação 

está conectada a uma história ficcional. 

Assim como À rebours, poderíamos observar a conexão ficcional da artista em 

outros ambientes, como as obras RWF (chambre), RWF (cuisine), RWF (Lola) e RWF 

(Veronika Voss) (1993) que sinalizam uma relação com o cineasta alemão Rainer 

Werner Fassbinder (1945-1982) designado pela sigla RWF. Lola e Veronika Voss são 

nomes dos filmes de Werner Fassbinder lançados nos anos de 1981 e 1982 

respectivamente. 

Segundo Lynne Cooke, os ambientes de DGF assim como a obra desenvolvida 

posteriormente Tapis de Lecture (2000) funcionariam como romances policiais em que 

os espectadores discerniriam um estado de espírito ou decifrariam um conjunto conciso 

de pistas em um espaço personalizado e altamente estilizado, relacionados a um 

determinado indivíduo (DGF, VILLAS-MATAS e COOKE, 2010, p.51). Para Cooke a 

obra RWF, assim como seus outros ambientes domésticos, por não se colocarem como 

imagem, não se tornariam legíveis como “representações concretas de um espaço 

específico”. 

Os ambientes de À rebours são como uma tríade colorida: as divisórias espessas 

colocadas em um assoalho definem três áreas, entre elas, uma entrada vermelha, uma 

sala amarela e um escritório azul claro. Segundo Cristina Agostinelli, a cor – assim 

como na casa de Des Esseintes – permeia todo o espaço, mergulhando o espectador em 

uma casa de lugares monocromáticos intensos. (POMPIDOU, 2007, p.195) 
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Figura 3 e Figura 4. À rebours. ambiente/instalação.  Centre Georges Pompidou, 1993. Foto de Philippe 
Migeat. Fonte: www.centrepompidou.fr. Última visualização março de 2017. 

 

 
Figura 5. À rebours. ambiente/instalação.  Centre Georges Pompidou, 1993. Foto de Philippe Migeat 
Fonte: www.centrepompidou.fr. Última visualização março de 2017. 
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O rádio-relógio ou despertador é um elemento chave na obra de DGF e é a 

primeira vez que ele é colocado em um de seus ambientes. Esse tipo de equipamento 

eletrônico já havia sido exposto em 1985, em sua obra Untiltled (1985-2015) aparece 

sob um vaso de lírios, em uma extremidade da Galeria de Arte de Grenoble, quando 

ela era ainda uma estudante de artes visuais. 

Em Untitled, DGF tinha a intenção de colocar “dois sentimentos de tempo 

diferentes, um sobre o outro” (DGF e HEYNEN, 1998, p.17). A artista utiliza o radio-

relógio como um “elemento remanescente/motivo” de diversos ambientes além de À 

rebours (1993), como em Intérieur/Musée (1994), Les heures (2h) (1994), Un chambre 

en ville (1996) ou Milwaukee Room (1997). 

O índice deixado por DGF e posteriormente confirmado por sua afirmação, 

indica a investigação sobre o tempo-espaço em seus ambientes. Outro elemento que 

aparece pela primeira vez em um desses três ambientes é o aparelho televisivo, que será 

explorado mais profundamente na obra Une chambre en ville (1996). 

 

1.3.4 Une chambre en ville (1996) 

Esse ambiente foi elaborado pela primeira vez para a galeria Jan Mot, em 

Bruxelas, em 1996. Posteriormente fez parte da exposição Dominique Gonzalez-

Foerster, Pierre Huyghe, Phillipe Parreno no ARC/Musée d’Art Moderne de la Ville de 

Paris, na França, entre os anos de 1998 e 1999. Segue sendo reproduzido em diversas 

exposições desde então. 

O ambiente contem poucos elementos, como um carpete de cor avermelhada, 

uma pilha de jornais, um aparelho telefônico com fio, um minitelevisor (preto e branco 

Supertech) sem antena e conectado a um canal silencioso sem sintonia, e um rádio-

relógio Sony Dream Machine que indica o tempo real e conectado a uma estação de 

rádio a escolha da artista. 

A iluminação é feita por seis projetores instalados no teto rebaixado por painéis 

de vidro fosco, e varia consecutivamente entre os tons de azul, vermelho e laranja.  

Esse ambiente compõe-se de diversos itens apresentados em obras anteriores, 

porém pode-se perceber uma rarefação de elementos indicadores diretos, como móveis 

ou objetos específicos de dormitórios e salas em geral. Une chambre en ville seria uma 
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obra que demonstra uma ampliação de questões colocadas pela artista em direção à 

ambientes exteriores.  

Segundo Stéphanie Moisdon-Trembley, os objetos que estão locados no chão 

evocam o exterior e a vida urbana. O rádio-relógio, o telefone e o jornal seriam um 

tipo de “consciência radiante” de que não existiriam fronteiras entre o espaço privado 

e o social (MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.68).  

Os objetos eletrônicos ligados e funcionando não estariam indexando o mundo 

real ou insistindo em uma funcionalidade, mas simbolizando  a passagem do exterior 

para o interior (MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.67). Esses objetos e telas 

representariam uma difusão, alteração e invasão dos interiores pela exterioridade. 

 

 
Figura 6. DGF. Chambres en ville (1996), ambiente/instalação, ARC/Musée d’art moderne de la Ville de 
Paris, 1998. Fonte: Esther Schipper. 
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1.4  Espaço narrativo pós-moderno e o espaço de DGF 

Em uma entrevista com DGF, Jacques Rancière apresenta as instalações de arte 

contemporânea como um modo privilegiado de exibir ou representar a arte em sua 

natureza e destino. Segundo ele, a pintura já teve esse papel central que hoje é ocupado 

pelas instalações. Isso porque o que a arte mostra hoje é a constituição dos espaços e o 

arranjo de objetos nesse espaço (RANCIÈRE, 2006, pp 32-33). 

Para Rancière, as instalações manteriam essa generalidade, ou falta de 

especificidade do que poderia ser compreendido como objeto de arte; ou ainda a 

ausência de um identificador de arte. Porém, a atenuação das fronteiras entre campos 

de conhecimento e entre o momento em que um objeto não-artístico se torna arte pode 

trazer duas consequências significativas: o hiper-espetáculo causado pelo acúmulo de 

efeitos ou o desenvolvimento de combinações do que seria arte.  

O momento que você escreve arte com a maiúscula A é também quando 
qualquer lugar se torna um “lugar de arte”, um espaço para compor 
elementos heterogêneos. A instalação retoma isso. Mas também é um 
gênero autoritário, que diz “eu faço sentido!” se eu colocar um móvel 
aqui, uma televisão ali, essa cor na parede. Essa é uma entropia 
específica da instalação: sua realização contradiz seus princípios quando 
restaura o princípio de maestria (RANCIÈRE, 2006, p.34, tradução 
nossa). 

Essas combinações vêm da contestação desses limites, assim dizendo, o 

momento em que a arte sai dela mesma e o momento em que as coisas, as percepções e 

os efeitos entrariam nela (RANCIÈRE, 2006, p.33). 

Segundo Rancière, por conta dessa contradição, ocorreu a transformação 

gradual dos espaços das instalações em espaços midiáticos compostos por projeções de 

vídeos e telas planas onde a pesada materialidade desapareceria e as sombras 

causariam diferentes percepções e efeitos em seus visitantes. 

Essa transição apontada por Rancière pode ser apreendida pelos ambientes 

criados por DGF e seu direcionamento para o vazio. 

 [...] eu sempre preferi a palavra ambiente à palavra instalação. Eu 
acredito que como  metáfora da natureza, ela seja precisa. Para mim, 
existe um lado da loja de ferragens na instalação, enquanto que na 
noção de ambiente existe a dimensão do romântico e do natural 
(OBRIST, 2008, p.37, tradução nossa).  
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Ainda que utilizado por Rancière, o termo instalação é preterido por DGF que 

prefere utilizar o termo ambiente. 

Outro termo que DGF utiliza frequentemente é a palavra momento, que 

descreve diversas obras. Segundo ela, o momento “parece conter as duas dimensões de 

tempo e espaço” (DGF e HEYNEN, 1998, p.17).  

[...] é muito do que se tratam os quartos: não são somente objetos e 
mobiliário, nem só uma memória ou tempo específicos mas sim um 
meio-termo. Uma combinação de espaço e tempo, um tipo de momento, 
talvez um certo lugar em um determinado tempo; talvez algo que esteja 
acontecendo tanto na sua mente quanto ao redor de seu corpo (DGF e 
HEYNEN, 1998, pp.17-18, tradução nossa). 

Para essa pesquisa, mostrou-se relevante perceber os pontos norteadores 

segundo a própria artista, especialmente em relação aos conceitos de tempo e espaço já 

delineados. 

... 

 

Como antecipado na introdução desta dissertação, alguns teóricos e 

especialmente Nicolas Bourriaud tentaram sistematizar um conjunto de ideias que 

unissem um grupo heterogêneo e não oficial de artistas sob o título de arte relacional. 

A proposição de Bourriaud não é uma novidade, pensando nas obras e escritos 

de Helio Oiticica no Brasil nas décadas de 1960 e 1970 – especialmente em seu Projeto 

Ambiental –, porém essa provocação do espectador em relação ao espaço e sua 

configuração mental aconteceriam de uma maneira diferente na contemporaneidade. 

O que é descrito por Bourriaud como uma estética relacional a partir da 

interatividade do visitante com as obras de artes, e entre si mesmos, poderia ser 

confrontado com a descrição de Jameson a respeito da percepção de um indivíduo 

frente ao saguão do Hotel Bonaventure de Los Angeles em a Lógica do cultural do 

capitalismo tardio (JAMESON, 2002). Apesar de Bourriaud caracterizar a 

configuração de algum tipo de vínculo societário, ainda que momentâneo, como uma 

das essências das instalações e performances dos artistas da década de 1990, seria 

interessante também pensar no correlato espaço narrativo de Jameson, no qual os 

indivíduos seriam capazes de produzir uma história virtual utilizando-se de recursos 

emprestados de outros campos de conhecimentos, por meio da trajetória física dos 
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sujeitos. Ou seja, também a partir de um tipo de relação, ainda que para Jameson, essa 

tenha um caráter de fragmentação do sujeito na contemporaneidade. 

Para Jameson existiria um aspecto de originalidade no espaço pós-moderno a 

partir da “mutação do espaço construído” (JAMESON, 2002, p.64). O que Jameson 

analisa nesse texto, e que nos interessa nessa abordagem, seriam as escadas rolantes e 

os elevadores que poderiam, segundo o próprio arquiteto do Hotel Bonaventure, John 

Portman, ser entendidas como “esculturas cinéticas gigantes”. 

Segundo Jameson,  a “nossa trajetória física em tais edifícios (como o 

Bonaventure) como narrativas ou histórias virtuais, que somos chamados a completar e 

preencher como nossos próprios corpos e movimentos”  (JAMESON, 2002, p.69).   

No caso do Bonaventure, a narrativa seria “intensificada”, “simbolizada” e 

“reificada”. Isso ocorreria em função da automatização do trajeto do sujeito pelas das 

máquinas de transportes, como elevadores e escadas rolantes. O passeio automatizado 

seria portanto, uma alegoria do movimento feito a pé pelas pessoas e que segundo 

Jameson se torna uma “intensificação dialética da auto-referencialidade de toda a 

cultura moderna, que tende a voltar-se para si mesma e designar sua própria produção 

cultural como conteúdo” (JAMESON, 1985, p.69). 

Na visão de Jameson, a mutação extrema do espaço que teria gerado o que ele 

chama de hiperespaço pós-modernista conseguiu “ultrapassar a capacidade do corpo 

humano de se localizar, de organizar perceptivamente o espaço circundante e mapear 

cognitivamente sua posição em um mundo exterior mapeável” (JAMESON, 2001, 

p.70). Segundo o autor, essa disjunção do corpo com o espaço construído acelerada 

pelo período pós-moderno é análoga à incapacidade de mapear a rede mundial de 

informações a qual estamos inseridos como sujeitos individuais. 

O embaralhamento de dados e o desarranjo de signos que Jameson vê como 

danoso ao indivíduo na tarefa de percepção e compreensão do espaço pode ser 

fundamento pertinente para a arte contemporânea. Como se utilizar desse fato cultural 

e resistir à total alienação do indivíduo ao que lhe é exterior? 

A obra de DGF pode ser interpretada como uma reação a essa saturação e 

aleatoriedade de indicadores. Assim como Jameson, para DGF a imersão do visitante 

em seus ambientes e seus percursos são fundamentais na composição da obra, porém, 

ao invés da saturação hiperespacial pós-moderna, e da incapacidade de compreensão 

espacial provocada pela pura “reificação” dos espaços, a artista se utilizaria do 
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conceito de vazio para lidar com as mesmas narrações espaciais, porém, com a 

intenção de construir e intercambiar novas possibilidades de enredos e estórias. 

Ao contrário do exemplo do Hotel Bonaventure, no caso das obras de DGF, o 

passeio entre realidade e virtualidade é feito no tempo do visitante, e essa é uma das 

pesquisas da artista, e portanto, problematizando a aleatoriedade dos significantes na 

hiperrealidade contemporânea. Para a artista interessa o tempo de permanência do 

visitante frente ou imerso em uma obra, e o modo como as pessoas se relacionam com 

seu trabalho. Segundo ela: 

Quando eu tinha uns 17 anos, trabalhei como uma guarda de museu em 
Grenoble onde eu estudei arte. Eu me lembro de ficar chocada em quão 
pouco tempo  as pessoas passavam em frente a cada obra de arte. Então, 
hoje eu quero persuadir as pessoas a se engajar com a minha arte do 
mesmo modo que um escritor atrairia as pessoas a lerem seu livro 
(TELEGRAPH). 

Os ambientes de DGF estariam portanto, mais ligados aos processos de leitura 

dos índices deixados e ao modo como interagimos com a obra. A aproximação aos 

processos de leitura e construção de ideias seria mais importante do que o modo direto 

como nos relacionamos com os objetos em si.  

Essa característica aparece desde as primeiras experimentações da artista até 

seus ambientes de leitura que sucederão a série Chambres já nos anos 2000, como por 

exemplo a obra Tapis de Lecture (2000), ou derivações que ampliaram suas questões, 

como Desert Park in the tropics (2007) em Inhotim. Os “tapetes de leitura” se repetem 

como conceito por diversas obras. São lugares que permitiriam um momento de 

tranquilidade e contemplação. A leitura casual de livros escolhidos por DGF pelos 

visitantes de instituições ou galerias que recebem suas obras, apesar de representar um 

hábito incomum nesse contexto de exposição de arte, encorajariam o público a 

relembrar enredos de livros já lidos previamente e a descobrir o que lhe seria estranho 

ou inédito. 

Nas obras de DGF os temas e ideias emergiriam a partir de questões materiais, 

formais ou temáticas a partir de referências cruzadas de lembranças e antevisões (DGF, 

VILLAS-MATAS e COOKE, 2010, p.50-51).  

O processo mental ligado à literatura nas obras de DGF, além da concepção de 

um “local de leitura”, como em Desert Park, continuará presente na pesquisa da artista 

e será uma constante em outros de seus parques e jardins. A leitura dos signos e 
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indícios em obras como Park – plan for escape, por exemplo, seguem alguns dos 

mesmos princípios da série de Chambres e serão aprofundados nos capítulos  2 e 3 

desta dissertação. 

1.5  Les immatériaux e uma possível relação com 

Chambres  

Em uma entrevista a Hans Ulrich Obrist, DGF enfatiza a raridade de exposições 

de arte que sejam realmente memoráveis como foi o caso de  Les immatériaux em 1985 

no Centro Georges Pompidou de Paris (OBRIST, 2008, p.35). Essa mostra influenciou 

não só a ela mas também a quase toda sua geração de artistas, como Philippe Parreno, 

Pierre Huyghe, Peter Fischli & David Weiss, entre outros. Uma das investigações dessa 

pesquisa é a possível influência, especialmente no início da carreira da artista, dos 

conceitos de tempo e espaço trazidos por essa exposição. 

Em resposta aos avanços tecnológicos, à globalização econômica e à 

imaterialidade, Jean-François Lyotard levantou novas questões ao mundo da arte. Les 

immatériaux foi considerada posteriormente a inauguração da pós-modernidade e um 

marco na história da relação entre arte e tecnologia.  

O que Lyotard acreditava ser necessário questionar era a resposta da cultura a 

esse período e sua crise imanente, que ocorria desde meados da década de 1970 em 

função das incertezas e desorientações individuais e sociais; e da crise energética e 

financeira em decorrência do aumento significativo do preço do petróleo. 

O caráter decisivo e impactante de Les immatériaux na obra de DGF, segundo 

ela mesma, estaria ligado à exploração de todas as dimensões de luzes e sons, textos e 

especialmente da arquitetura expositiva que levou em consideração o percurso e o 

movimento dos visitantes para sua configuração (OBRIST, 2008, p.35). 

Segundo DGF: 

Para mim, a exposição se torna ‘fossilizada’ quando uma série de 
objetos são iluminados como tantos pontos. Considerando que é 
libertada quando a ideia se mover [moving through] pela exposição se 
torna um fator decisivo: quando diferentes níveis sensoriais são 
utilizados; quando não ficamos presos ao ótico (…) e quando nossas  
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ações estão condicionadas pelo que ouvimos. Essa dimensão sinestésica 
é fundamental (OBRIST, 2008, p.38, tradução nossa). 

Quando questionada sobre sua geração de artistas ter crescido nos anos 80 

justamente em regime de pós-modernidade, e por isso de sua relação com a arquitetura 

de alguma maneira, DGF defende que esse período realmente moldou sua relação com 

o espaço (ZHAM, 2013). 

Essas duas afirmações de DGF colocam as obras escolhidas aqui sob uma 

perspectiva teórica capaz de levantar questões importantes. 

Além dessas características enfatizadas pela artista, podemos perceber que as 

ideias exploradas pela curadoria se refletirão em vários momentos da obra de DGF 

como será o caso da referência literária que permeou a mostra, as relações com novas 

tecnologias ou as proposições espaciais da exposição do Pompidou de 1985. 

A mostra operava especialmente com a emergência de uma nova materialidade 

em resposta aos avanços de telecomunicação e da tecnologia mas não recebeu esse 

nome apenas por esse motivo. O prefixo “i” de imaterial anuncia uma ruptura dos 

conceitos modernos de material, linguagem, corpo, ciência e arte (HUI e 

BROECKMANN, 2015). 

Lyotard assumiu a curadoria da exposição em 1983 no contexto de uma 

pesquisa iniciada anos antes pelo Pompidou sobre novos materiais e criação. Ele fez 

com que o evento criado desafiasse esses três conceitos estudados: o “novo”, o 

“material” e a “criação”. "Eu não sei nada sobre materiais; o novo não significa nada; 

e criação pertence à teologia ou à estética romântica, isto é, as coisas exatamente que 

se deve questionar” (RESTANY, 1985). 

O evento, termo melhor aplicado segundo o próprio Lyotard – ao invés de 

exposição – não deveria ser considerado como uma mostra de arte porque não se 

pretendia como enciclopédica ou documental, e sim concebida como uma dramaturgia 

destinada a fazer experimentar a sensação de completude da época e a ansiedade 

nascida no início da pós-modernidade. Nesse sentido, Les Immatériaux seria um 

projeto tanto filosófico quanto artístico. 

Segundo Jean-Louis Boissier, Les immatériaux significa não apenas o imaterial, 

mas também o aberto, “um material que desaparece como uma entidade 

independente”, um material que "o modelo da linguagem supera o da matéria" e com 

o princípio não de “uma substância estável, mas um conjunto de interações”. 
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Se Les immatériaux foi inicialmente concebida para tratar de novos materiais e 

criações, em um dado momento um sopro de tecno-cultura, literalmente, a 

desmaterializou (RESTANY, 1985). 

Para John Rajchman, Lyotard fez questão de insistir que o objetivo de Les 

Immatériaux não era o de apresentar objetos, mas para tornar visível, mesmo palpável 

(e assim presente) uma espécie de condição técnico-científica pós-industrial, ao mesmo 

tempo artística, crítica e curatorial (RAJCHMAN, 2009). 

O percurso da exposição multiplica a prova e os testes da relatividade: 
percepções relativas, identidades ambíguas, corpo/não-corpo, 
formas/não-formas, vazios contínuos, variáveis ocultas, decoração 
invisível, luzes fluorescentes tubulares, imagens irrepresentáveis, 
profundidades simuladas, referências inversas, solos esquecidos, textos 
evanescentes, objetos perdidos, tempo diferido(...). O visitante de Les 
Immatériaux reúne, em desordem, uma quantidade incalculável de 
impressões psico-sensoriais vívidas na fronteira entre a realidade e a 
ficção, realização e ilusão. Algumas serão infinitamente agradáveis, 
outras menos (RESTANY, 1985, tradução nossa). 

A exposição será vista como uma proposta de evolução do conceito expositivo 

em si. Ela recusa o modelo histórico herdado do século XVIII de percurso linear, de 

sala em sala, bem como o que se torna muito popular na época: um espetáculo onde o 

fruidor é absorvido pelo programa.  

Para Boissier, o espaço de Les immatériaux seria um jardim noturno, com 

diversas linhas de força, cantos, alguns becos sem saída e, mais que tudo, perspectivas. 

É “um labirinto de situações organizadas por perguntas”, em que não se erra, mas 

onde as possibilidades não se esgotam”. 

John Rajchman afirma que longe dos ideais informativos de comunicação, Les 

Immatériaux apresentou uma condição de desconforto, uma sensação de desordem em 

si, dada e facilitada pela grande figura estética do labirinto (RAJCHMAN, 2009). Ele 

acrescenta ainda que no teatro labiríntico de Lyotard, local da nova condição da 

informação (pós-cinematográfica), a imaterialidade já não era concebida em termos de 

libertar conceitos ou ideias de todos os materiais, mas, ao contrário, mudar a ideia de 

materialidade afastando-a do conceito de matéria constituída (incluindo a distinção 

"modernista" entre forma e conteúdo). 
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Retomando a fala de DGF da entrevista concedida a Hans Ulrich Obrist, 

percebemos também as mudanças paradigmáticas ocorridas na pós-modernidade em 

relação a noção de espaço, especialmente pela sua obra. 

Uma chave teórica para a compreensão de Chambres, assim como o  

experimentalismo da arquitetura de Les immatériaux, seria a articulação entre os 

espaços cenográficos expositivos do século XIX que buscavam a simulação da vida, e 

todo o material virtual e informações que estariam disponíveis em monitores de vídeo, 

e interfaces comunicacionais do período (RANCIÈRE, 2006, p.35). Com isso, 

poderíamos compreender que em Chambres, DGF proporia uma reformulação do 

espaço expositivo e das maneiras de constitui-lo pelos indivíduos. 

A literatura teve grande importância na concepção de Les immatériaux, assim 

como nas obras de DGF. Os contos de Jorge Luis Borges como O jardim de veredas 

que se bifurcam e A biblioteca de Babel são referências tanto no projeto de Lyotard 

como nas propostas do arquiteto Philippe Delis para a expografia labiríntica que se 

conformou no evento.  

Como um discípulo de Maurice Merleau-Ponty, François Lyotard propôs em 

Les Immatériaux uma alternativa ao livro no papel de disseminação de ideias – uma 

nova sensibilidade de comunicação na qual os visitantes pudessem experimentar a 

leitura através de uma narrativa escrita implicitamente que emergiu após essa mostra 

(DGF, BLOOM, et al., 2008).  

Essa conexão com a literatura de uma forma implícita pode ser portanto, um 

ponto de conexão com a obra de DGF já que muitos de seus trabalhos ou são 

denominados romances escritos por ambientes ou atmosferas e não por palavras. 

Diversas obras de DGF fazem uma reflexão direta a autores como James Graham 

Ballard, Enrique Villas-Matas e Adolfo Bioy Casares. 

1.6  Desdobramentos da imaterialidade: a imersão nas 

cores e na tecnologização do vazio 

Algumas das questões levantadas por Lyotard a partir da experiência exibitiva 

do Pompidou de 1985 foram abandonadas pelos artistas contemporâneos após o 
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período de Guerra Fria, porém  a experimentação espacial e a relação entre arte e 

tecnologia são alguns exemplos de formulações que permaneceram em discussão na 

arte das décadas de 1990 em diante. 

É nesse contexto que a obra da artista francesa DGF emerge em meados da 

década de 1980. Como podemos perceber pelos conceitos apresentados até o 

momento, o trabalho da artista estaria conectado, e talvez indissociável em diversos 

níveis práticos e teóricos, com a arquitetura sem deixar de responder ao momento de 

passagem moderno/pós-moderno/contemporâneo. 

DGF afirma que a Les immatériaux teve um impacto importante em seus 

trabalhos, apesar de não ter participado da exposição de 1985 no Pompidou, e de ela 

acreditar que as suas experiências mais marcantes tenham se dado em ambientes reais, 

ao invés de exposições de arte (OBRIST, 2008, p.35).  

A necessidade de um espaço aberto e experimental, sem restrição. É a 
minha maneira de resistir a regressão atual, eu nunca imaginaria: tudo 
se encerra de maneira cada vez mais autoritária (BAILLY, 2007, 
tradução nossa). 

A artista afirma também que seus trabalhos ambientais são, antes de mais nada, 

experimentais (OBRIST, 2008, p.16).  

Segundo DGF: 

Existem muitos exemplos de trabalhos envolventes que permitem – ao 
mesmo tempo e em alguns momentos – estar fora deles. (...) Em todo 
caso, arquitetura é justamente isso: você entra e sai, e assim 
sucessivamente. Essa é a qualidade que eu estou buscando. Para mim, a 
exposição se torna fossilizada quando uma série de objetos estão 
destacados como diversos pontos. Se o objeto está livre, a ideia de 
mover-se pela exposição se torna um fator decisivo: quando diferentes 
níveis sensoriais são requisitados; quando não permanecemos presos ao 
óptico, aos impulsos dos aparelhos visuais (scopic); e onde nossas ações 
são condicionadas pelo que ouvimos. Essa dimensão sinestésica é 
fundamental (OBRIST, 2008, p.38, tradução nossa). 

Para ela, interessaria a dupla relação com o entorno, com o ambiente. DGF 

explora a sensação de circundar e ser circundado por algo ao mesmo tempo, se 

tornando uma exterioridade do mesmo: poder entrar e sair. 

Eu entendi que a arte que me interessa é aquela em que você entra e que 
te transforma profundamente; porque ela está em uma certa escala, 
porque integra história, música, iluminação... Eu sempre tive dificuldade 
em encontrar a minha genealogia na história da arte, mas aqui está. No 
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geral, conceitos panorâmicos que integram história e texto (RANCIÈRE, 
2006, tradução nossa). 

Ainda: 

 (...) Eu sempre procurei a relação com o ambiente, uma imersão, mais 
do que a relação com o objeto. Eu nunca estive interessada na relação 
com algo que você pode pegar/segurar, mas sim na relação com o que 
nos cerca (OBRIST, 2008, p.19, tradução nossa). 

Vale salientar que a investigação tanto dos limites da arte e dos conceitos de 

tempo e espaço foi sempre uma constante no trabalho de DGF, especialmente em seus 

ambientes. 

A imaterialidade de suas obras pode ser melhor compreendida pela ideia da 

artista de que nós não estaríamos mais “lidando com a problemática dos objetos, mas 

da arquitetura”, e que seria essa a problemática que ela estaria buscando em última 

instância (SANTUCCI e WICKER, 2006). 

A pouca materialidade desses ambientes íntimos seria apresentada como 

“atmosferas, climas e sensações de arte indizíveis usando um repertório de imagens 

vaporosas e sem enquadramento” por Bourriaud (BOURRIAUD, 2009, p.62).  

Segundo a artista: 

A ‘tecnologização’ dos (espaços) interiores, que transforma a relação 
com sons e imagens. A ‘tecnologização’ progressiva das habitações e dos 
espaços de exposição. Um novo tipo de experiência: que se transforma 
em relação às estórias, imagens e sons, que transforma o público e sua 
relação com a arte, que transforma a ‘sensação de arte’ em ‘sensação de 
cultura’ (CENTRE GEORGES POMPIDOU, 2015, p.200, tradução 
nossa, parênteses nossos). 

Para a DGF, a tecnologização dos interiores – levadas ao extremos nas obras 

como Une chambre en ville – transforma nossas reações aos sons e imagens, e provoca 

um reencantamento com os espaços que interfere diretamente na construção de si 

(BOURRIAUD, 2009, p.62). 

 

O universo de DGF não é descritivo nem representante, mas alusivo, 
evocativo, romântico e sonhador. Consiste em que a artista chama 
pistas (objetos, fotografias, textos ...) marcos de referência para 
estimular o imaginário, levam o espectador a reconstruir os elementos 
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de um quebra-cabeça como quer, para criar sua própria ficção. (ARC, 
MUSÉE D'ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS, 1993, tradução 
nossa). 

Seus ambientes não seriam entretanto, uma representação da interiorização, mas 

ao contrário, um lugar de confronto entre as narrativas sociais e íntimas, onde 

circulam imagens recebidas e projetadas.   

Como desenvolvido ao longo deste capítulo, a ideia proposta por DGF, segundo 

Bourriaud, seria a de criar novos enredos à auto-narrativa dos ambientes domésticos 

num âmbito do inconsciente, conseguidos pela apropriação do visitante dos objetos 

afetivos, de algum mobiliário desses quartos de dormir, das cores e das fotografias para 

o resgate da memória emocional e estética onde serão projetadas novas imagens. 

Segundo ele, a artista apresenta uma estrutura onde se inscreveriam lembranças, locais 

e fatos cotidianos. 

Ao invés de ter um texto explicativo completo, eu pensei em um 
background colorido com algumas pistas, como um fragmento de uma 
época e algumas palavras evocativas. Eu acredito que seria mais difícil 
do que uma história totalmente escrita, e poderia estimular uma busca 
(auto) biográfica... (WEIL, [s.n]) 

Como visto na obra Une chambre en ville, gradualmente o papel dos índices 

materiais vai  decaindo e a cor – juntamente aos aparelhos eletrônicos – se apresenta 

como um elemento que ganha força nos trabalhos da artista. As cores seriam colocadas 

em uma posição central (BOURRIAUD, 2009, p.63). 

A importância da cor é enfatizada pelo título dos ambientes, como nas 

instalações Son esprit vert... (O seu espírito verde...) de 1991, The mystery of the 

Yellow Room (O mistério do quarto amarelo) também de 1991 ou La Chambre 

Orange (O quarto laranja). Às vezes, as cores são usadas como marcadores de 

memórias de uma geração, por exemplo, na instalação  Nos années 70 a cor roxa é 

associado com a infância da artista  (ESTHER SCHIPPER GMBH). 

Para a artista, as estruturas de memória são frequentemente associadas às cores 

e variam de geração para geração, e novamente, elas seriam utilizadas como índices de 

memórias, justamente por ser visual. Para DGF, cada geração teria a sua própria 

coleção de cores como suporte de memórias. No caso de Nos années 70  a artista 

evocou justamente os roxos, rosas e o carmesim de sua infância (WEIL, [s.n]). 
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Penelope Curtis no catálogo da exposição Nocturama de 2008 acredita que a 

expressão “sensação de arte” se aplicaria plenamente a algumas das obras de DGF pois 

as camadas de efeitos causadas pela cor e pelo som invocariam nossos instintos e 

também nossa memória (DGF, BLOOM, et al., 2008, p.101). 

Segundo DGF: 

A cor é uma entrada na narrativa. Os quartos de cores e as pistas que 
eles fornecem geralmente contêm uma série de elementos para que o 
espectador adicione o que ele/ela precisa para entender o trabalho e ligar 
os elementos existentes. Não é bem como a leitura, embora a leitura 
pode ser uma maneira de completar o trabalho; é sim uma maneira de 
gerar uma história e, assim, ampliar a importância da interpretação 
(CENTRE GEORGES POMPIDOU, 2015, p.191, tradução nossa). 

Ainda: 

Sobre essa ‘sensação de arte’,[...] não é uma questão de arte pela arte. 
Em certo sentido é mais como retornar 100 anos à obsessão simbolista 
de conectar os sentidos – enfatizando atmosferas, cores e sons – fazendo 
conexões entre o espaço mental e o espaço real – envolvendo memórias 
nos quartos – conectando diferentes sentidos e colocando o espectador 
não em frente a algo, mas dentro dele (DGF e HEYNEN, 1998, p.19, 
tradução nossa). 

Assim como em Une Chambre en ville, diversas obras como Sturm (1996) ou 

Home Cinema Mars (2000) inserem progressivamente objetos eletrônicos e telas de 

vídeos, sons e cores para pensar o espaço contemporâneo. Segundo Moisdon-

Trembley, DGF se utiliza da concepção moderna da casa como máquina de morar 

nessas obras –  que parte do princípio da forma ser determinada pela função de um 

objeto – para problematizar esses questionamentos na atualidade (MOISDON-

TREMBLEY, 2002, p.67). 

Obras como Home Cinema que se alinham teoricamente com a série Chambres 

tentariam, portanto colapsar os espaços externos, virtuais e internos e permitiriam ao 

visitante definir seu posicionamento físico e mental, e seus comportamentos em termos 

de vigilância e sonolência a partir desses ambientes. Os dispositivos de DGF segundo 

Moisdon-Trembley operariam em chaves de interatividade, irrealidade, autonomia e 

desmaterialização e colocariam o visitante numa ambiência onírica que o informa da 

similaridade do espaço doméstico, mas que contem radiações e sinais de transmissões 

eletrônicas (MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.68). 
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A imersão dos visitantes nas cores de seus ambientes é feita de forma a não 

perder-se no tempo/espaço. As cores marcariam a coexistência entre as camadas de 

passados e as emergências do presente sem a intenção de criar apenas efeitos e belas 

imagens  (MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.71). 

A sensação de já ter estado em alguns de seus quartos são ampliadas pelo uso 

das cores representativas de cada geração e pela liberação de memórias e ficções.  

Para Moisdon-Trembley, o poder das cores na potencialização dos gatilhos de 

lembranças ou na criação de novas narrativas tem maior eficácia do que as fotografias 

pelo seu caráter de abstração. Para ela, as cores seriam a primeira linguagem a gerar 

interpretações, associações e tensões (MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.72). 

A cor adquiria um papel arquitetônico produzindo diversas reflexões e refrações 

no ambiente. A cor seria, portanto, um modo de confrontar o espectador e as 

potencialidades do espaço, com os estados e meios que poderiam se tornar reais a 

qualquer momento. Sombras, raios de luz e cores são capazes de extrair e constituir 

espaços que não estão nem vazios nem desconectados, mas interiorizados (MOISDON-

TREMBLEY, 2002, p.72). 

... 

 

Analisamos neste capítulo os ambientes internos e domésticos de DGF que 

introduzem a exterioridade por meio de elementos de informação da telecomunicação, 

do cinema, literatura de dos aparatos tecnológicos. Será interessante notar a 

continuação da pesquisa da artista em relação aos espaços exteriores em instalações e 

obras site-specific e filmes e que desenvolverão conceitos iniciados nesta primeira fase. 

Elaboramos esse estudo no capítulo subsequente desta dissertação.
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Capítulo 2   

Do interior para o exterior: uma passagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correspondências 
 
A Natureza é um templo vivo em que os pilares  
Deixam filtrar não raro insólitos enredos; 
O homem cruza em meio a um bosque de segredos 
Que ali o espreitam com seus olhos familiares. 
 
Como ecos longos que à distância se matizam 
Numa vertiginosa e lúgubre unidade, 
Tão vasta quanto a noite e quanto a claridade, 
Os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. 
 
Há aromas frescos como a carne dos infantes, 
Doces como o oboé, verdes como a campina, 
E outros, já dissolutos, ricos e triunfantes, 
 
Com a fluidez daquilo que jamais termina,  
Como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, 
Que a glória exaltam dos sentidos e da mente. 

 
 

(BAUDELAIRE, 2016, pp.134-5) 
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Para Jacques Rancière, a estética seria definida como um sistema de formas a 

priori, que determinaria o que se dá a sentir. Para ele, estética seria portanto, “um 

recorte dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível, da palavra e do ruído que 

definem ao mesmo tempo um lugar e o que está em jogo na política como forma de 

experiência” (RANCIÈRE, 2005, p.16).  

O autor identifica no trabalho de DGF a sutileza da experiência contemporânea 

a partir da possibilidade de descobrir emoções e percepções circulando nas paisagens 

ou na música, que permitiriam aos indivíduos construir novos scripts possíveis ou 

escondidos (RANCIÈRE, 2006, p.31). 

Na obra de DGF, especialmente durante os anos 2000, seria percebida a 

transformação gradual das instalações que emulavam ambientes domésticos para 

ambientes onde a cor, o som ou dispositivos eletrônicos se tornariam os já referidos 

índices criadores de possibilidades. Rancière pensaria as novas tecnologias, entre as 

quais, as apresentadas pelas obras de DGF, como um estímulo a cenários escondidos e 

como uma possibilidade de construção desses cenários a partir de novas experiências. 

Essa ideia de Rancière se colocaria como um contraponto à noção das tecnologias 

como agentes de uma dita estandardização da experiência contemporânea. 

Isto posto, poderíamos afirmar que a articulação dos índices, analisada no 

capítulo anterior desta Dissertação, teria guiado DGF à ampliação das questões dos 

espaços potenciais virtuais e mentais, e levado essas questões à dimensões urbanas e 

terrenas, para além dos limites planetários, nos termos da própria artista. 

 

... 

 

É relevante notar que para DGF, a tecnologia teria a capacidade de ser 

apropriada subjetivamente pelo indivíduo. A potencialidade das experiência resultantes 

dessa apropriação poderia ser vista para Rancière, como modos de exposições de arte, 

ou seja, como uma maneira de dizer algo ou como uma partilha do sensível 

(RANCIÈRE, 2006, p.31). 

Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que 
revela, ao mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que 
nele definem lugares e partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa 
portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. 
Essa repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha dos 
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espaços, tempos e tipos de atividades que determinam propriamente a 
maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros 
tomam parte nessa partilha (RANCIÈRE, 2005, p.15). 

O modo como DGF colocaria em prática a dita partilha do sensível se daria 

especialmente pela criação de espaços com possibilidades ampliadas denominados 

espaços potenciais. Segundo a artista: 

O termo espaço potencial se tornou uma ferramenta para mim. Nos 
filmes, o que é apresentado é o espaço potencial, mas também o espaço 
comum, dividido; algo entre o playground, uma possibilidade de 
pensamento e a travessia do espaço. Isso é o que eu também aprecio na 
forma de exposições. […] Isso é também o que entra em jogo na  estética 
relacional: um espaço de possibilidades (RANCIÈRE, 2006, p.31, 
tradução nossa). 

Justamente pela criação desses espaços potenciais, para Lisette Lagnado DGF 

operaria no campo da arquitetura, sem ao menos pretender se tornar uma arquiteta. 

Para essa crítica, DGF atuaria como uma “artista ambiental”, ao contrário de outros 

artistas para quem o espaço seria um protagonista e onde a vida humana praticamente 

não existiria ou estaria neutralizada. Para esses artistas, as mudanças diárias, as 

sucessões de eventos, triviais ou importantes, a instabilidade da definição de espaço 

defronte aos corpos que a atravessariam, não seriam levados em conta. Esse 

pensamento seria predominante entre os defensores de uma cultura autônoma e até 

mesmo “entre artistas que utilizariam as instalações como forma artística” 

(LAGNADO, 2007b, pp.83-4). No caso de DGF, a travessia, o percurso e as 

possibilidades alternativas criadas pelos indivíduos comporiam imprescindivelmente 

seu trabalho. 

A partir da série Chambres, desenvolvida entre as décadas de 1990 e dos anos 

2000, além de a pouca materialidade remanescente com destino ao vazio potencial, 

DGF faria uma movimentação metafórica em direção aos espaços exteriores em busca 

de possibilidades. Alguns ambientes, analisados nesta pesquisa, e sua extensa produção 

de filmes – que serão apenas aproximados das obras selecionadas, por uma questão de 

recorte investigativo – delineariam um movimento de saída da esfera doméstica, ainda 

que como uma continuidade das indagações do espaço potencial teorizado pela artista. 

Essa retirada para o exterior partiria, portanto, da experimentação que DGF iniciou 

em seus quartos e que seria expandida para a exterioridade: para a cidade e finalmente 

para o universo. 
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As obras analisadas, ainda que remetam primariamente à ideia de exterioridade 

e à sua relação com o interior, não tratariam em sua totalidade de ambientes externos. 

Alguns trabalhos selecionados neste capítulo são instalações institucionais, e portanto 

internas, enquanto outras são efetivamente localizadas em ambientes exteriores. 

Segundo DGF: 

No início, eu pensei que o espaço doméstico e biográfico eram 
fundamentais. Gradualmente, eu perdi essa certeza. Me ocorreu que o 
que estava em jogo nesse espaço que se desenvolve numa conversa entre 
dois telefones celulares – o espaço mental, o espaço filmado – é o fato 
que essas dimensões gradualmente se infiltram entre si e são 
constantemente articuladas com os espaços reais. DGF em  
(RANCIÈRE, 2006, p.35, tradução nossa). 

É importante lembrar que no momento em que DGF inicia sua carreira, e 

consequentemente a produção de seus ambientes, a internet ainda não apresentava a 

ampla difusão atual. DGF refletiria nesse momento, sobre as informações reproduzidas 

especialmente pelo cinema, pelo rádio e televisão – incluindo informações e música –  e 

pela comunicação telefônica, incluindo aparelhos móveis e celulares. 

A partir de espaços biográficos para dispositivos cósmicos, DGF aponta 
para a saída; uma transição entre  tempo e espaço, uma mudança legível 
marcada por uma ruptura nos modos de produção de seus trabalhos e 
enunciada nos últimos anos. De fato, seus projetos mais recentes, que 
são mais do que explícitos voltados para o exterior, testemunham sua 
determinação em explorar espaços abertos mais que durações subjetivas, 
ir além dos limites da experiência biográfica  (MOISDON-TREMBLEY, 
2002, p.17, tradução nossa). 

O papel da tecnologia nas obras iniciais de DGF refletiria o pensamento da 

artista sobre a capacidade de embaralhamento de espaços virtuais, concebidos por 

esses novos dispositivos, e dos espaços experimentados pelos indivíduos.  

Para além das potencialidades trazidas pelas novas tecnologias, alguns teóricos 

acreditam que a sua difusão, e principalmente o modo como interagimos com elas 

assim como a intensificação das experiências como uma condição de nosso tempo, 

acarretariam consequências no modo como vivenciamos as experiências do mundo. 

Segundo Moisdon-Trembley, o período vivenciado por DGF seria “assombrado” pelas 

tecnologias, pelos objetos e pelos seus sinais eletrônicos e seriam o manifesto da 

presentificação. Isso significaria que a nossa percepção estaria fixada aos eventos do 
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presente e desafiada pela desconstrução do conceito de “duração” (MOISDON-

TREMBLEY, 2002, p.67).  

A discussão sobre as transformações das experimentações das dimensões 

espaço-tempo pelos indivíduos seria um tema para teóricos como Fredric Jameson que 

pesquisam a passagem do moderno ao pós-moderno – e até a legitimidade dos termos. 

O conceito de duração está presente nos escritos de Jameson sobre a pós-modernidade 

desde a década de 1970. 

Nos foi dito que agora habitamos a sincronia e não a diacronia, e penso 
que é possível argumentar, ao menos empiricamente, que nossa vida 
cotidiana, nossas experiências psíquicas, nossas linguagens culturais são 
hoje dominadas pelas categorias do espaço e não pelas do tempo, como 
o eram no período anterior do alto modernismo (JAMESON, 2002, 
p.43). 

Para Jameson, a pós-modernidade teria provocado o “esmaecimento da grande 

temática do alto modernismo do tempo e da temporalidade, os mistérios elegíacos da 

durée e da memória” (JAMESON, 2002, p.43). 

Andreas Huyssen, entretanto, questionaria essa simplificação da afirmação 

disseminada segundo a qual, em regime de pós-modernidade, o espaço seria 

privilegiado, em contraposição ao modernismo, no qual haveria uma prevalência da 

experiência temporal. Para Huyssen, a primazia do espaço seria um pensamento 

reducionista e algo que poderia ser contra-argumentado a partir da análise dos 

trabalhos de alguns artistas contemporâneos (HUYSSEN, 2014. p.41).  

O caso de DGF, bem como a relação integrada de tempo e espaço em suas 

obras, poderia ser significativo para repensar esse postulado, da mesma maneira que o 

próprio Huyssen fizera ao analisar a obra de outros artistas, como a do argentino 

Guillermo Kuitca. Esta pesquisa tem por objetivo evidenciar alguns dos trabalhos de 

DGF que levantam esta relação entre tempo e espaço.  

Segundo Moisdon-Trembley, DGF renovaria de certo modo a herança moderna 

da dita primazia do tempo em relação ao espaço, e não negaria “fatal intersecção” da 

temporalidade com o espaço. O mecanismo utilizado pela artista seria a constatação de 

que o tempo teria se transformado em um período de ampliação, simultaneidade e 

justaposição; um período “do longe e do perto, do lado-a-lado, da dispersão em que o 

espaço nos é dado como uma forma de relação entre localizações” (MOISDON-

TREMBLEY, 2002, p.17). 
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[...] Chambres surgiram de um longo diálogo com o que chamamos 
romances policiais. O uso de pistas significa que você mesmo deve 
reconstruir algo. Apenas os elementos necessários estão inseridos, e por 
isso eles parecem reduzidos quase ao vazio. [...] Para aqueles que acham 
que os vazios são maiores que os sinais, esses quartos são absolutamente 
ilegíveis. Agora, eu mesma percebo que eles não fazem sentido: eu 
pensei que a rede [de conexões] era bastante firme, e acreditei que as 
conexões, os significados das narrativas, estavam contidos nos quartos. 
Vagarosamente, eu me desloquei em direção aos ambientes que tinham 
menos buracos e que era menos possível fugir (GONZALEZ-
FOERSTER, VILLAS-MATAS e COOKE, 2010 pp.53, tradução nossa). 

... 

 

O modo como DGF migraria metaforicamente para o espaço exterior se deu a 

partir de alguns princípios e de estratégias plurais. Este capítulo procura, portanto, 

delinear alguns dos conceitos que nortearam parte da produção da artista e que 

permitiram a ampliação de suas questões acerca do espaço. 

Partindo da temática da tecnologia, explorada desde as primeiras obras de DGF, 

as telas de projeções de imagem e os sons utilizados em seus ambientes domésticos, 

podemos evidenciar sua crescente transformação e aumento em extensão nas 

instalações estudadas. Essas mudanças causam um grau diferenciado de imersão do 

visitante nos trabalhos da artista. 

DGF se utilizaria de pequenos aparelhos televisivos em Chambres en ville, os 

quais ainda permaneceriam com dimensões reduzidas em trabalhos como Brasilia Hall. 

Com o passar do tempo, entretanto, suas instalações dialogariam com o alargamento 

das telas e se tornariam ambientes imersivos, ampliando as experiências das imagens e 

filmes, como no caso de Cosmodrome. 

Além da questão tecnológica já apontada, a segunda ideia levantada neste 

capítulo seria a importância do deslocamento e da constituição fragmentada do 

indivíduo contemporâneo, além do papel das viagens na obra de DGF, e de outros 

artistas de sua geração. A justaposição de referências geográficas e camadas temporais 

nos trabalhos selecionados, serão exploradas neste capítulo. 

O terceiro conceito seria a manutenção do recurso de utilização dos índices de 

seus ambientes interiores que impeliriam memórias vividas ou que produziriam novas 

narrativas. Os indícios trazidos de sua série Chambres continuariam presentes nas 
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obras exteriores e também nas instalações dentro de Instituições que discutiriam os 

espaços da cidade, ou do universo em última instância.  

Ainda nesse ponto, adicionaremos o conceito de jogo que permeia a maneira 

com a qual esses índices poderiam ser apresentados aos expectadores. Essa estratégia 

artística pode ser observada nos jardins e parques de DGF, por exemplo. A partir da 

conjunção da utilização dos índices e da noção de jogo, poderemos compreender 

porque para a artista, o parque representaria conceitualmente, o extremo oposto de 

seus ambientes Chambres. 

Por fim, nas obras apresentadas, será possível observar a manutenção do 

conceito de vazio potencial em sua obra, e a transformação no modo como esse tema 

seria trabalhado pela artista. 

2.1 Critérios para seleção de obras  

Foram escolhidas as obras que se mostraram relevantes na discussão da 

migração do espaço doméstico para os espaços externos na obra de DGF. Será 

delineado, portanto, um percurso de obras que discutiriam as relações entre os espaços 

internos e externos feitas de diferentes maneiras pela artista. 

As obras destacadas são majoritariamente dos anos 2000. Apesar de não terem 

sido selecionadas por esse critério, demonstram, até aqui, a correspondência apontada 

entre a perspectiva proposta e o desenvolvimento cronológico da obra da artista. 

Compreender cronologicamente a obra de uma artista que opera 

especificamente a justaposição de temporalidades de uma maneira cronológica poderia 

ser um ponto conflitante. Esse recurso foi utilizado, entretanto, como um método 

efetivo para que as diversas referências espaciais e temporais não se tornassem uma 

vasta relação de citações, de complexa compreensão e articulação. 

Conforme explicitado na introdução deste capítulo, tentou-se encontrar pontos 

de conexão de pensamento entre algumas obras, pautadas por declarações da própria 

artista em entrevistas, e fontes primárias de investigação. Levou-se em consideração 

majoritariamente, a análise de afirmações de DGF em entrevistas e textos autorais, 
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aliadas aos escritos de alguns críticos de arte para identificar os pontos de continuidade 

ou ruptura de conceitos ao longo de sua obra.  

Essa operação teve por objetivo a compreensão de algumas das questões 

levantadas pelos trabalhos, privilegiando enunciados pessoais de DGF e evitando 

fundamentar a pesquisa a partir apenas de interpretações de terceiros de suas obras. 

Uma importante característica do seu trabalho é que ele parte de reflexões estéticas e 

conceituais desenvolvidas pela própria autora, que tem grande familiaridade com a 

produção crítica contemporânea. 

Além do critério de seleção a partir da investigação de DGF acerca das 

potencialidades dos espaços, do vazio, e da sobreposição de camadas de tempos, as 

obras eleitas neste capítulo foram analisadas a partir dos conceitos de jogo e de 

deslocamento geográfico. Esses dois conceitos parecem estar presentes na obra de DGF 

pelos índices deixados em seus ambientes e conseguiriam deixar as pistas que os 

visitantes necessitariam para elaborar uma concepção individual e plural de seus 

espaços. 

Ademais, as obras selecionadas possibilitariam a elaboração de um vínculo com 

as ideias que serão apresentadas no capítulo sucessivo deste trabalho, que discutirá a 

“modernidade alternativa” e os diálogos de DGF com a arquitetura moderna, e por 

isso, esses trabalhos se tornariam relevantes para a elaboração de uma linha 

norteadora de pensamento. 

2.2 Obras  

2.2.1 Brasilia Hall (1998-2000) 

Apresentado pela primeira vez na Suécia, para a exposição intitulada What if: 

art on the verge of architecture and design na Stockholm Moderna Musset no ano 

2000, este ambiente consistia em uma grande instalação composta por um espaço 

aparentemente vazio coberto com um carpete na cor verde e uma pequena tela de 

vídeo. 
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Nesse monitor, instalado em uma das divisórias dessa instalação pintadas na cor 

branca, era transmitido um filme sobre a cidade de Brasília em constante repetição. O 

vídeo seria um dos pontos-chave do espaço pois mostra os vazios entre as edificações 

monumentais de Oscar Niemeyer incorporados e planejados pelo Plano Piloto de Lucio 

Costa.  

Segundo Jens Hoffman, essa instalação seria uma homenagem à paisagem de 

Brasília caracterizada pelos amplos espaços da esplanada dos Ministérios e pelos 

edifícios de concreto brancos de Oscar Niemeyer (DGF, BLOOM, et al., 2008). 

Para Pablo León de La Barra, entretanto, a obra de DGF não faria referência 

apenas à “arquitetura modernista da utopia e do controle” da capital federal do Brasil, 

e sim aos espaços vazios que separam os edifícios públicos da cidade (BARRA, 2015, 

p.83). 

Nesta instalação, há também um letreiro de neon cor laranja com o título da 

obra colocado na parte superior da superfície de uma das paredes brancas. 

O dispositivo que DGF cria em torno de sua exploração das linhas, dos 
motivos e da escrita gráfica de Brasília é uma espécie de microcosmo, 
um platô que reflete a invenção e inversão de estruturas do urbanismo 
em que o centro é construído como um vazio, o negativo de uma cidade 
(MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.82, tradução nossa). 

Segundo Moisdon-Trembley, em Brasilia Hall a produção de uma sequência 

individual de espaços e percepções da cidade chamada de outro espaço seria criado 

pela justaposição de diferentes lugares e posicionamentos, e esses espaços seriam 

incompatíveis com um único espaço real (MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.82).  Para 

ela, o filme apresentado nessa instalação demonstraria de que maneira a artista 

utilizaria a memória de sua passagem por Brasília e compreenderia a cidade como uma 

articulação entre um vasto espaço livre e seus objetos  – os edifícios monumentais de 

Niemeyer – como elementos entre os quais se poderia caminhar. 
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Figura 7. Brasilia Hall, 1998-2000, vista da instalação, © Philippe Migeat, Centre Pompidou, 2015 © 
Adagp, Paris 2015. Fonte: www.centrepompidou.fr. Última visualização março de 2017. 

 

 
Figura 8. Brasilia Hall, 1998-2000, vista da instalação Fonte: http://artobserved.com/. Última 
visualização março/2017. 
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Outro ponto relevante sobre a obra seria o seu caráter experimental e de 

interação. Para DGF os espaços vazios, ou seja, os espaços que ela deixa desocupados, 

não seriam “estruturados pela simetria, pelas construções, nem pela intenção de 

preenchê-los, e sim de liberá-los” (OBRIST, 2008, p.16). 

A obra faria referência à cidade de Grenoble em que morou na infância até a 

idade adulta, influência que será aprofundada no capítulo 3 desta dissertação. DGF 

afirma que esse aspecto de liberar o solo, verticalizar deixando o térreo livre e 

possibilitar um grande parque como uma área de “aventura”– e que norteou o projeto 

urbanístico da cidade, assim como o espaço livre da Esplanada de Brasília – seria a 

característica que demonstraria o potencial desses espaços (OBRIST, 2008, p.16-7). 

A grande esplanada, o enorme centro vazio e o vasto gramado de 
Brasília – uma centralidade vazia é mais poderosa que um centro 
ocupado [full center] – isso é o que eu chamo de espaço potencial. Isso 
foi o que eu tentei mostrar em Stockholm também: a ideia que a maior 
força da arquitetura talvez não esteja em espaços ocupados [full spaces], 
e sim em seus espaços vazios (OBRIST, 2008, p.16-7, tradução nossa). 

Além disso, do mesmo modo que toda produção material teria “um potencial 

narrativo indeterminado, ou seja, uma possibilidade de gerar outras experiências 

sociais, relacionais, estéticas e morais”, segundo Moisdon-Trembley, os filmes também 

demonstrariam essa capacidade (MOISDON-TREMBLEY, 2000, p.7). Para a autora, 

o filme seria uma interface, onde cada indivíduo poderia produzir sua própria 

montagem e estória (MOISDON-TREMBLEY, 2000, p.12). 

Moisdon-Trembley acredita, portanto, que de certo modo, os filmes de DGF 

criariam uma teoria sobre a estória vivida, pelo dispositivo cinematográfico, que nos 

desconectaria da narrativa tradicional para sugerir uma alternativa. Por isso os filmes 

poderiam não ser reproduzidos exclusivamente pela identificação e efeito de ficção 

mimético, e sim envolveriam a compreensão dos “limites da ficção”e da realidade 

(MOISDON-TREMBLEY, 2000, p.9).  

Como podemos observar, esse tipo de estratégia foi utilizada em Brasilia Hall 

por DGF. Tanto essa obra como seus filmes, segundo a artista, seriam “meras 

identificações das zonas de espaço potencial que eu realmente quero produzir” 

(OBRIST, 2008, p.41). 
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2.2.2 Park – plan for escape (2002)  

Esse trabalho foi elaborado para a Documenta 11 em Kassel, na Alemanha. 

Trata-se de uma instalação de caráter público cujo título se referiria ao livro do 

escritor argentino Adolfo Bioy Casares Plano de Evasão, de 1945, mas que também 

teria relações com o livro A invenção de Morel, de 1940, do mesmo autor. 

Ao apropriar-se da literatura de Casares, a artista cria sua própria ilha 
imaginária: o parque como lugar real torna-se o espaço possível para 
evasão de sentidos preestabelecidos (PATO, 2012, p. 63). 

O parque criado por DGF é um espaço delimitado dentro de Karlsaue, nas 

proximidades de Kassel, onde a artista posicionaria vinte objetos que compõem o 

trabalho. Karlsaue é um parque existente e portanto, a obra faria a inserção de um 

parque dentro do outro. Mais precisamente, o trabalho se inseriria na Orangerie, ou no 

laranjal da cidade. 

Os objetos deixados como índices por DGF pertencem a lugares de diversas 

partes do mundo e estão afastados de sua localização original. Tratam-se de souvenirs  

de viagens de DGF, especialmente de lugares não-europeus e não-ocidentais, ou seja, 

segundo a própria artista, “tudo o que vem de longe” (BARRA, 2015, p.79). 

Compõem a obra, entre outras coisas, um antigo telefone público da cidade do 

Rio de Janeiro, roseiras do jardim de Le Corbusier de Chandigarh; sete toneladas de 

pedras de lava vulcânica de El Pedregal, no México – onde Luis Barragán projetou um 

plano urbanístico a partir da fusão entre arquitetura e paisagismo–; postes de 

iluminação de Grenoble, sua cidade da infância; uma palmeira, um banco de concreto 

de Taipei que apareceria no filme homônimo da artista do ano 2000. 

Sobre a obra, DGF afirmaria: 

Park – Plan for Escape [...] era um grupo de objetos provenientes de 
diferentes lugares – uma cadeira de Chandigarh, a cabine telefônica do 
Rio... Cada um era distinto e único. Cada um atuava quase como uma 
escultura, mas era também um indício de outra coisa. A obra tem tudo a 
ver com as ligações entre os objetos. De certo modo, eu via isso como 
um novo tipo de jardim. A partir desse ponto, as estruturas se tornaram 
lentamente mais complexas, e então eu fiquei um pouco chocada em 
descobrir que na obra na Turbine Hall, TH.2058 [2008], essa antiga 
questão de deixar muitos vazios tinha voltado (GONZALEZ-
FOERSTER, VILLAS-MATAS e COOKE, 2010 pp.53-4, tradução 
nossa). 
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No jardim, há também um pavilhão onde é projetado um filme feito pela artista 

e que se refere ao livro A invenção de Morel.  Nesse filme, cenas reais do parque se 

misturam com cenas ficcionais criadas por DGF.  

Era necessário conhecer a topografia dos jardins da Orangerie para 
perceber a sutil intervenção da artista. Além de referências trazidas de 
outros países (desde a Ásia até a América), uma grande tela projetava 
uma colagem de cenas tomadas no parque, criando um efeito continuum 
de parque-dentro-do-parque, um filme atmosférico de imagens 
ininterruptas, de quarenta minutos, editadas a partir de dois loops quase 
imperceptíveis de vinte minutos cada (LAGNADO, 2007, p.56, 
tradução nossa). 

As referências incompletas, segundo Ana Pato, dariam ao público a tarefa de 

criar composições dentre as infinitas possibilidades a partir de elementos culturais, 

geográficos e históricos que encontrava casualmente em uma caminhada pelo parque, 

não tentando decifrá-lo e sim atribuindo sentido aos objetos (PATO, 2012, p. 60-61). 

A descrição da obra por DGF seria: 

Um parque estranhamente artificial e tropical – reminiscências de 
lugares visitados – pré-arquitetura – blocos verdes – espaços 
compartilhados – exteriorismo – meteoritos do México, Veracruz, 
Bombay... Um espaço para atravessar – grama e imagem – superfície e 
tela – uma vasta disseminação de grama curta amarelada – atravessados 
por caminhos – micro-eventos: uma pedra de lava, um telefone, uma 
roseira, um pavilhão, um casal, um poste de iluminação de rua, uma 
praia, a intuição de algo... No coração do parque, vinte elementos 
únicos transportados, deslocados, construídos, projetados – o começo 
de uma mutação envolvendo o conceito amplo de situação.[...] Não é 
uma imagem emoldurada que pode nos ajudar a fugir – escapar – não é 
uma tela – é apenas um espaço real que poderia nos permitir de sair da 
imagem. Um pavilhão-borboleta – um pavilhão-tela: uma máquina para 
projetar/refletir o parque – substituindo-se pelo espaço tradicional – um 
tipo de combinação óptica, tropical, espacial – como se, por um 
instante, a realidade física e sensual do espaço pudesse ser combinada 
com o imediatismo e a carga emocional de uma imagem  (GONZALEZ-
FOERSTER, 2002, tradução nossa). 
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Figura 9. Dominique Gonzalez-Foerster. Park – a Plan for Escape, 2002. Fonte: (CENTRE GEORGES 
POMPIDOU, 2015, p.178). 

2.2.3 Promenade (2007) 

O trabalho denominado Promenade foi apresentado no Musée d’art moderne de 

la Ville de Paris/ARC como parte da exposição Expodrome em 2007. A obra seria 

remontada no ano seguinte como parte integrante da exposição Nocturama no Museo 

de Arte Contemporáneo de Castilla y Léon / MUSAC, e também faria parte de um 

pavilhão temporário do Centro de Arte contemporânea de Inhotim no mesmo ano.  

O sufixo grefo “dromo” que completa o nome da exposição dá o sentido de um 

terreno destinado a corridas ou a exercícios olímpicos. Nesse caso, DGF daria 

indicações sobre o tipo de espaço em que realiza suas pesquisas. O espaço em questão 

seria um espaço de jogo e de ação, um espaço manifesto mas também de manifestação, 

um espaço que se forma na utilização, uma paisagem potencial, ou como refere a 

artista, um parque (terrain de jeu/playground), uma “possibilidade de pensamentos” 

(ARTECAPITAL). 

Assim como as outras obras selecionadas para serem estudadas neste capítulo, 

Promenade trataria também das relações de espaços internos e externos que permeiam 



 

 

71 

a obra de DGF. A invocação da água estaria presente na obra da artista de diversas 

formas como lagoas, poças, piscinas, nas chuvas, rios e mares. No caso desse trabalho 

específico, DGF utilizaria os sons de uma tempestade tropical para elaborar a relação 

entre interior e exterior a partir de um ambiente aparentemente vazio. 

A água é a origem da vida orgânica tal como a conhecemos, e 
representou talvez a forma mais primitiva e importante da vida neste 
planeta. Eu não consigo pensar em nada mais emocionante do que água, 
chuva, lágrimas, ondas, mar, lagos, mas também nuvens, icebergs, 
garrafas de plástico, mares secos, desertos líquidos, banhos restritos ou 
impossíveis, a última gota, a primeira gota (CENTRE GEORGES 
POMPIDOU, 2015, p.198, tradução nossa). 

A instalação feita em parceria com Christophe van Huffel consiste em um 

ambiente de passagem como um grande corredor vazio com um som de chuva tropical. 

Em todas as suas versões, o ambiente é pintado inteiramente na cor branca e tem um 

formato retangular com a intenção de ser efetivamente um corredor de passagem entre 

um ambiente e outro da exposição, ou do pavilhão. Trata-se de um passeio, como o 

próprio nome denota. 

Promenade (em francês e em inglês, passeio) é uma obra de arte não 
material que propõe uma experiência de imersão e movimento para o 
espectador. Composta por várias caixas de som que emitem os ruídos de 
uma tempestade tropical, a obra revela-se no ato de caminhar pela sala 
de exposição, num passeio ao mesmo tempo cheio de sensações e 
radicalmente separado do exterior (INHOTIM). 

Os alto-falantes escondidos por todo o espaço expositivo convidariam o 

visitante a usar os outros sentidos além da visão. Segundo Éric Troncy, DGF não 

condenaria “as emanações do mundo dominado pelo consumismo capitalista”mas 

seria capaz de gerar “beleza sem cinismo. Para ele, Promenade  parece ter levado à 

conclusão uma fase do trabalho de DGF – a qual a artista teria “negado toda 

importância mercadológica para afirmar sua confiança no imaginário” (TRONCY, 

2008,p.343). As intenções de DGF seriam reafirmadas pelo pouco interesse da artista 

em criar novos objetos e pela valorização das possibilidades de sentidos. Segundo DGF, 

sua arte não estaria caminhando na direção da “obra-objeto”, e sim, da “obra-

sensação” (LEBOVICI, 2001). 
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A relação com o exterior nesse ambiente se daria de forma bastante diferente 

dos trabalhos da série Chambres, por exemplo. Seria o uso dos sons de uma 

exterioridade tropical que funcionaria como índice de construção de uma narrativa.  

O indivíduo visitante é novamente colocado como elemento central e agente de 

interpretação, e esse seria o ponto de aproximação de Promenade com as primeiras 

obras de ambientes domésticos de DGF. 

Para Penelope Curtis, assim como um leitor que leva certo tempo para se situar 

na leitura de um texto, os visitantes dos ambientes de DGF se comportariam como 

turistas que inicialmente se sentiriam perdidos e incertos sobre sua localização, mas 

que a partir de um envolvimento físico e mental/intelectual estariam aptos a apreender 

e tornar as incertezas em algo que faça sentido (GONZALEZ-FOERSTER, BLOOM, 

et al., 2008, p.110). 

No último ambiente de sua ‘passeggiata’ no museu em León, DGF mais 
uma vez nos convida a permanecer. Ao invés de ler ou assistir a filmes, 
podemos observar os "fenômenos naturais": o espaço é alto, e o 
visitante automaticamente olha para cima, para as luzes acima, ao 
mesmo tempo em que percebe que o solo é acarpetado, mas desigual. Se 
Promenade em Paris conduziu a um espaço circular, a trajetória em 
Léon é mais parecida com aquela de um píer tradicional, ao longo do 
qual se pode andar, mas que força uma virada em seu fim. Este último 
espaço se coloca menos que um final e mais como uma introdução a um 
final. Promenade – ou o passeio - não tem objetivo. Ainda que o 
deixemos abruptamente ou não, o evento não tem outra conclusão a 
não ser a nossa expulsão (forçada) para o mundo real (GONZALEZ-
FOERSTER, BLOOM, et al., 2008, p.110, tradução nossa). 

Apesar de Pablo Léon de la Barra concluir que Promenade também se 

apresentaria como narrativa, DGF teria construído uma obra “invisível”, inspirada no 

modo como os sons são utilizados em filmes, produzindo um lugar radicalmente 

“tropicalizado” (BARRA). Essa definição não seria apenas pela evocação de uma 

exterioridade tropical pelo som da chuva ou por sua potencialidade evocativa de 

narrativas pessoais dos visitantes, mas também pelo caráter de jogo que elaboraremos 

mais neste capítulo.  

É relevante pontuar aqui o termo tropicalização na obra de DGF, pois o mesmo 

será abordado no terceiro capítulo desta dissertação. A escolha de Promenade como 

ponto de análise das questões colocadas neste estudo estabeleceria portanto, uma rede 

de relações entre as diferentes abordagens de obras da artista. 
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Figura 10. Dominique Gonzalez-Foerster. Promenade. 2007. Expodrome. Fonte: http://artsheep.com. 
Última visualização março 2017. 

 

 
Figura 11. Dominique Gonzalez-Foerster. Promenade. 2007. Inhotim. Fonte: http://www.inhotim.org.br. 
Última visualização março 2017. 



 

 

74 

2.2.4 Cosmodrome (2001)  

Cosmodrome é um ambiente elaborado por sons e luzes, e pela música criada 

pelo cantor e compositor sueco Jay-Jay Johanson especialmente para essa instalação. O 

trabalho foi feito para a exposição Quelle architecture pour Mars?, para o Centro de 

Arte Contemporânea Le Consortium, em Dijon, na França. 

A obra é composta por uma cortina feita de lâmpadas de LED. O piso é coberto 

por uma areia preta, e o teto emula um céu estrelado com três planetas feitos de 

madeira compensada pintados de branco e preto. O efeito do visitante ter sido 

deslocado para fora do planeta Terra se daria pela utilização de lâmpadas 

fluorescentes, feixes de fibra ótica, lâmpadas dicróicas, lâmpadas LEDs nas cores 

vermelho e azul, dimmerizadores e projetores de luz. São utilizadas também caixas 

amplificadoras de sons e outros equipamentos de áudio que emitem sons diversos. 

Segundo descreveria Graham Coulter-Smith,  

A cena é noite, o chão é areia e as luzes são festivas. Uma parede está 
coberta de luz cintilante e a oposta com um faixa de luz como um 
horizonte. E então há a grande tela. É um ambiente estranho, a areia em 
particular a desloca da normalidade. Esta não é como nenhuma praia eu 
tenha visto nem um deserto, por isso deve ser uma espécie de sonho 
(COULTER-SMITH, 2006, tradução nossa). 

A intenção de DGF seria a de “reproduzir obras de som e luz das exposições do 

final do século XIX”. Cosmodrome seria um ambiente elaborado, mas o aspecto “son 

et lumière” por ter uma duração de apenas nove minutos, teria sua “estranheza” 

revelada pelo efeito de loop da experiência (COULTER-SMITH, 2006). 

Moisdon-Trembley entenderia esta obra como um espaço noturno onde o 

visitante se moveria cegamente por um chão coberto por areia negra, onde as paredes 

seriam como telas imperceptíveis que “traduziriam nossa posição por meio da luz”, e 

pelas inflexões de som e voz humanizada dos computadores. O efeito cósmico 

panorâmico e a voz humana digitalizada seriam “evocativos tanto dos experimentos 

teatrais e do início das experiências cinematográficas quanto das imagens e vistas 

panorâmicas do século XIX e dos espaços metafísicos das narrativas de ficção 

científica” que seriam fundamentais como referências para as obras de DGF 

(MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.55). 
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Ainda segundo Moisdon-Trembley, DGF pretenderia a ativação de uma zona 

sensorial de relações entre máquinas humanizadas e “máquinas de sentimentos” – seus 

ambientes – para a criação de um espaço escuro, fechado, mas que  paradoxalmente 

seria aberto ao infinito.  Para a autora, a ideia de DGF seria trazer o visitante para um 

espaço “imediato” e experimental. O momento seria provocado pela sensação da areia 

e pela escuridão, e a experimentação viria a partir do jogo. Cosmodrome poderia ser 

visto portanto, como uma caixa preta, um “portal” para a percepção: um espaço que 

preservaria seu estranhamento, sua natureza como pura superfície (MOISDON-

TREMBLEY, 2002, p.56). 

Para Emma Lavigne, Cosmodrome é um “son et lumière sem fim, um planetário 

que dá origem a uma coreografia cheia de estrelas, com raios brilhantes e luzes”. Seu 

vocabulário visual seria “desnudado, organizado em uma sensibilidade cinética” que 

buscaria “novas relações, novos deslocamentos, uma nova maneira de engajar a 

percepção a um nível mais físico” (CENTRE GEORGES POMPIDOU, 2015, p.178, 

tradução nossa). 

A mostra da qual essa obra faz parte teria “reinventado a maneira como filmes 

seriam exibidos em instituições artísticas”. Éric Troncy acredita que exposições como 

Quelle architecture pour Mars? envolveram “uma completa reorganização dos espaços 

de exibição” que teriam levado a arquitetura a se transformar em um dado momento 

em uma grande tela – plana e tridimensional ao mesmo tempo – e em certo ponto em 

uma paisagem (TRONCY, 2008, p.343). 

Segundo DGF, Cosmodrome tornaria possível a “entrada no filme em um dado 

momento”, ainda que permaneçamos “dentro de uma estrutura de linguagem”, a 

linguagem da exposição de artes, de um “espaço completo com suas paredes 

inclinadas” (OBRIST, 2008, p.37). Para ela, em Cosmodrome nenhum ponto de vista  

seria favorecido.  

Você se encontra em uma massa de areia. Nós trabalhamos em todas as 
dimensões: em cima, embaixo, dos lados. Apesar de começar com uma 
pintura, um computador, depois todas as direções são possíveis. A 
questão do ponto de vista desaparece. (…) O Cosmodrome foi, de certa 
maneira, uma desmaterialização (OBRIST, 2008, p. 40, tradução 
nossa). 
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Figura 12. Dominique Gonzalez-Foerster. Cosmodrome, 2001. Fonte: 
http://www.estherschipper.com/Dominique%20Gonzalez-Foerster. Última visualização em março de 
2017. 

 

 
Figura 13. Dominique Gonzalez-Foerster. Cosmodrome, 2001. Fonte: 
http://www.estherschipper.com/Dominique%20Gonzalez-Foerster. Última visualização em março de 
2017. 
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2.3 As articulações dos sentidos e os deslocamentos: 

uma mudança nos espaços de DGF 

A combinação de diferentes estímulos sensoriais e da apresentação de novos 

elementos ou dispositivos catalizadores da potencialidade dos espaços permanecerá 

presente nas instalações de DGF nos espaços exteriores, ainda que de outra maneira. 

Para Moisdon-Trembley, por vezes a artista se utilizaria da junção de sons, de 

cores, e de filmes para explorar novas biografias em seus ambientes, não pautada pela 

individualidade mas operando como geografias deslocadas.  

Para DGF uma exposição nunca é um lugar em si, mas a transição de 
outro território. A exposição é uma situação sensorial, relacional, que 
seria capaz de nos fazer alcançar o que permaneceu de experiências 
anteriores, o que está acontecendo no presente, em um processo 
deliberado que relaciona o tempo como uma exterioridade infinitamente 
mais distante do que simplesmente do mundo exterior  (MOISDON-
TREMBLEY, 2002, p.71, tradução nossa). 

Moisdon-Trembley acredita que essa justaposição, não só de temporalidades 

como lugares diferentes, funcionaria como um “espelho que refletiria um momento e 

lugar real” – onde o indivíduo se encontra efetivamente – porém conectado a outros 

momentos virtuais e irreais – “a reflexão do espelho”. A constatação de que se estaria 

lidando como a justaposição de diferentes espaços criaria uma alternativa ao indivíduo, 

que permitiria “elaborar um percurso imagético por esses momentos internamente, e 

por isso, estar fisicamente presente em um lugar enquanto percebe um outro 

simultaneamente”, a partir de uma sequência própria de elementos (MOISDON-

TREMBLEY, 2002, pp. 81-2). 

O posicionamento justaposto de tempos e lugares seria uma vontade de traduzir 

as sensações sincronizadas de presença e ausência (MOISDON-TREMBLEY, 2002, 

p.21). No caso de Park – a plan for escape o parque funcionaria como uma imagem. 

Essa imagem é incialmente a de um parque, uma superfície de 
memórias-imagens [memory-images], um cartão postal funcionando 
genericamente como uma zona de colagem e condensação, como 
geografias. Um parque é também um lugar de contornos, signos e 
horizontes, um espaço organizado, uma paisagem, um território 
temático  (MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.19, tradução nossa). 
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A obra seria, portanto, uma visão e um registro parcial desta imagem. 

Implicaria um deslocamento e uma mutação, baseando-se no poder de uma “memória-

presente” que empresta a esta visão plana, a vida e a profundidade, desdobrando todo 

o espaço no cenário e além dele, cercando a imagem com a “atmosfera de um mundo” 

(MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.21). 

Os deslocamentos teriam portanto, um papel relevante na obra de DGF e de 

muitos artistas de sua geração. Essa oportunidade de “aquisição de conhecimentos e 

poder” que estão imbuídos nas viagens, assim como a chance de experimentar “um 

modo diverso de se relacionar com o tempo e espaço” enquanto a vida cotidiana 

estaria suspensa temporariamente” teve grandes consequências na produção artística 

contemporânea (PINACOTECA DE SÃO PAULO, 2012, p.15). 

Para DGF deslocamento seria: 

Essa percepção intensa sentida especialmente em espaços abertos 
quando sentimos uma infinidade de oportunidades para viajar, uma 
lógica, uma coreografia inconsciente (LEQUEUX, 2001, tradução 
nossa). 

Segundo Andreas Huyssen, a experiência da não-fixação a um lugar específico 

na contemporaneidade recolocaria os artistas em uma identidade errante, a qual a 

segurança do lugar e do pertencimento não lhes caberiam mais (HUYSSEN, 2014, 

p.45). 

Diversas obras de DGF, especialmente seus filmes, levantariam a questão do 

espaço e do lugar, do distante e do outro; e os deslocamentos, que seriam apresentados 

por DGF não só em filmes como também em instalações, demonstrariam o interesse e 

o olhar da artista para esses conceitos. 

Uma hipótese sobre os motivos de sua errância geográfica poderia ser a 

tentativa de fugir do aspecto identitário específico – no caso de DGF, o rótulo de 

artista francesa do início da década de 1990. DGF já morou em Paris, no Japão e no 

Brasil, além de residências artísticas em outros países, e essa poderia ser uma das 

consequências da ausência de um sentimento de pertencimento único, e das referências 

a viagens e a lugares distantes serem constantemente temas de suas obras. 

Segundo Lisette Lagnado, para DGF, o conceito de pátria seria quase sufocante. 

A artista viveria em trânsito e seu caminho se referiria a uma coleção de cidades 

distantes, “úmidas e exóticas” como Bangkok, Chandigarh, Deli, Hiroshima, Hong 
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Kong, Kyoto, Cidade do México, Xangai, Taipei, e três cidades brasileiras: Brasília, 

São Paulo e Rio de Janeiro (LAGNADO, 2007b, p.83). 

Quando perguntada se sua nacionalidade seria francesa, DGF responde que sim, 

mas que: 

[...] no entanto, que ela viaja muito e ainda assim, ela vive em Paris. 
Onde você se sente em casa? Em todos os lugares, diz ela, especialmente 
quando eu não entendo a língua do Outro. Então, eu posso prestar 
atenção à paisagem (LAGNADO, 2007b, p.82, tradução nossa). 

Por mais que as viagens estivessem presentes como “elemento importante na 

formação e profissionalização dos artistas” desde o Renascimento e que a partir do 

século XVII o hábito de viajar por lazer como concebemos atualmente tornou-se parte 

da vida das pessoas (PINACOTECA DE SÃO PAULO, 2012, p.14-5), será na 

contemporaneidade que os artistas terão que lidar mais profundamente com os 

deslocamento, com a globalização do mundo e com as questões de identidade. 

Nicolas Bourriaud veria o artista contemporâneo como um exota – termo do 

próprio autor – que lida com as “alteridades”, que seria “assombrado pelas viagens, 

pelas expedições e pelos deslocamentos planetários” (BOURRIAUD, 2011, p.18). Para 

ele, as bases sobre as quais os artistas trabalhariam atualmente seriam a da arte 

radicante na qual o artista seria capaz de colocar em cena suas próprias raízes mesmo 

em contextos e formatos heterogêneos (BOURRIAUD, 2011, p.20). 

Segundo Bourriaud, como no caso de artistas como Dan Graham ou Rirkrit 

Tiravanija, “já não se trataria de construir vínculos significativos no texto infinito da 

cultura mundial, ou de produzir apenas itinerários na paisagem dos signos como meros 

nômades coletores de elementos”. Para ele, seria necessário um projeto de construção 

de novos direcionamentos interculturais por meio de um “espaço de negociações para 

além do multiculturalismo pós-moderno, sem porém vincular-se ao discurso das 

tradições” (BOURRIAUD, 2011, p.38). 

Para além de uma coexistência pacífica e estéril de culturas reificadas (o 
multiculturalismo), é preciso passar para a cooperação entres culturas 
igualmente críticas de sua própria identidade – ou seja , chegar ao 
estágio de tradução (BOURRIAUD, 2011, p.26). 

Bourriaud definiria essa proposta como uma altermodernidade. 

O que eu denomino altermoderno é precisamente a emergência, neste 
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início do século XXI, de um [...] um novo precipitado cultural, ou ainda 
a formação de um povo móvel de artistas e pensadores que escolheram 
andar na mesma direção. Um pôr-se em marcha, um êxodo 
(BOURRIAUD, 2011, p.41). 

Algumas das perguntas geradas por esse tipo de turismo e de viagens que os 

artistas elaboram, proporcionariam um reflexão acerca das diferenças culturais e de 

como não tornar o outro em um elemento exótico; ou ainda de como não neutralizar 

as singularidades dos lugares, especialmente na era da globalização.  

DGF  acredita que um modo de evitar o exotismo seria trabalhar com a 

“estética do diverso” e não apenas uma “noção turística”. A solução para a artista 

seria uma “prova de heterogeneidade, não é apenas do cliché que se trata - é uma 

forma de exotismo visual, a ‘comunhão do sensível’: sejamos abertos ao diferente, 

inquietos e curiosos”  (REZENDE, 2006). 

Segundo Bourriaud, a chave para essa questão seria a não exploração do 

contexto cultural pelo artista ao se instalar em um lugar diferente, e sim sua tradução. 

A tradução apresenta-se, assim, como a pedra angular do diverso, como 
o ato poético central desse ‘viajante nato’ capaz de perceber o diverso 
em toda a sua intensidade (BOURRIAUD, 2011, p.63). 

Outra forma de combater a neutralização dos espaços contemporâneos, para 

Bourriaud, seria a crioulização – derivação do termo crioulo e referente a um processo 

que teria ocorrido no Caribe por meio de uma aclimatização de culturas de diferentes 

origens em função de processos escravagistas e migratórios a partir do século XVI  – 

que produziria objetos que expressariam uma trajetória ao invés de um território, 

operando assim, como um espaço radicante (BOURRIAUD, 2011, p.72). 

Para o autor, DGF conseguiria traduzir os lugares por onde passou deixando 

seus índices e pistas em suas obras sem transformá-los apenas em “itinerários na 

paisagem dos signos” mas utilizando-se das imagens do mundo, segundo Guy Debord, 

para a ativação de novas relações e de potencialidades. 

Park – a plan for escape constitui-se, assim, como um espaço mental 
radicante, surgido de uma diáspora de signos implantados em um solo 
circunstancial. Tal afirmação da primazia do vazio em seu trabalho (a 
ideia, constantemente reafirmada em instalações como Brasilia Hall ou 
Moment Ginza, de que a obra cria o vazio à sua volta enquanto se 
constrói sobre o próprio vazio) é que permite a Gonzalez-Foerster  
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compor formas através de encontros: no âmago desse vazio, os fatos 
culturais despejam-se, paralelos entre si, para se encontrarem no ‘espaço 
potencial’ da obra (BOURRIAUD, 2011, p.73). 

... 

 

É possível verificar uma conexão teórica de DGF com os ideiais do movimento 

Situacionista. Inicialmente, em entrevista a Oliver Zham, a artista concorda com os 

termos “situações”, “derivas” e “momentos de experimentação” relacionados ao seu 

trabalho. DGF afirmaria que sua arte operaria como experiência e não como 

representação. A artista completa a descrição de suas exibições de arte como um  

“momento, uma situação, não um objeto ou algo pronto” que quando presenciadas, 

permitiria ao visitante entender suas próprias origens (ZHAM, 2013).	  

Posteriormente, durante a mesma entrevista, DGF afirmaria a influência que a 

obra de Guy Debord teve em sua obra. 

Quando vi a recente exposição de Guy Debord na Grand Bibliothèque 
[Guy Debord. Un art de la guerre. Bibliothèque  nationale de France. 
março-julho 2013], percebi o quanto ele realmente me afetou. Lembrei-
me de que um dos livros mais importantes, quando eu estava nas Beaux-
Arts, era La Société du Spectacle de Guy Debord. Estes livros já haviam 
sido lançados em 1970, e nesta exposição eu redescobri o quanto eu fui 
moldada por eles, como eles são meu m.o. [modus operandi], meu 
vocabulário. Da mesma forma que posso dizer que o fato de ter crescido 
em um bairro moderno mudou totalmente meu senso de beleza, acho 
que a leitura desses livros mudou definitivamente minha relação com a 
arte (ZAHM, 1993, tradução nossa). 

Além do caráter experimental e das derivas mencionados por DGF, partindo da 

informação da importância que A sociedade do espetáculo teve em sua obra, devemos 

considerar a reflexão da artista acerca das críticas de Guy Debord sobre a 

transformação do mundo em imagens que geraria um tipo de turismo alienante 

(DEBORD, 1993) e de que modo ela trabalharia com elas. 

Para Debord, a transformação do mundo em imagens, forçadas pela lógica do 

capital do século XX, capturaria os olhos e a mente dos indivíduos, tomando 

completamente sua consciência (GONZALEZ-FOERSTER, BLOOM, et al., 2008, 

p.63). Lisette Lagnado aponta a tese número 168 de A sociedade do espetáculo como 

um ponto de crítica ao artista-viajante. 
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Subproduto da circulação das mercadorias, a circulação humana 
considerada como consumo, o turismo, reduz-se fundamentalmente à 
distração de ir ver o que já se tornou banal. A ordenação econômica dos 
frequentadores de lugares diferentes é por si só a garantia da sua 
pasteurização. A mesma modernização que retirou da viagem o tempo, 
retirou-lhe também a realidade do espaço (DEBORD, 1993, p.140). 

Entretanto, Lagnado acredita que DGF estaria consciente do crescente 

desentendimento entre os significados de exposição [exhibition] e atração [attraction]  

e partiria em resposta ao turismo cultural inerente à sua geração para o 

estabelecimento de uma “consciência turística” (GONZALEZ-FOERSTER, BLOOM, 

et al., 2008, p.87). 

Segundo Ina Bloom, perante essa constatação de Debord acerca da 

transformação dessa “versão turística de mundo”, para reaver a liberdade, deveríamos 

recusar esse “mundo-imagem”, quebrar a corrente, “virar o jogo”. Bloom acredita 

entretanto, que os trabalhos de DGF, tendo conhecimento dos escritos de Debord, não 

seriam impelidos ingenuamente ou cinicamente ao processo de alienação das imagens 

do mundo, mas que fariam a crítica internamente a esse processo, por meio do 

aumento do “poder de fascinação” das imagens (GONZALEZ-FOERSTER, BLOOM, 

et al., 2008, p.63). 

O conceito de fascinação e o poder evocado das sensações de suas obras teriam, 

portanto, qualidades e definições diferentes das criticadas por Debord. No caso das 

telas de projeção de imagens – pela seleção de obras desta pesquisa, especificamente em 

Brasilia Hall, Park – a plan for a escape e Cosmodrome – os trabalhos de DGF não 

estariam simplesmente associados ao domínio das imagens-displays ou das imagens-

mercadorias [image-commodities], eles pareceriam superar o conceito de “apresentação 

visual” [visual presentation] (GONZALEZ-FOERSTER, BLOOM, et al., 2008, p.64). 

Para Bloom: 

[…] essas telas aparecem somente como parte de arranjos de mídia 
maiores ou ecologias que tornam complexas as próprias noções de 
"dentro" e "fora" das imagens. Entrar neste trabalho é entrar o tipo de 
ambiente de vida gerado pela mídia contemporânea e ser sensibilizado 
pelo modo que tais ambientes condicionam a percepção, expressão e 
ação. Somos convidados a seguir um movimento cinematográfico que 
parece mais ou menos identificado com as operações do aparelho 
perceptivo humano - isto é, com o tipo de extensões temporais soltas e 
irregulares e contrações que parecem completamente isoladas da  
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habitual "formatação" do cinema, na medida em que sugere algum tipo 
de acesso direto a uma memória em processo (GONZALEZ-
FOERSTER, BLOOM, et al., 2008, p.64, tradução nossa). 

As telas presentes na obra de DGF demonstrariam apenas o fato dos displays de 

projeção estarem difundidos na contemporaneidade, porém para Bloom: 

[...] a distinção crucial introduzida pelo trabalho de Dominique 
Gonzalez-Foerster não seria explorar as imagens espetacularizadas e 
seus efeitos, e sim – mais importante – as forças que estão a frente [run 
ahead] do espetáculo e que o mesmo só pode capturar de modo parcial e 
imperfeito (GONZALEZ-FOERSTER, BLOOM, et al., 2008, p.75, 
tradução nossa). 

Outra aproximação de DGF aos escritos de Guy Debord estariam relacionados 

à estratégia de deriva interpretada de forma cinematográfica. Isso ficaria evidente pela 

maneira como DGF utiliza fragmentos de suas viagens em seus trabalhos (COULTER-

SMITH, 2006)  

DGF usa fragmentos de suas viagens ao estrangeiro, mas não está 
‘contemplando amorosamente alguma essência exótica’, mas sim: 
tentando descobrir como essas cidades podem lhe fornecer, 
simplesmente, uma reserva de características que, armazenadas como 
parte de uma interação inventada, lhe permitem encarar a ideia de um 
sistema analógico completamente separado do seu e do nosso. O que 
pode ser buscado não são outros símbolos. (...) É antes a possibilidade 
de uma diferença, de uma mutação, de uma revolução na propriedade 
dos sistemas de signos. (MOISDON-TREMBLEY apud COULTER-
SMITH, 2006, tradução nossa).  

Para Ina Bloom, se a cultura do capitalismo tardio estivesse simplesmente 

evocada nos trabalhos de DGF, em seus espaços em um tipo de turismo, por exemplo, 

ela não estaria definida em termos de “apresentações visuais” ou “imagens-displays”. 

Para a autora, a obra de DGF seria percebida como uma “espécie de disciplina íntima 

de nossos sentidos operadas por aparatos produtivos maiores que se baseiam em 

tecnologias de filmes, vídeos e outras redes de tecnologia”. Esses aparatos lidariam 

com matérias temporais [temporal material] que se assemelham a operações mentais. A 

capacidade de processamento de tempos pelas obras de DGF seria, precisamente, o que 

tornaria possível “capturar o jogo de forças” (das imagens) em nossos “registros 

afetivos” (GONZALEZ-FOERSTER, BLOOM, et al., 2008, p.65-6). 
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2.4 O jogo na construção dos espaços e os parques de 

DGF 

Para Daniel Birnbaum, DGF não só ativaria o espaço como também o imbuiria 

com uma forma inconfundível de vazio. Nesse sentido, para Birnbaum, DGF escreveria 

jardins, arranjos de flores, e até cidades inteiras, inscrevendo elementos 

cinematográficos na paisagem urbana (BIRNBAUM, 2007).  

A construção da atmosfera urbana, da própria cidade em si, tem lugar 
“no interior do espectador”, diz DGF. Ela nos lembra da exterioridade 
que levamos dentro. Suas obras sempre acontecem nesse espaço, elas são 
esse espaço (BIRNBAUM, 2007, p.79, tradução nossa). 

Além dos elementos cinematográficos e do vazio apontados por Birnbaum, os 

índices explorados tanto na série Chambres como em suas obras exteriores proporiam 

uma espécie de “jogo sem regras” em que algumas pistas seriam deixadas para os 

visitantes. Esses participantes seriam “peões” ou jogadores que se moveriam de acordo 

com a sua organização pessoal, estabelecendo assim, suas próprias histórias (WEIL). 

No caso de Brasilia Hall e de Promenade as pistas deixadas por DGF estão em 

menor número, porém não deixariam de provocar o visitante. A primeira obra, o 

ambiente de piso de carpete verde e paredes brancas aparentemente vazio apresenta um 

vídeo com imagens de Brasília em um tela muito pequena, em uma de suas paredes. 

Esse filme traria os indícios para o indivíduo que percorre o ambiente. Em Promenade, 

o som de uma forte tempestade tropical fará o papel de índice e ativador de narrativas 

individuais.  

Nas obras que tem como indícios referências do cinema e da literatura, os 

índices não estariam claramente indicados por DGF. Porém, aqui e ali seria possível 

encontrar um título familiar ou um elemento evocativo dessas referências. Essas 

informações disponibilizadas por ela determinariam a estrutura e o arranjo das obras 

que seriam dados por vestígios ou “sensações de cinema e literatura”. A artista 

também costuma utilizar o termo “sensações de arte” (MOISDON-TREMBLEY, 

2002, p.23) para descrever as obras que operam a partir desse conceito proposto. 

O jardim ou o parque também tem [para Dominique] esta função de 
sobreposição, esta capacidade (que vem da tradição oriental) de 
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condensação de outros espaços no centro, de incorporar fragmentos, 
ilhas, de constituir microcosmos (MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.83, 
tradução nossa). 

Como pôde ser percebido a partir da apresentação das obras deste capítulo, 

DGF se voltaria no início dos anos 2000 para questões pertinentes à exterioridade do 

indivíduo. Além das relações com as novas tecnologias já apontadas e das interações 

permitidas por esses novos dispositivos, a artista daria um passo em direção ao exterior 

a partir do conceito de jogo e pela concepção de seus parques ou jardins. 

Um parque é um modelo. Como no cinema, eu pude identificar o que é 
um parque e suas regras. (…)[os parques são] momentos “domésticos” 
ainda que exteriorizados, do lado de fora – mas que deixam abertas as 
possibilidades de um exterior opositor. Quando eu criei Chambre en 
Ville, este quarto vazio onde os únicos objetos são um rádio-relógio, um 
telefone, um jornal – pouco antes de tudo se tornar digital – ele já era 
um ambiente informado pelo exterior. E, em contraponto a esse quarto, 
eu só podia ver algo do lado de fora, o parque (ZHAM, 2013, tradução 
nossa). 

Pode-se notar que os parques se configurariam para DGF como uma abordagem 

instintiva para uma transposição de seus trabalhos dos ambientes internos para a 

exterioridade. O parque seria, como explicitado pela artista, uma dimensão exterior 

caracterizada por momentos que, de alguma maneira, ainda mantêm uma 

domesticidade alcançada pelas práticas de jogo. Para Ina Bloom:  

O jogo é o choque entre o velho e o novo, o familiar e o desconhecido. 
Para jogar, precisamos estar ‘no clima’ [in the mood], nos sentir seguros 
e estimulados, relaxados e intrigados. Cadeiras tornam-se tronos, 
piscinas tornam-se oceanos. Objetos herdados, manchados de 
familiaridade, são colocados em um mundo virtual de horizontes 
ilimitados. DGF nos oferece os objetos – sem o lugar – ou o lugar – sem 
os objetos. Os objetos são, de certo modo, descaracterizados: não têm 
ambiente, nem ‘milieu’, nem contexto. Ou o lugar, com suas sugestões 
de tempo, clima e estação do ano, nos coloca esperando os objetos para 
habitá-lo. DGF nos dá um ou outro, mas não ambos juntos 
(GONZALEZ-FOERSTER, BLOOM, et al., 2008, p.104, tradução 
nossa). 

Os parques ou lugares de jogo poderiam ser associados aos “parquinhos” ou 

playgrounds infantis. O termo francês terrain de jeu – título de outra obra da artista de 

2006 –  foi traduzido desta forma por Lisette Lagnado de modo menos literal, mas de 

maneira eficaz (LAGNADO, 2007b, p.94). Um “parquinho” representaria em 
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português do Brasil, um local ideal para jogos, participação e apropriação, lugares nos 

quais seriam deixadas pistas para os participantes, como em um jogo investigativo. 

Para Moisdon-Trembley, “entre a imagem do parque de DGF e sua tradução, 

existiriam ações de diferentes níveis narrativos, ou diferentes níveis de estórias” 

(MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.24). Os parques “refletiriam platôs que se 

organizariam como encenações, ou mises-en-scène”, e que operariam separando-se da 

realidade por meio do jogo e dos passeios, como as “promenades arquitetônicas”, as 

de Le Corbusier por exemplo (MOISDON-TREMBLEY, 2002, pp.24-5). 

A relação de DGF com o cinema permitiria ainda o questionamento do 

visitante: onde (quando) estou? Segundo Moisdon-Trembley, o ajuste do que seria 

separado da realidade pela artista, por um tipo de moldura invisível, utilizaria as 

referências do modo como a tomada das cenas dos filmes são realizadas: vistas de 

perto ou à distância, como vistas panorâmicas. Essa moldura faria a delimitação do 

real e do imaginado pelo indivíduo.  

A diferenciação da paisagem na qual os visitantes estariam imersos daquela a 

ser descoberta ou criada, como nos fundos de um palco por exemplo, fora de cena ou 

da moldura da artista, seriam imprescindíveis ao jogo.  

Para Moisdon-Trembley, a presença da complexidade das formas de 

conhecimento e culturas – e sua percepção pelo indivíduo – seria permeada pelas 

referências reais e ficcionais, pelas condições de estranhamento e de atualidade. Essa 

aproximação amplificaria a dimensão perceptiva garantiria mais realidade, emoção e 

experiência do indivíduo (MOISDON-TREMBLEY, 2002, pp.24).  

 

... 

 

Se o jogo e as pistas deixadas por DGF em suas obras reivindicam um visitante 

ativo, a participação seria portanto, um ponto fundamental em diversas das obras da 

artista. A noção de jogo que analisamos a obra de DGF seria aquela definida por Helio 

Oiticica em seu texto de 1966 A participação no jogo: 

(....) Descobri, definitivamente o sentido do jogo como participação, ou 
seja a proposta livre do jogo em vez de estrutura-obra  para que sejam 
participadas. (...) O jogo tal como é, é a obra, nem mais, nem menos.  
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(...) Não considero isto uma ‘apropriação’, termo que uso para designar 
algumas coisas importantes para mim, mas uma ‘construção’ 
(CULTURAL). 

A participação nas obras de DGF se daria pela construção do espaço, pelo seu 

percurso e também pela criação de uma estória pelos índices deixados. Os aspectos do 

jogo de pistas e embaralhamento intencional de índices deixados por DGF que 

observamos em suas obras, nos possibilitaria portanto, conjeturar aproximações da 

artista a alguns conceitos de HO, apontados por Lisette Lagnado (2007).  

Para Pablo Leon de la Barra: 

Mais que espaços de exposições ou ‘obras de arte’, o trabalho de 
Gonzalez-Foerster funciona como ambientes e atmosferas, cenografias e 
paisagens, experimentos a serem completos pelo ‘expectador’. Seu 
trabalho também se aproxima da ideia de penetrável como o 
desenvolvimento dos anos 60 e 70 no Brasil, de Helio Oiticica. A ideia 
de obra de arte penetrável, onde o expectador e o espaço por meio da 
experiência se convertem em um só (BARRA, tradução nossa). 

HO teria desenvolvido uma série de estratégicas artísticas as quais 

transformaram os espaços de exposição em Penetráveis: Tropicália, Penetráveis ‘PN2’ e 

‘PN3’ (Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro MAM-Rio, 1967) e Éden 

(Whitechapel Gallery, Londres, 1969). Nos Penetráveis, HO teria “colapsado a relação 

entre objetos e exposição, transformando o espaço em um obra de arte total e em uma 

experiência total”(BARRA) pela participação. 

Percebemos, portanto, o interesse nas relações estabelecidas pelos indivíduos 

participantes tanto nas obras de DGF como de HO. Segundo Lisette Lagnado, HO, 

décadas antes, teria promovido um “novo comportamento perceptivo” e um 

“dilatamento da consciência” proporcionando condições para um outro tipo de 

espectador; não mais passivo, mas participativo, graças a um acelerador de 

sensorialidade (LAGNADO, 2007a, 52): seu Programa Ambiental. 

Assim como ocorreu com as proposições de HO, segundo Claire Bishop, as 

obras de arte relacionais contemporâneas continuariam tratando da participação – 

considerando a discussão promovida no primeiro capítulo desta dissertação –  e 

insistindo mais no uso do que na contemplação dos espaços. A dita Arte Relacional 

dos anos 1990 se utilizaria, entretanto, de formas culturais existentes, incluindo outras 

obras de arte, mixando-as como um DJ ou um programador de computadores 

(BISHOP, 2004, p.55). 
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No caso das obras de DGF estudadas neste capítulo, a mixagem ou o jogo se 

daria além do caráter participativo, como também ocorria na obra de HO, a partir de 

referências literárias, cinematográficas e pessoais de objetos, cidades e temporalidades 

distintas. 

Do mesmo modo que HO, as obras que tem a temática dos parques de DGF 

não tratariam do conceito de parque alienante voltado apenas ao lazer e diversão; o 

conceito de playground que interessaria à artista seria, nos termos do próprio HO, 

aquele do crelazer que permitiria ao lazer uma dimensão criativa e reveladora. Crelazer 

seria portanto, a fusão entre crer, criar e lazer (LAGNADO, 2007a, 52). 

Lagnado afirmaria ainda que o jogo seria “a razão de ser” da Cosmococa de 

HO (LAGNADO, 2007a, 53) e seria esse um outro ponto de aproximação da obra de 

DGF ao artista brasileiro. Ao analisar “os ecos das da Cosmococa na produção 

contemporânea” artística (LAGNADO, 2007a, p.51). 

Um ponto comum ainda entre Oiticica e Dominique Gonzalez-Foerster 
seria o medo persistente de confinamento da instituição (...) O "lazer" é 
provavelmente inerente aos trópicos. O lazer sem programação, feito de 
tempo e de duração – uma qualidade contra o tédio. Criar ambientes 
trata de questionar (...) passatempos que nos transformam em itens 
descartáveis (LAGNADO, 2007, p.93, tradução nossa). 

A aproximação que Lagnado analisaria entre as artistas e HO se daria também 

pela relação entre cinema e arquitetura. Lagnado o faz pensando o “estatuto da 

imagem contemporânea, sua edição em plano sequência, o lugar da projeção, a trilha 

sonora, as instruções para um jogo ou performance (LAGNADO, 2007a, p.58). Esse 

seria, segundo ela, um aspecto pouco estudado na obra de HO e que seria trazido à luz 

em 1973 com o Quase-cinema e Cosmococa. 

Enquanto a prática de filmagem tradicional promoveria um processo de 

identificação com o espectador, o trabalho de HO proporia o relaxamento da visão, 

deslocamento espacial e avivamento de todos os sentidos (GONZALEZ-FOERSTER, 

BLOOM, et al., 2008, p.86). 

Segundo Lisette Lagnado:  

A participação ambiental promove uma espécie de prazer que implica 
em uma diminuição do grau de contemplação, algo como um olhar 
oscilante intermitente, que opta por fixar, parar e então começar de 
novo, sem acompanhar um roteiro estabelecido. […] Desconectado do 
exterior, do tempo cronológico e linear, no rendemos ao um fluxo 
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atemporal. Nossa existência não é limitada pelos limites da narrativa; 
nós que impomos a lógica do antes e do depois, viciados pelos 
princípios da casualidade. Aqui o meio é não-narrativo (GONZALEZ-
FOERSTER, BLOOM, et al., 2008, p.86). 

Por não-narração, compreendemos a ausência de linearidade das estórias 

possíveis, e não na inexistência total de possibilidades de narrativas criadas pelas obras 

de DGF. 

A obra para a Documenta 11, o parque de DGF, promoveria um paralelo 

conceitual com a obra Éden que segundo Lagnado, permitiria um “delírio lúcido 

durante o período de lazer” de um indivíduo  (GONZALEZ-FOERSTER, BLOOM, et 

al., 2008, p.90). 

Além do jogo de indícios, em Park – plan for escape também existe o jogo da 

duplicação – que seria retomado na obra Double Terrain de Jeu (2006), e que será 

discutida no terceiro capítulo desta dissertação. No caso de de Park – plan for escape a 

duplicidade se daria por meio da apresentação de um vídeo editado reproduzindo 

cenas reais do parque de Kassel e outras imagens escolhidas pela artista. O visitante 

ficaria com pistas confusas do que seria parte do real e do que foi adicionado por DGF, 

como parte de um jogo de investigação. 

Segundo Lisette Lagnado, Adolfo Bioy Casares seria a figura articuladora dessa 

experiência de “detetive” (especialmente pelas obras A Invenção de Morel e Plano de 

evasão) feitas a partir das lembranças urbanas de diferentes cidades, como uma cabine 

telefônica azul, uma poça d’água feita de mosaicos de vidro, feixes de luz, uma rocha 

vulcânica, uma cadeira, um banco, uma pequena praia de areia branca, entre outras 

coisas (LAGNADO, 2007b, p.87). 

Lagnado proporia ainda, uma conexão – possivelmente interpretada como um 

alinhamento direto e não formal, porém conceitual – com uma das experiências 

ambientais de HO, partindo da raiz semântica do nome Cosmococa de HO e 

Cosmodrome de DGF. Segundo Lagnado, em ambos os casos, haveria uma ideia de 

transporte metafórico para o mundo, para “além” do espaço expositivo: a imaginação 

seria o veículo, a nave (LAGNADO, 2007a, p.52). O que aconteceria, seria uma 

“suspensão de realidade” causada pela imersão do indivíduo em um espaço dominado 

pelas luzes e pelas telas de projeção que o remeteria a outras construções de realidade.  
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Figura 14. Hélio Oiticica, Éden, 1969. Vista da instalação, Whitechapel Art Gallery, Londres, 1969. © 
Projeto Hélio Oiticica, Rio de Janeiro. 

 

 
Figura 15. Helio Oiticica and Neville D'Almeida, CC5 Hendrixwar/Cosmococa—Programa-in-Progress, 
1973. Fonte: http://www.walkerart.org. Última visualização março 2017. 
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No caso de Cosmodrome as telas proporcionariam essa suspensão de realidade. 

Telas que poderiam ser consideradas onipresentes, invisíveis ou maximizadas – como 

nessa obra de DGF. Para Moisdon-Trembley, pensando em Cosmodrome, as telas 

seriam “elementos materializados da realidade real e virtual”, “extensões do corpo e 

do pensamento”. O indivíduo “passageiro-espectador” exploraria o espaço pela 

infinitude e a superfície pelas projeções (MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.55). 

Para DGF, a tela é o que permite ver e também o que oferece proteção do que é 

visto. […] os dispositivos de DGF levam em consideração esse modo de deambulação, 

de disrupção de sistemas e de telas, de comunicação silenciosa e criação permanente 

(MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.55, tradução nossa).  

 

... 

 

As aproximações teóricas feitas neste capítulo puderam auxiliar a compreensão 

de importantes noções tempo-espaciais que DGF estaria operando em sua obra. Tanto 

os deslocamentos e os jogos propostos pela artista colocam em evidência sob quais 

lentes os ambientes exteriores da artistas estão sendo analisados. Veremos de que 

modo o conceito de participação permeará as próximas obras abordadas no terceiro 

capítulo desta dissertação e como novas questões são postas por seu trabalho. 
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Capítulo 3  

A relação de DGF com o moderno e o conceito de 

tropicalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

O espírito Sulamericano 

A ter pensado que havia chegado a hora da raça latina após o 
cumprimento da etapa anglo-germânica? (...) A admitir que à hora da 
propulsão, da explosão que eleva prodigiosamente as energias anglo-
saxônicas e que precipita o mundo moderno no caos, sucederia a hora 
cartesiana da medida, da leitura, da escolha, da proposta, da 
construção, da realização do equilíbrio? E que o amargo mundo 
moderno, crispado, ofegante, poderia em breve voltar a sorrir?  
(SANTOS, PEREIRA, et al., 1987, p.69) 

(...) 

Não se deve pensar: Nova Iorque. Deve-se pensar: Latinos = clareza, 
ordem, alegria, Deve-se fugir do pesadelo do caos das cidades que 
materializam esta etapa da época maquinista, cujo primeiro ato já foi 
encenado e sobre a qual cai a cortina atualmente. deve-se repensar o 
novo ato. Levantar as cortinas sobre um outro empreendimento, sobre 
diretrizes que provenham de uma digestão, de uma assimilação, de uma 
conclusão. Crepúsculo, talvez de Nova Iorque. Aurora, certamente, na 
América do Sul. Latinos, eis que aqui a voz do seu destino: Sorridente, 
claro, belo (SANTOS, PEREIRA, et al., 1987, p.71). 
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DGF cresceu e morou na cidade de Grenoble na França até o final da década de 

1980. A área em que a artista habitou, denominada Villeneuve, fez parte de um grande 

projeto urbano realizado pelo L’atelier d'urbanisme et d'architecture (AAU) entre 1970 

e 1983 e está localizada no sul da cidade. Esse aglomerado de bairros compreende a 

Vila Olímpica edificada para abrigar os atletas dos Jogos de Inverno de 1968 e 

posteriormente foi transformada em habitações coletivas. Com o desmonte do Estádio 

Olímpico, o complexo habitacional e de serviços denominado Arlequin seria 

construído no mesmo local (GRENOBLE). 

O projeto urbano para essa região de Grenoble foi desenvolvido em 1965 mas o 

conceito de Villeneuve, comissionado pela prefeitura de Grenoble, teve seu masterplan 

aprovado apenas em 1967.  

Analisando o plano e os mapas do novo bairro, podemos perceber que o 

planejamento considerava os preceitos modernos de cidade: setorização das áreas 

residenciais, com altos edifícios laminares e com parcelas para habitação de interesse 

social, interligados por passarelas que levavam a áreas de lazer comum e pilotis que 

liberavam as construções do solo. O plano urbanístico dividia as zonas de habitação, 

lazer e serviços, edifícios garagem e estacionamentos de veículos, e grandes áreas 

verdes, sendo o Parque Jean Verlhac o mais expressivo com 14 hectares em seu centro. 

A mobilidade também foi estudada para dar prioridade ao transporte público, com 

vias de maior tráfego permeando o bairro e pequenas vias de tráfego local. Diversas 

passagens são exclusivas para pedestres. 

DGF teria experimentado portanto, habitar uma cidade moderna planejada e 

isso teve um impacto em sua formação pessoal e artística. Essa vivência além se ser 

sentida no cotidiano, era compreendida pela artista e seria analisada em idade adulta. 

A artista descreve Grenoble como uma “cidade-laboratório” moderna: 

Nos anos sessenta, a prefeitura era dirigida por socialistas, e durante o 
mesmo período havia um grupo de pessoas, um grupo particularmente 
importante de urbanistas da universidade, bem como cientistas, o 
Instituto Laue-Langevin e assim por diante. (...) Em Grenoble há uma 
longa tradição científica e urbanística. Nos anos sessenta existia um 
grupo de pessoas que, juntamente com o prefeito, Hubert Dubedout, 
que transformaram Grenoble e decidiram torná-la em uma cidade 
laboratório. (...) É acima de tudo uma cidade moderna. (OBRIST, 2008, 
p.12, trad. nossa). 
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Figura 16. Maquete do projeto do complexo habitacional e de serviços Arlequin. Fonte: Archives Jean-
François Parent. 



 

 

95 

 
Figura 17. Arlequin Villeneuve, Grenoble. Fonte: http://www.metalocus.es/en/news/une-architecture-de-
lengagement-laua-1960-1985-architecture-and-commitment. Última visitação março 2017. 

 

 
Figura 18. Vila Olímpica para os Jogos de Inverno de 1968, construída em 1967. Fonte: 
http://villageolympiquegrenoble.blogspot.com.br/p/blog-page_18.html. Última visitação março 2017. 
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Um dos edifícios modernos de grande importância tanto para a cidade quanto 

para DGF seria a Maison de la Culture de Grenoble (MC2), projetada por André 

Wogensky (1906-2004) em parceria com a escultora Marta Pan, e construída entre os 

anos de 1965 e 1967. Wogensky foi um arquiteto moderno e discípulo de Le 

Corbusier. 

O projeto se baseava em um centro multidisciplinar, com teatros, um 

restaurante e um grande foyer que conectaria os diversos “públicos de forma 

democrática” (OBRIST, 2008, p.53). A grande experimentação de Wogensky, além da 

integração do edifício com as esculturas de Pan, seria com relação à mobilidade que os 

teatros apresentavam. Os palcos e a plateia eram móveis e permitiam que os 

espetáculos modificassem suas configurações e promovessem uma maior imersão tanto 

do público quanto dos atores e bailarinos, possibilitando diferentes experimentações. 

Além dessa influência da cidade de Grenoble como cidade moderna e 

experimental, as relações pessoais e familiares também contribuíram para o entusiasmo 

da artista em abordar, entre outras coisas, a experimentalidade dos espaços. 

Seus pais viveram em Estrasburgo – onde DGF nasceu – e estiveram em contato 

com os Situacionistas. Além disso, foram atuantes nos protestos estudantis de Maio de 

1968, e posteriormente, ao mudarem-se para Grenoble; moraram na Vila Olímpica e 

entraram em contato com um “estilo de vida experimental” da comunidade local, 

segundo DGF (OBRIST, 2008). 

Provavelmente DGF teria também tido contato com as ideias de artistas que 

foram atraídos para Grenoble nesse período, como por exemplo Jean Luc-Godard 

entre os anos de 1974 e 1978. 

A experiência na infância e juventude de DGF em Grenoble; os estudos tanto na 

École des beaux-arts em 1982 e na École du Magasin du Centre national d’art 

contemporain de Grenoble em 1987; seus companheiros geracionais (alguns estudantes 

de artes, como Philipe Parreno, ou ainda participantes de mostras e projetos artísticos 

no Magasin, como Ange Leccia, Pierre Huyghe, entre tantos outros) teriam contribuído 

de forma intensa para as suas práticas artísticas. 

Segundo a própria instituição, quando criada em 1987, a École du Magasin, 

teria sido o primeiro programa de estudos de práticas curatoriais internacionais na 

Europa, e teria sido “criada para proporcionar uma combinação de pesquisa e 

prática”. A ênfase desse Centro de Arte Contemporânea seria colocada sobre a 
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“exposição como uma plataforma aberta em diferentes campos ou estratégias de 

representação”. Outro ponto importante seria a integração das novas “culturas de rede 

e tecnologia” e, por fim, o “processo de grupo de trabalho curatorial” que seria central 

para a filosofia da escola (MAGASIN, 2014). 

Por tudo isso, podemos compreender que as práticas coletivas e 

interdisciplinares incentivadas pelas instituições em que DGF estudou e desenvolveu 

práticas artísticas, além de todo o contexto da cidade de Grenoble, teriam sido 

relevantes para seu interesse por outros campos de conhecimento, especialmente pela 

arquitetura, literatura e pelo cinema.  

Sobre a influência de Grenoble e seu contexto, DGF afirma: 

Eu acho que também que está muito relacionado às pessoas que saíram 
da Escola de Belas Artes de Grenoble – que era uma escola mais 
‘digital’, mais científica que outras, para além de uma escola de pintura. 
Philipe Parreno, eu, e outros, fomos influenciados por algumas coisas e 
não por outras. Eu acredito que isso possa ser explicado no contexto de 
Grenoble uma cidade científica, intelectual, experimental e um tipo de 
cidade laboratório (OBRIST, 2008, pp.12-15, tradução nossa). 

Novamente, o fato de DGF habitar uma cidade moderna, estudar em uma 

escola experimental e frequentar edifícios modernos, lhe daria a oportunidade de 

pensar sobre as questões inerentes a esses espaços. Apesar de não ter tido esse 

conhecimento de Grenoble como cidade experimental desde a infância, a artista 

acredita que por ter crescido nesse contexto, ao invés de uma cidade burguesa aos 

moldes das cidades francesas de Lyon ou Bourdeax, ela teria desenvolvido uma 

“relação diferente com a cultura” (OBRIST, 2008, p.15). 

Hoje, eu moro em um edifício moderno e eu não consigo me imaginar 
morando em um edifício antigo. E então quando eu visitei Chandigarh 
pela primeira vez, não foi como voltar para a minha cidade [village], 
mas sim, como se eu a estivesse redescobrindo – eu estava indo observar 
algo que me influenciou (OBRIST, 2008, p.15, tradução nossa). 

É importante notar, entretanto, que DGF não estaria interessada em discutir o 

caráter utópico das cidades modernas, mas o seu poder de experimentação (OBRIST, 

2008, p.15). Esse será um ponto relevante para compreendermos as motivações e 

aspirações artísticas de DGF quando relacionada à modernidade, especialmente à 

arquitetura moderna brasileira. 
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A artista perceberia que, em dado momento, seria necessário visitar cidades 

como Chandigarh e Brasília para conseguir sair da condição de um protótipo de 

projeto moderno, que estaria sempre relacionado a essa condição em uma cidade-

laboratório de Grenoble (OBRIST, 2008, p.33).  

Entre os anos de 2005 e meados de 2006, DGF não produziu obras para 

exposições institucionais, porém, com as observações feitas em suas viagens, as suas 

ideias encubadas puderam ser colocadas em prática em prática na 27ª Bienal de São 

Paulo. 

(...) em certo momento, você tem que ir a Chandigarh, a Brasília e ver 
como tudo funciona. Foi um tempo em que não conseguia imaginar não 
passar para a dimensão habitável, a dimensão transponível [fordable] - 
para este espaço potencial onde eu não poderia sequer imaginar-me não 
sendo capaz de ampliar as experiências que tinham sido feitas no âmbito 
da exposição, e levá-las para outro espaço (OBRIST, 2008, p.33, 
tradução nossa). 

A partir desse momento, DGF afirma que conseguiu aplicar o “programa 

completo”, ou seja, todas essas ideias que não seriam exclusivamente sobre “arte como 

objeto”, ou seja, condicionadas pela criação de objetos, mas sim “ligadas aos modos de 

explorar o espaço potencial latente de cada coisa”. A artista ainda exemplifica de uma 

forma bem didática: 

‘Aqui estão algumas cadeiras; se colocarmos duas delas juntas, isso irá 
provocar algo. Ali temos alguns pôsteres; e ainda assim é possível usá-
los de um jeito diferente.’ Não é algo como uma tábula rasa ou uma 
mudança, e sim reconsiderar o vocabulário existente e permitir que as 
coisas expressem significados diferentes (OBRIST, 2008, p.34, tradução 
nossa). 

Essa explicação dada por DGF estaria diretamente relacionada às obras Posters 

e Red Chairs, que fazem parte da exposição Alphavilles? Tropicalisation! de 2004  e 

que analisaremos neste capítulo. 

3.2 Arte contemporânea: como lidar com o moderno? 

Segundo Andreas Huyssen, o pós-modernismo nos anos 1970 e 1980 

disseminaram, em alguma medida, práticas artísticas que operariam a partir de ruínas 
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do edifício modernista, investindo contra ele na busca de ideias, saqueando seu 

vocabulário e suplementando-o como imagens e temas escolhidos aleatoriamente nas 

culturas pré-modernas e não modernas, bem como na cultura de massas 

contemporânea (HUYSSEN, 1991. p.43-44). 

Esse tipo de “semivida” dos estilos modernistas, por exemplo na publicidade e 

em capas de livros e discos ou ilustrações, para Huyssen demonstraria que a tentativa 

de retomada da aura artística pretendida pelos pós-modernos poderia ser questionada 

quando colocada sob os valores do mercado. 

No caso da obra de DGF, a relação arte/mercadoria seria subvertida pela 

ausência de objetos artísticos tradicionais comercializáveis, já o uso de um léxico 

moderno não ocorreria justamente pela recusa da artista dessa exploração 

exclusivamente estilística e reduzida dos elementos modernistas. 

Eu acredito que seria benéfico se os artistas tivessem a oportunidade de 
escolher um caminho que não fosse ligado a habilidades manuais ou a 
objetos vendáveis; eles deveriam poder escolher trabalhar em um 
contexto público [public situation] e produzir um tipo de show ou 
espetáculo, e serem pagos por isso. (…)  Isso levaria a uma arte muito 
mais interessante (OBRIST, 2008, p.73, tradução nossa). 

A artista operaria em diferentes chaves pois suas referências arquitetônicas 

seriam respostas a um modelo de modernidade com questões não resolvidas, utopias 

não alcançadas. Essas obras gerariam intervenções públicas e institucionais que se 

dariam em distintos graus, e que demonstrariam o conhecimento de DGF sobre o 

complexo processo de migração das ideias de um projeto inacabado de modernidade 

para países fora da Europa. 

Percebemos que sua obra não trataria de uma recusa absoluta do que foi 

produzido durante o período moderno e nem mesmo uma cópia estilística ou um 

pastiche. 

Para DGF,  

A modernidade apareceu no início como uma verdade, um idealismo, 
uma fé no futuro, seguindo o seu curso, como se não houvesse outra 
possibilidade, como ir a Marte para começar uma nova vida. Ser 
moderno nos fez acreditar novamente que a transformação seria a única 
maneira de sair do passado. O que finalmente aconteceu é que a 
modernidade dobrou, triplicou, se multiplicou, tornou-se não-linear e 
complexa. A modernidade é como um personagem em si, mas que seria 
interpretado por uma série de situações, em diferentes e múltiplos 
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contextos. Devido à sua fragilidade, a modernidade foi em última 
análise, mantida no estado de agenda inconclusa, o que só a torna ainda 
mais bonita (CENTRE GEORGES POMPIDOU, 2015, p.195, tradução 
nossa). 

A própria escolha de elaborar obras que se relacionassem com um certo tipo de 

herança moderna, não a partir da reformulação total de uma teoria ou um recomeço 

ao ponto inicial, aproximaria DGF às práticas contemporâneas.  

Como mencionado anteriormente, DGF cresceu nos anos 1980 e portanto, em 

uma geração que se pode denominar pós-moderna. Esse período teria “moldado sua 

relação com o espaço”, segundo a própria artista. Ainda em meados dos anos 1990, 

sobre a sua geração, DGF afirma que “eles ainda diziam que Brasília era meros blocos 

de concreto, que deveriam ser evitados a todo custo, enquanto criticavam Le 

Corbusier” (ZHAM, 2013). 

Porém, ao conhecer a cidade de Brasília e o Rio de Janeiro, DGF visitaria 

edifícios de arquitetura moderna “que tinha apenas visto em zonas temperadas” e que 

repentinamente os encontrou “implantados em um clima tropical, com uma vegetação 

muito mais invasiva, transformando e corroendo-as”. Para DGF, os climas extremos 

teriam a capacidade de “transformar as pessoas, as atitudes e as formas” (ZHAM, 

2013). 

Segundo Oliver Zahm, a partir de 2000, e concomitantemente com a obra 

Brasilia Hall, a partir do “espaço tropical”, DGF teria colocado “a modernidade em 

direção a um futuro diferente, um outro tipo de evolução” baseado na contaminação 

pela vegetação e pelo clima, reintroduzindo uma utopia – ainda que não a mesma 

utopia moderna perdida. 

Para DGF seria um tipo de modernidade,  

impulsionada um passo adiante, uma linguagem completamente 
diferente. (...) Acima e além de toda a construção-edificação-objeto-
aparência, maneirismo [schtick]. (...) trabalhada com dados científicos e 
imagens narrativas em um nível muito menos escultural, objetificado 
ZHAM, 2013, tradução nossa).  

DGF trabalharia a partir de obras, edifícios e espaços modernos como ponto de 

partida, como por exemplo nas obras Tropicale Modernité (1999), Tropicalisation 

(2004) Double Terrain de Jeu (2006). A relação de seus trabalhos com ícones da 

arquitetura moderna, entretanto, aconteceria em diferentes níveis de intervenções, 
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algumas muito explícitas e diretamente alocadas nos edifícios em que se instalam. 

Outras seriam mais conceituais e redesenhadas por DGF em suas instalações 

institucionais, como por exemplo Brasilia Hall ou Desert Park. 

Por meio dessas experiências de DGF com elementos e referências do projeto 

moderno emigrado para as “periferias” de modo assincrônico e assimétrico em relação 

à Europa e aos Estados Unidos, investigamos e apontamos algumas ideias centrais que 

nortearam o embasamento teórico e histórico deste capítulo da dissertação e que serão 

melhor explicitadas na conclusão deste trabalho. 

 

... 

 

Huyssen acredita que poderia existir uma continuação da arte moderna em 

alguns artistas por “essa distância considerável da modernidade triunfante, de um 

lugar que não teve de vivenciar os violentos ataques movidos pelo mercado contra o 

modernismo clássico (…) sob a rubrica de pós-modernismo” (HUYSSEN, 2014, p.55). 

Esse não seria o caso de DGF, porém, o pensamento de Huyssen nos levaria a uma 

problematização acerca das heranças ou não de uma certa ideia de modernidade nas 

obras da artista. DGF teria vivenciado esses “ataques” ao modernismo, como ela 

mesma teria enunciado no caso da arquitetura de Le Corbusier, porém, por sua 

errância e ausência de identidade única, poderíamos aventar essas ideias em sua obra. 

Este é um ponto que exigiria o aprofundamento em toda a trajetória artística de 

DGF, suas afirmações podem nos guiar com relação a alguns conceitos, por exemplo, o 

da utopia moderna. 

Como já explicitado pela artista, o caráter utópico da modernidade não seria a 

questão que estaria sendo colocada em suas obras. Graham Coulter-Smith, 

compreende a ausência de uma utopia em seu trabalho que pudesse aproximá-la do 

modernismo e considera as práticas de DGF como “um pouco distópica” e “pós-

modernista”. Isso porque ele entenderia que a artista teria sofrido “um deslocamento 

cultural significativo” que a teria levado a uma identidade mais adaptável”; e para o 

crítico, “do ponto de vista evolutivo, há certamente uma vantagem em ser uma 

identidade deslocada e, portanto, culturalmente mais adaptável” (COULTER-SMITH, 

2006). 
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Para Coulter-Smith o “efeito do cinema sobre a psique pós-moderna” teria 

produzido uma realidade “tão cinematograficamente saturada que se começaria a 

referenciar o mundo em termos dos filmes que se viu, então, lenta mas seguramente, 

perderia o controle sobre a realidade e a identidade e entraria no espaço 

‘hiperrealista’”. A "traição da realidade pelo signo": seria aquela pela qual “passamos 

do racionalismo linear para o espaço narrativo não linear, e que sonho, memória, fato 

e ficção se confundem” (COULTER-SMITH, 2006). 

Essa característica poderia ser considerada perigosa. Mas no trabalho de DGF, 

entendemos esse aspecto como uma potencialidade, criada pelas justaposições do real e 

do imaginário. Stéphanie Moisdon-Trembley pensa sobre essa questão e tenta localizar 

o questionamento na obra de DGF: 

Como descrever o presente e a modernidade, ou melhor, como não 
descrever, e sim observar transformações?(...) Se não é uma história ou 
narrativa (...) O que precisa ser excluído, diferenciado ou sobreposto? 
(...) Como dar formas para a sensação física de deriva, essa jornada feita 
de movimentos como os edifícios modernos, aqueles que perturbaram 
todas as relações perspectivas entre longe e perto, unidade e totalidade, 
indivíduo e comunidade? (MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.19, 
tradução nossa). 

Veremos agora exemplos de como a artista respondeu à essas questões. 

3.3 O conceito de tropicalização 

Para a DGF, o conceito de tropicalização estaria diretamente relacionado à 

metabolização. O termo emprestado das proposições químicas e biológicas se refere às 

transformações que produzem a energia necessária ao funcionamento de um 

organismo. 

O termo já havia sido empregado pelo grupo denominado Metabolista, 

composto pelos arquitetos japoneses Kiyonori Kikutake, Kisho Kurokawa e Fumihiko 

Maki. Esse grupo teve origem no Congresso Internacional de Arquitetura Moderna 

(CIAM) em 1959 e fazia questionamentos relevantes de mudanças no campo da 

arquitetura e do urbanismo que haviam sido formulados no CIAM de 1953. Foi esse 
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Congresso de 1954 que deu origem ao Team 10 e que contou com a presença dos 

arquitetos Giancarlo di Carlo, Alison e Peter Smithson, Aldo van Eyke dentre outros. 

Apesar do termo ter sido empregado pelos japoneses previamente, DGF 

definiria metabolização ou tropicalização – apesar de o fazer com certa resistência – da 

seguinte forma: 

Eu sempre resisto em definir o que significa, porque é muito simples. Na 
verdade, uma das coisas boas sobre a palavra é que ela não pode ser 
definida facilmente, além da inclusão óbvia da palavra "tropical". Há 
duas ideias que me obcecam: primeiro, a metabolização, ou seja, a nossa 
forma de reorganizar as percepções, seja no cinema, livros, personagens 
ou conversas. Está acontecendo o tempo todo. A ideia de tropicalização 
é uma das possibilidades na metabolização. Sua fertilidade, o poder de 
uma nova consciência, algo que tem suas próprias necessidades, seu 
próprio crescimento, orgânico e expressivo (ZHAM, 2013, tradução 
nossa). 

É importante que para DGF “tropicalização” seria um conceito diferente de 

“tropicalidade” por se tratar de um processo, ou melhor, um “processo de 

desdobramento” [unfolding process] (OBRIST, 2008, p.11). 

Para DGF esse processo de tropicalização de cidades europeias, como a adição 

de elementos vegetais tropicais que implicassem maior humidade para cidades como 

Paris – “seca, mineral e completamente cinza” –, permitiria um tipo de alteração de 

ecossistema que eliminaria até mesmo a sua necessidade de viajar em busca de 

“ecossistemas vegetal, mineral e orgânico balanceados” (OBRIST, 2008, p.11). 

DGF seria, segundo suas palavras, uma artista “extremamente sensível às 

mudanças climáticas e a seus problemas”. Suas viagens constantes ao Rio de Janeiro 

seriam, portanto, uma maneira de “se tropicalizar, fertilizar a si mesma e o seu 

trabalho em um clima e ambiente diferentes. Isso pode ter um efeito em suas atitudes, 

ideias e intenções”. Segundo a artista, as viagens aos trópicos podem trazer “diferentes 

intensidades” aos indivíduos (ZHAM, 2013). 

Quando tive a necessidade de identificar algo essencial que nos faltava 
em Paris, e que me parecia muito produtivo e necessário: alguma coisa 
orgânica, intensa, sensorial, vegetal, pulsante, imatura, fora de controle; 
mas a tropicalidade é também um contraponto ideal à modernidade, 
uma construção modernista em um contexto tropical é extraordinária 
(REZENDE, 2006). 
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O processo de tropicalização, entretanto, não se resumiria a inserir uma 

vegetação dos trópicos, como DGF cita, palmeiras por exemplo, para simular o 

processo. O caráter poderoso de algumas localizações, segundo a artista, seria a sua 

dimensão “inconsciente”, “zonas que não são tão escuras, onde as intensidades ainda 

não são completamente ajustadas para digitalização ou para o puro lucro” (ZHAM, 

2013). 

No processo de tropicalização presente nas obras de DGF, as cores novamente 

apareceriam como um elemento-chave. Devemos lembrar que a artista se utilizava das 

cores aliadas a estórias como “um convite para contribuir com algo pertence a si 

mesmo, a própria imagem, somando-se a estrutura pré-existente ou não”, podemos 

compreender a continuidade de estratégias e de suas pesquisas de formas diferentes 

nesse novo estágio de seu trablho. Para DGF, de alguma forma, as cores funcionariam 

“como um acelerador” para “dizer algo sobre si mesmo” (WEIL). 

Portanto, da mesma forma que em sua série Chambres DGF se utilizava de 

cores como um “acelerador” ou um potencializador de narrativas pessoais, suas 

experiências cromáticas em Tropicale Modernité, mais especificamente na obra 

Chambre cromatique no pavilhão de Mies van der Rohe, ou as cores usadas na 

intervenção cromática na deSingel Kunstcentrum poderiam denotar que suas primeiras 

experiências metabolizadoras teriam evoluído ao longo dos anos, e a partir daí teria se 

dado a conceituação de tropicalização. 

3.4 Critérios para seleção de obras  

Para discutir essas questões foram selecionadas duas grandes exposições 

individuais e uma obra para a 27ª Bienal de São Paulo, perfazendo treze obras de DGF. 

A seleção foi baseada nos desdobramentos dessas questões, como abordadas no 

capítulo anterior, especialmente a partir de seus deslocamentos geográficos.  O 

desenvolvimento deste conceito, aliado a interesses pessoais de DGF pela região dos 

“trópicos”, e em específico pelo Brasil foram pontos que nortearam esta parte da 

pesquisa. Foram escolhidas portanto, obras que estivessem diretamente ligadas ao 

conceito de “tropicalização”. 
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Outro ponto fundamental neste capítulo seria a compreensão da relação de 

DGF com a modernidade; com sua utopia e linguagem nas artes e na arquitetura, e o 

modo como a cidade moderna de Grenoble influenciaram a vida e a obra da artista. 

Para isso, foi importante a escolha de obras que tivessem suas questões bastante 

centralizadas na tropicalização da arquitetura. 

A localização geográfica das mostras selecionadas, tem como proposta 

compreender de que maneira DGF interpretaria como características essenciais para a 

arquitetura e para as artes dos trópicos quando levadas para a Europa. Duas das 

mostras escolhidas tem como localização países europeus (Espanha e Bélgica) e foram 

sediadas em edifícios modernos. O Pavilhão alemão em Barcelona de Mies van der 

Rohe, inclusive, é um dos maiores ícones da arquitetura moderna. 

Finalmente, a obra da 27ª Bienal de São Paulo foi escolhida pela fusão de 

diversos conceitos que serão abordados neste capítulo, especialmente tentando 

compreender as estratégias da artista em como responder à pergunta: como tropicalizar 

o trópico? Por tudo isso, essa obra se torna fundamental para pensarmos a questão. 

Com relação à cronologia, as obras eleitas datam do final dos anos 1990 até os 

dias atuais. Neste caso específico, a linha temporal tradicional, que vinha sendo 

utilizada como norteadora para compreensão e organização desta dissertação, não foi 

seguida como elemento decisivo para a seleção das obras. Foi adotado, entretanto, algo 

mais próximo do conceito inerente de DGF de sobreposição de tempos, e portanto 

abrangeremos algumas obras que ocorreram simultaneamente à obras da série 

Chambres ou contemporâneas a alguns de seus parques e jardins. 

Vista a grande produção de DGF, e a quantidade de obras que abordam os 

temas que evidenciamos nesta dissertação, seria relevante salientar que foram 

excetuadas algumas obras de grande valor investigativo, porém, que não poderiam ser 

abordadas todas em profundidade quer seja pela quantidade, quer seja pelo números 

de questões colocadas. Portanto, elegemos outros trabalhos realizados em território 

nacional que serão delineados e seus temas principais ligados a esta pesquisa serão 

apresentados para mapear a produção de DGF no Brasil e complementar a 

investigação da artista no país. Essas obras foram condensadas em um tópico deste 

capítulo e também ajudarão a compreender o prosseguimento das questões levantadas 

por DGF pela primeira vez em 1999, em Tropicale Modernité. 
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3.5 Obras  

3.5.1. Chambre Cromatique, Double Happiness, Plage Parallèle, Postforest e 

Rumble Fish (1999) 

As cinco obras foram concebidas para a exposição intitulada Tropicale 

Modernité em 1999, no icônico pavilhão alemão de Mies van der Rohe, construído 

inicialmente para a Exposição Internacional de 1929 e reconstruído em 1986, na 

cidade de Barcelona. Essa exposição individual de DGF teve a curadoria de Jens 

Hoffmann. 

A primeira obra que abordaremos é denominada Chambre Cromatique: um 

ambiente constituído apenas por um grande carpete na cor azul instalado em uma das 

partes do pavilhão. O nome da obra poderia denotar uma continuação investigativa 

das primeiras obras ambientais de DGF, a série Chambres. Com isso, percebemos a 

sincronia de temas já explorados pela artista e a adição de novas questões em sua obra, 

neste caso, sua relação com a arquitetura moderna. 

 
Figura 19. Vista da exposição Tropicale Modernité. Pavilhão Mies van der Rohe. Barcelona. 1999. 
Fonte: (CENTRE GEORGES POMPIDOU, 2015, p.88). 
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Double Happiness se refere ao ideograma em neon na cor azul instalado em 

uma das paredes do pavilhão de Mies. Os elementos caligráficos em neon são 

recorrentes na obra de DGF, e no caso das obras selecionadas para esta dissertação, 

eles também apareceriam em Brasilia Hall (2000) e em Tropicalisation (2004) por 

exemplo. Outras obras não estudadas nesta pesquisa, e que também apresentam 

escritos em neon são Moment Ginza (1997), Exoturisme (2002), After (2009) ou cedric 

& lucius (2014), este último, elaborado para o pavilhão suíço da 14ª Bienalle 

Architettura di Venezia. 

A terceira obra que compõe a mostra, denominada Plage Parallèle, é composta 

por duas toalhas de praia brancas estendidas, simbolizando um possível uso de lazer 

para o local, como se duas pessoas estivessem tomando sol. As toalhas estão colocadas 

na área descoberta do pavilhão entre os caixilhos de vidro transparente e o espelho 

d’água. É interessante perceber a continuidade da sensação de iminência de 

acontecimentos, ou de uma potencialidade, como explorada pela artista na sua série 

Chambres. 

Além disso, Plage Parallèle contém um tema importante para DGF que seria a 

criação de “espaços abertos”, neste caso o de uma praia. Assim como os parques, para 

DGF, a praia seria “um espaço de jogo, cheio de possibilidades. Ele não é como a 

cidade [...], é um território aberto” (GONZALEZ-FOERSTER, 1999, p.165, tradução 

nossa). Para Pablo León de la Barra, as toalhas funcionariam “como ready-mades que 

permitem criar uma praia, não importando onde” (CENTRE GEORGES POMPIDOU, 

2015, p.79, tradução nossa).  

Segundo Moritz Küng, as intervenções no pavilhão jogariam a partir da mesma 

lógica utilizada pelo arquiteto, pois DGF utiliza elementos vindos de diferentes partes 

do mundo. Do mesmo modo, Mies utilizou pedras de mármore travertino romano, 

ônix dourado vindo das montanhas de Atlas, no norte da África e dois tipos de 

mármores verdes vindos dos Alpes e da Grécia. 

Além desse paralelo pensado por Küng, a obra Plage Parallèle dialogaria de 

algum modo com a monumentalidade do edifício criada por seu alteamento em relação 

ao solo e pelas matérias-primas caras e importadas empregadas por Mies. 
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Figura 20. Dominique Gonzalez-Foerster. Chambre Cromatique. 1999.Fonte: (CENTRE GEORGES 
POMPIDOU, 2015, p.88). 

 

 
Figura 21. Dominique Gonzalez-Foerster. Double Happiness. 1999.Fonte: (CENTRE GEORGES 
POMPIDOU, 2015, p.84). 



 

 

109 

 
Figura 22. Dominique Gonzalez-Foerster. Plage Parallèle. 1999.Fonte: (CENTRE GEORGES 
POMPIDOU, 2015, p.87). 

 

 
Figura 23. Dominique Gonzalez-Foerster. Rumble Fish. 1999.Fonte: (CENTRE GEORGES 
POMPIDOU, 2015, p.86). 
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(...) as toalhas abriram um novo ângulo de associações de referências e 
com isso, uma releitura da arquitetura. As duas toalhas não só sugerem 
dois lagos e por isso duas praias, mas também contrastam bruscamente 
com os outros materiais rígidos.(...) Em certo sentido, a artista 
monumentalizou essa já imponente arquitetura, mas também atenuou 
seu aspecto autoritário com objetos do cotidiano (DESINGEL, 2004, 
tradução nossa). 

Próximo à Plage Parallèle, se encontra a obra Rumble fish, composta por um 

aquário e peixes nas cores branca e azul; e Postforest, um monitor de televisão que 

transmite continuamente um vídeo de uma paisagem tropical, de uma floresta mais 

especificamente. 

Portanto, além da aproximação teórica das obras ambientais de Chambres seria 

possível delinear também, um paralelo ao tema abordado no segundo capítulo desta 

dissertação: o jogo e os deslocamentos. Podemos evidenciar, portanto, que as obras 

acima mesclariam referências de outros lugares e momentos para o pavilhão alemão e 

demonstrariam as estratégias artísticas já exploradas por DGF. 

É interessante notar como nessas obras a artista exploraria, segundo Stephanie 

Moisdon-Trembley, um “acúmulo de composições teoricamente antagônicas como 

exotismo, tropicalidade e modernidade” continuando a estratégia praticada em Brasilia 

Hall de “justaposição de diferentes espaços […] que são incompatíveis a um espaço 

real único” (MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.82-3). 

Na ocasião da exposição, Pablo León de la Barra, colaborador de DGF em 

diversos projetos, transcreve a definição da artista sobre a "contaminação” tropical 

feita no edifício pelas obras de DGF, e em última análise, sobre as intervenções da 

artista em outras obras modernas: 

(...) falando sobre ‘tropicalidade’, poderia ser uma maneira de 
identificar uma combinação de paisagem, desejos abstratos, e intenções 
orgânicas, uma situação muito sensorial, mas também complexa 
misturando o modernista com deriva imatura na floresta tropical (...) 
Certos momentos de Brasília, Chandigarh ou Hong Kong, e eu estou 
falando de momentos, não só locais; uma combinação de pessoas, 
edifícios, luz, som, plantas, eventos que parecem acontecer, (...) contra 
todas as formas de controle e autoridade. Condições tropicais parecem 
capazes de revelar a bela bagunça, imaturidade que gera modernidade. 
O poderoso, o lado inconsciente da modernidade parece precisar de 
uma luz especial e de contexto para ser mais ativo. Às vezes, a  
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modernidade, por si só, especialmente quando se trata de arquitetura, 
fica muito seca em suas intenções abstratas; mas equilibrada com 
desejos imaturos, muita água e plantas, torna-se algo mais complexo e 
mais bonito ao mesmo tempo (GONZALEZ-FOERSTER, 1999, 
tradução nossa). 

Segundo Moisdon-Trembley, os trabalhos explorariam “o modo como a 

modernidade se liberta da sucessão de elementos verticais” por meio da construção de 

um espelho d’água e de uma espécie de varanda como “extensão” do espaço interior. 

Além disso, a elevação do pavilhão em um platô de 1,6 metros de altura seria uma 

estratégia do arquiteto para “transformar as dimensões e posicionamentos do espaço 

em função do olhar [...] provocando formas de interação entre a verticalidade e o eixo 

horizontal do piso no interior (MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.83). Para ela, seria 

possível imaginar um encontro de “repertórios” de DGF e de Mies Van der Rohe. 

Poderíamos imaginar então, que o encontro do repertório de formas de 
DGF e aqueles de Mies se encontra na heterogeneidade criativa, na 
ausência de perspectiva dos lugares, produzidas pela separação dos 
mesmos.[...] Esses microcosmos podem se valer de formas 
miniaturizadas – um tapete, duas toalhas paralelas, um pedaço de 
carpete. Esses elementos, que são recorrentes no trabalho de DGF, são 
formas físicas e mentais, que são modelos de praia, do horizonte, do 
jardim. Do mesmo modo, para ela, o jardim, o tapete são onde o mundo 
chega em uma perfeição simbólica (...)  (MOISDON-TREMBLEY, 
2002, pp.83-92, tradução nossa). 

3.5.2 Blue Court, Golden Pound, Pink Entrance, Posters, Purple Forest, Red 

Chairs e Tropicalisation (2004) 

Os sete trabalhos apresentados por DGF somam um total de onze intervenções 

no edifício e nas áreas externas do Internaational deSingel Kunstcentrum, em Anvers, 

Bélgica, e foram elaborados especificamente para a exposição Alphavilles? 

Tropicalisation!, em 2004. 

Para Pablo León de la Barra, estas intervenções “consistem entre outras, em 

uma série de abstrações-memórias de momentos tropicais” (BARRA). 

Moritz Küng, curadora da mostra, acredita que nesse momento, DGF “teve 

êxito como artista, com suas sutis e imponentes transformações, ao fazer as pessoas 

conscientes da arquitetura existente”. Nesse sentido, para ela, essa não seria uma 

“exposição, e sim um olhar para um momento tropical” (DESINGEL, 2004). 
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Tendo como base as experimentações prévias da exposição Tropicale Modernité 

e de Park – a plan for escape, as experiências artísticas no campus da deSingel 

projetado por Léon Stynen (1899-1990), aluno de Le Corbusier, sob o título de 

‘Tropicalisation’ (de maneira simplificada, uma adaptação aos trópicos), “não só 

fazem comentários, às vezes irônicos”, sobre o que DGF entenderia como uma “pálida 

arquitetura modernista do ocidente, assim como, por associação e pela atmosfera que 

evocam, sobre a criação de um distanciamento geográfico” (KUNSTHALLE ZÜRICH/ 

DESINGEL, 2004, tradução nossa).  

Blue Court (tropicalisation: Rio, Garret Ecko), possui um pequeno lago artificial 

criado por uma superfície naturalmente côncava, revestido em mosaico na cor azul. Ao 

lado do pequeno lago, mas ainda parte da obra, encontra-se uma pedra vinda de 

Anatolia, na Turquia, e um poste público com uma lâmpada que é acesa durante a 

noite. Como o próprio nome diz, essa obra faria uma alusão, ou até mesmo 

arriscaríamos dizer, uma homenagem à cidade do Rio de Janeiro e ao arquiteto e 

paisagista modernista norte-americano Garret Ecko (1910-2000). 

Essa intervenção no gramado do campus da deSingel foi a única que 

permaneceu para a coleção permanente da instituição. 

A segunda obra, Golden Pound (tropicalisation: Isamu Noguchi, Rio), é uma 

intervenção em grande escala na área externa do campus, próxima a um lago – não 

aquele criado por DGF –, e é composta por uma cortina dourada de tecido brilhante 

tipo lurex. Novamente, o título da obra nos deixa pistas a quem DGF estaria se 

referindo, ou homenageando: o artista e arquiteto paisagista americano Isamu Noguchi 

(1904-1988), e novamente a cidade do Rio de Janeiro. 

Pink Entrance (tropicalisation: Luis Barragán, México) está localizada no acesso 

principal do edifício e compreende a pintura dos treze pilares existentes do edifício de 

Stynen na cor rosa. Novamente vemos a referência feita ao México e ao arquiteto 

modernista mexicano Luis Barragán (1902-1988). A cor escolhida para essa 

intervenção não se referiria somente a Barragán como também teria a intenção de 

“perturbar a severidade arquitetônica do complexo de deSingel” (KUNSTHALLE 

ZÜRICH/ DESINGEL, 2004, tradução nossa).  
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Figura 24. Dominique Gonzalez-Foerster. Blue Court (tropicalisation: Rio, Garret Ecko). 2004. Fonte:  
(CENTRE GEORGES POMPIDOU, 2015, p.64). 

 

 
Figura 25. Dominique Gonzalez-Foerster. Golden Pound (tropicalisation: Isamu Noguchi, Rio), 2004. 
Fonte:  (CENTRE GEORGES POMPIDOU, 2015, p.70). 
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Figura 26. Dominique Gonzalez-Foerster. Purple Forest (tropicalisation: Felix Gonzalez-Torres, 
Instanbul). 2004. Fonte:  (CENTRE GEORGES POMPIDOU, 2015, p.71). 

 

 
Figura 27. Dominique Gonzalez-Foerster. Red Chairs (tropicalisation: Chandigarh). 2004. Fonte:  
(CENTRE GEORGES POMPIDOU, 2015, p.69). 
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Figura 28. Dominique Gonzalez-Foerster. Pink Entrance (tropicalisation: Luis Barragán, México). 2004. 
Fonte:  (CENTRE GEORGES POMPIDOU, 2015, p.72). 
 

 
Figura 29. Vista da exposição Tropicalisation!, deSingel. 2004. Fonte: (CENTRE GEORGES 
POMPIDOU, 2015, p.71). 



 

 

116 

 

Purple Forest (tropicalisation: Felix Gonzalez-Torres, Instanbul), é uma 

intervenção na área externa do campus de deSingel e é composta unicamente por um 

fio de luz, com lâmpadas na cor roxa. Esta obra se referiria a obras como Untitled 

(North) (1993) ou Untitled (Last Night) (1993) e homenageia Felix Gonzalez-Torres 

(1957-1996), artista cubano da mesma geração de DGF. Gonzalez-Torres tinha um 

relacionamento muito próximo e afetivo com DGF. Eles trabalharam juntos algumas 

exposições como Itinerari (1991) e Hotel Carlton Palace. Chambre 763 (1993), e 

mantiveram a relação de “osmose” que tinham até o fim da vida de Gonzalez-Torres 

(GONZALEZ-FOERSTER, 1999, p.27-8). A intervenção denominada Red Chairs 

(tropicalisation: Chandigarh) é composta por dezenove cadeiras vermelhas dispostas no 

gramado em um dos pátios internos do campus. A referência neste caso, seria o 

arquiteto Le Corbusier, e o plano urbanístico e os edifícios governamentais de 

Chandigarh, cidade localizada no norte da Índia, capital administrativa de Punjab, 

projetados e construídos entre 1951 e 1962Configuram também, intervenções 

cromáticas como um painel amarelo que remeteriam à cidade de Havana, Cuba, e à 

Lina Bo Bardi; dezoito janelas com película adesiva na cor verde que remeteriam aos 

edifícios da esplanada dos Ministérios com os brises e aos vidros esverdeados de 

Brasília, e a Le Corbusier; uma parede laranja e um neon com a palavra “Ibirapuera”. 

A mostra conta também com uma série denominada Posters (tropicalisation: Air 

France), com 26 cartazes retratando algumas cidades ordenadas alfabeticamente de A à 

Z, como por exemplo, Acapulco, Deli, Havana, México, Rio de Janeiro, White Sands 

(Novo México) e Zabriskie Point (Califórnia). 

Esses pôsteres compõem a instalação que dá nome ao conjunto das obras 

exposto na deSingel. Além disso, Tropicalisation contém vinte e seis tipos de plantas 

tropicais, algumas lâmpadas, e um graffiti com o nome da obra. 

Para Lisette Lagnado, essa exposição continuaria o embate de DGF com o 

espetáculo muitas vezes produzido pela própria arte. A interpretação da ideia 

explorada no segundo capítulo desta dissertação, demonstraria o modo como a artista 

subverteria a transformação imagética do mundo pelo “aumento de seu poder de 

fascinação original” (GONZALEZ-FOERSTER, BLOOM, et al., 2008, p.63). 

[...] suas paredes monumentais (cobertas por) tecido lamé dourado 
caído na grande piscina aberta na deSingel, Antuérpia: uma verdadeira 



 

 

117 

Niágara de ouro, um momento de pura força visual e também uma 
‘visão’ no sentido original da palavra (GONZALEZ-FOERSTER, 
BLOOM, et al., 2008, p.63, parênteses nossos, tradução nossa). 

A fascinação explicitada por Lagnado seria favorecida pelo fato de Golden 

Pound só poder ser devidamente acessada pelo visitante por um nicho, em uma das 

janelas, em um ponto específico do edifício: uma rampa que funciona como um 

mirante no interior do centro de arte. 

A mostra Tropicalisation também gerou a publicação Alphavilles? em 

colaboração com a Kunsthalle Zürich. O livro complementar à exposição aponta 

questões importantes já abordadas no segundo capítulo desta dissertação e ainda 

merecem atenção. 

3.5.3 Alphaville? (2004) 

A mostra denominada Alphaville? Tropicalisation! no campus da deSingel na 

Bélgica gerou, em parceria com a Kunsthalle Zürich, uma publicação homônima que 

incluía duzentas impressões de metrópoles na forma de um “álbum de fotos subjetivo” 

contendo a jornada por oitenta localidades (KUNSTHALLE ZÜRICH/ DESINGEL, 

2004, pp.8-9).O livro de DGF seria “um manifesto para as fronteiras (da modernidade, 

planejamento urbano, idioma) com imagens que exploram oitenta cidades, de A 

(capulco) a Z (Urich)” (LAGNADO, 2007, p.83). 

DGF não estaria se referindo, nessa obra, apenas ao filme de mesmo nome de 

Jean-Luc Godard de 1965 que apresenta uma cidade controlada por computadores, 

mas também aos condomínios que se espalharam por todo o Brasil, especialmente na 

década de 1970, e que tiveram pela primeira vez sua implantação nos arredores da 

cidade de São Paulo. 

 

 

A artista também está fascinada pela urbanização global que 
gradualmente cobre o planeta com "Alphavilles", criando assim um 
mundo em que o clima, a vida moderna, o regionalismo e o turismo 
formam um coquetel que às vezes irrita e às vezes surpreende 
(KUNSTHALLE ZÜRICH/ DESINGEL, 2004, p.9, tradução nossa). 
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Um fenômeno que interessaria a DGF seria a nomenclatura de ruas de uma 

cidade com o nome de outras cidades. Em Xangai e Buenos Aires, por exemplo, as ruas 

são sistematicamente nomeadas por outras cidades, de modo que as áreas 

geograficamente separadas, pareceriam estar próximas. A artista menciona também um 

subúrbio em Nova York, por exemplo, chamado Alphabet City, onde nomes de ruas 

são indicados por uma única letra. 

Esses jogos feitos com as geografias deslocadas interessa à pesquisa da artista, 

porém a publicação estaria associada mais diretamente à série de obras geradas a partir 

da pesquisa de DGF depois de Tropicale Modernité. Segundo o catálogo da mostra de 

Zürich, DGF exporia “diversas manifestações culturais da sociedade contemporânea” 

em uma época de trocas e transformações aceleradas, porém, com a justaposição dos 

tempos-espaços ou a “mistura crescente do que parece ser ainda mais intensificado 

pelas experiências individuais”. 

Permanentemente na estrada, ela vê arquitetura, design, espaço urbano e 
parques públicos de todo o mundo se fundindo para se tornar um 
amálgama heterogêneo (KUNSTHALLE ZÜRICH/ DESINGEL, 2004, 
p.9,tradução nossa). 
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Figura 30. Dominique Gonzalez-Foerster. Posters (tropicalisation: Air France). 2004. Fonte: (CENTRE 
GEORGES POMPIDOU, 2015, p.62). 
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3.5.4 Double Terrain de Jeu (pavillon–marquise) (2006) 

A obra de DGF Double Terrain de Jeu (pavillon–marquise) fez parte da 27ª 

Bienal de São Paulo. Trata-se de uma obra composta por duas intervenções 

simultâneas: uma no interior do pavilhão e outra sob a marquise do Ibirapuera. A obra 

é constituída por trinta e seis pilares de madeira compensada, de seção redonda, 

pintados na cor branca e texturizados exatamente como os pilares de Niemeyer 

existentes no Ibirapuera. 

O Pavilhão Ciccillo Matarazzo da Fundação Bienal foi construído por Oscar 

Niemeyer entre 1951 e 1954. O edifício, que anteriormente se chamava Palácio das 

Indústrias, faz parte do conjunto de obras projetadas pelo arquiteto para o parque do 

Ibirapuera que incluía o Palácio das Nações – atual Museu Afro-Brasil, o Palácio dos 

Estados, o Palácio da Agricultura – atual Museu de Arte Contemporânea (MAC) e o 

Palácio das Exposições – atual Oca.  

A marquise que interliga os edifícios – com exceção do atual edifício do MAC – 

e que também compõe o conjunto do Parque do Ibirapuera, será um elemento 

relevante para esta obra de DGF. 

Ao visitar o conjunto de Niemeyer, para concepção da intervenção e preparação 

da obra, DGF diz que o segundo pavimento do Pavilhão a teria impressionado. 

(...) É uma lufada de adrenalina e de espaço. O exterior penetra em 
abundância. A marquise também me impressiona muito. É um espaço 
sem um dentro nem um fora, nem fechado nem aberto. Não consigo 
aproximá-lo a nenhum outro espaço conhecido (FUNDAÇÃO BIENAL 
DE SÃO PAULO, 2006b, p.64). 

Como o próprio nome sugere, DGF cria um espaço duplicado para um jogo: o 

jogo como brincadeira e o conceito de jogo nos parâmetros de HO. A operação 

realizada pela artista é a de replicar os pilares cilíndricos brancos que sustentam tanto 

os edifícios como a marquise do parque. 

Para Pablo León de la Barra, essa seria  

Uma intervenção quase invisível, onde, como se pelo efeito tropical, as 
colunas tivessem começado a se reproduzir e se agrupar em famílias que 
formam uma floresta de colunas, uma das quais tem rodas, tornando-se 
uma coluna móvel ... As pessoas e os skatistas seguem os seus caminhos 
e usos do espaço como se nada tivesse mudado ... (BARRA). 
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DGF buscava isolar um “momento-situação” e produzir um “diálogo com a 

arquitetura”. Sobre a mostra, DGF diria: 

(...) Há dois anos, decidi fazer uma pausa com exposições e trabalhar 
em profundidade. Estou de volta com essa Bienal. Mas ainda me 
interrogo muito, desvio cada vez mais em direção à arquitetura e ao 
cinema. Tenho problemas com o aspecto temporário da exposição, 
porém gosto dessa liberdade do espectador, que pode circular como 
quiser, sair quando quiser. Este convite vindo do Brasil me agrada 
muito, mas é delicado. É como receber de volta uma encomenda: não se 
tropicaliza o tropical!  (FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, 
2006b, p.64). 

A presença da arquitetura de Niemeyer é muito forte e relembrando a obra 

Brasilia Hall e o filme  Brasilia da série Parc Central (2006) DGF afirma: 

Eu já olhei, atravessei, filmei muito a arquitetura de Oscar Niemeyer, 
sou uma admiradora de suas qualidades de espaços e de situações que 
ele pensou e produziu - um espaço ao mesmo tempo coberto e aberto, 
como a marquise do parque do Ibirapuera, isso é único no mundo. O 
pavilhão da Bienal, naquelas dimensões, dá um arrepio a cada andar. 
Participar dessa Bienal é a oportunidade de dialogar diretamente com 
essa arquitetura que é tão estimulante para mim; a possibilidade de falar 
a linguagem dessa arquitetura, de usar esse vocabulário. A exposição 
como território para o jogo e para o pensamento (REZENDE, 2006). 

Portanto, por abranger questões importantes na obra da artista como o jogo, as 

relações de interior e exterior, um possível diálogo conceitual com Helio Oiticica e a 

sua relação com o Brasil, continuaremos discutindo esses temas na análise de Double 

Terrain de Jeu. 
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Figura 31. Dominique Gonzalez-Foerster. Double terrain de jeu (pavillon-marquise).2006. 27ª Bienal de 
São Paulo. Fonte: http://2.bp.blogspot.com/ Última visualização março 2017. 

 

 
Figura 32. Dominique Gonzalez-Foerster. Double terrain de jeu (pavillon-marquise).2006. 27ª Bienal de 
São Paulo. Fonte: http://purple.fr/magazine/fw-2013-issue-20/dominique-gonzalez-foerster/. Última 
visualização março 2017. 
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3.6 Como tropicalizar o europeu e o tropical? 

Segundo Pablo Leon de la Barra, DGF teria vindo ao Brasil em busca de 

“modernidades urbanas que lhe fossem semelhantes, mas diferentes da modernidade 

em que havia crescido”. Ainda segundo ele, essa viagem teria um grande impacto na 

carreira e na vida pessoal da artista. De turista, DGF se tornou uma viajante e 

posteriormente, passou a residir parcialmente na cidade do Rio de Janeiro (BARRA). 

Na obra de Gonzalez-Foerster, o Brasil torna-se não só um plano de 
fuga, mas de uma janela que permite uma nova releitura do mundo. A 
presença da ideia do Brasil na construção do imaginário estético de 
Gonzalez-Foerster, em vez da busca de estética nacional, leva a artista a 
desenvolver um trabalho que contém uma certa atmosfera que só é 
encontrada nos trópicos, que ela chamou 'Modernidade Tropical 
'(BARRA, tradução nossa). 

Para Barra, “observar a modernidade tropical é como estar ciente da 

complexidade transparente dos nossos desejos e esta negociação contínua e permanente 

entre os vários aspectos do nosso ser” (BARRA). 

As exposições Tropicale Modernité e Alphavilles? Tropicalisation! tiveram 

como fonte conceitual as interpretações de DGF acerca do modo como a arquitetura 

nos trópicos estaria imbuída de uma potencialidade diferente. As obras dessas mostras 

foram tentativas de levar algumas dessas características aos edifícios modernos 

europeus nos quais DGF interveio. 

Sobre a obra de Oscar Niemeyer no Ibirapuera, DGF diz: 

Em 1999 eu havia criado Tropicale Modernité, no pavilhão de Mies van 
der Rohe, em Barcelona. Agora o desafio é duplo, crucial até. O que 
fazer com/dentro do lugar que serviu de fonte de tantos projetos? 
(FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, 2006b, p.64). 

Como afirmado pela artista, na obra Double Terrain de Jeu, DGF teria uma 

tarefa diferente das demais, pois seria a tarefa de tropicalizar uma arquitetura inerente 

ao trópico, segundo seus conceitos. DGF faria portanto, a conexão de ideias e 

estratégias espaciais e continuaria sua pesquisa sobre o jogo, nesse caso a relação entre 

interior e exterior, a duplicação de elementos, dentro e fora do pavilhão da Bienal de 

São Paulo. 
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Segundo Lisette Lagnado, DGF duplicaria as colunas existentes de modo a criar 

um “bosque artificial” tanto no pavilhão de Exposições quanto sob a marquise de 

Oscar Niemeyer. Segundo ela, o diálogo se daria “involuntariamente” também com o 

projeto paisagístico de Roberto Burle Marx pois contrastaria com a pouca 

concentração de árvores de seu projeto original nas proximidades do Pavilhão 

(LAGNADO, 2007, p.85). 

Além das relações apontadas por Lisette Lagnado sobre o aspecto participativo 

e “relacional” e da maneira com que DGF joga com o tempo e as potencialidades das 

situações despertadas em sintonia com as ideias de HO que apontamos no segundo 

capítulo desta dissertação, seria interessante notarmos que esses pontos de conexão 

conceitual nem sempre existiram na concepção de todas as suas obras. 

DGF tomaria conhecimento das obras de HO apenas na metade da década de 

1990, e portanto, quando já estava desenvolvendo diversos de seus ambientes 

denominados Chambres. Sobre a comparação que algumas pessoas fariam de seus 

ambientes com os Penetráveis de HO, DGF afirmaria: 

Eu acho que eu vi pela primeira vez seu trabalho em meados da década 
de 1990. Portanto, não foi uma influência, mas quando eu o encontrei 
foi um forte sentimento de conexão, familiaridade, e mais que isso, se 
tornou também parte da minha hoje longa relação com o Brasil. Mas 
esta noção de entrar nos Penetráveis, e que você pode estar dentro da 
obra, estar cercado e se tornar parte dela, esta é uma ideia importante 
para mim, e uma ideia muito de Oiticica (BASCIANO, 2015, tradução 
nossa). 

Nas obras a partir dos anos 2000 podemos identificar, segundo as afirmações 

da artista, que esses pontos de aproximação com as ideias de HO foram se acentuando. 

Um indício dessa afinidade seria também o fato das obras de DGF estarem diretamente 

ligadas às relações, à ativação da arte e não apenas a produção de objetos artísticos, 

segundo ela 

seria “uma das razões pelas quais eu me sinto muito bem no Brasil e 
muito conectada à sua cultura, porque existe toda essa história da arte, 
Lygia Clark e muitos outros, que eu me sinto tão próxima. (...) Isso seria 
pré-estética relacional. Podemos dizer, uma continuidade(BASCIANO, 
2015, tradução nossa). 

 

... 
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A marquise é um ponto característico e emblemático do conjunto elaborado por 

Niemeyer para o parque do Ibirapuera. A área com 27 mil metros quadrados de 

extensão revelaria “toda a liberdade plástica característica da obra de Niemeyer”. 

Garantindo a unidade do conjunto arquitetônico, marcando a 
importância dada às áreas livres como às áreas ocupadas, cria em meio 
ao parque símbolo da cidade um abrigo de cobertura sinuosa, leve, se 
adelgaçando ainda mais no perímetro de suas extremidades. Uma zona 
de sombra projetada, uma nova possibilidade de promenade em meio 
aos pilotis circulares, dispostos com regularidade, entre vãos generosos 
((org.) SCHARLACH, 2006, p.104). 

Para Lagnado, seria importante “compreender a importância de uma 

plataforma coberta, porém aberta em suas margens” que englobaria um conceito 

dominante nos manuscritos de HO: “mundo como abrigo” em um capítulo esboçado 

em 1970 para seu livro inacabado Newyorkaises. Ainda segundo os escritos de 1973 de 

HO sobre mundo-abrigo: 

MUNDO-ABRIGO é environment não-naturalista: ABRIGO-
GUARIDA do comportamento em nível experimental: mais do ‘q’ 
refúgio é procura de chance de experimentar existencialmente. (...) 
MUNDO COMO SHELTER não é pattern homogêneo de 
comportamento-situações: é descontínuo multi-patternizado 
(CULTURAL). 

E ainda: 

MUNDO como campo experimental significa: experimental como 
exercício para um tipo de comportamento-plenitude que ao menos 
tenda a uma estrutura de lazer como dessublimação programada ‘q’ 
sustenta períodos-horas de trabalho-produção alienado  (CULTURAL). 

Segundo a autora, o “mundo como abrigo” qualificaria a marquise como uma 

exterioridade fechada (enclosed outside) e estaria em diálogo com as “marquises 

modernistas presentes na arquitetura paulista de 1910 a 1950” (LAGNADO, 2007, 

p.86). 

No complexo arquitetônico do Parque do Ibirapuera, a marquise liga os 

edifícios projetados por Niemeyer: 

Em uma das curvas deste vasto plano horizontal, tanto um interior e um 
exterior, DGF compreendeu o desafio. Ela desenhou um penetrável, sem 
um manual para os visitantes. O outro parque infantil está localizado 
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dentro do Pavilhão de Exposições, formando um paralelo aos brise 
soleils (LAGNADO, 2007, p.87, tradução nossa). 

Em Double Terrain de Jeu, DGF teria utilizado novamente o recurso da 

duplicação de Park – plan for escape. Nesse caso o contraste de um parque real com as 

filmagens do mesmo parque reproduzidas em um pavilhão; e em São Paulo, a 

intervenção dupla: dentro e fora do edifício da Bienal; “um itinerário de espaços 

independentes e interdependentes” ao mesmo tempo. 

Os materiais usados por DGF seriam apenas os elementos estruturais 

“econômicos da modernidade brasileira” já presentes tanto no pavilhão de Niemeyer 

quanto sob a marquise: as quatorze novas colunas brancas posicionadas de modo 

orgânico e móvel. Em contraste com o que acontecera em Park – plan for escape, obra 

na qual a artista utiliza elementos deslocados de diferentes localidades e tempos, na 

Bienal a artista utilizaria apenas os elementos presentes no conjunto arquitetônico e 

estaria “aberta à sua fonte de inspiração obsessiva” (a arquitetura de Oscar Niemeyer) 

fazendo um diálogo com uma “qualidade tropical e formulando uma cordialidade de 

encontros” (LAGNADO, 2007, p.88). 

O volume das colunas que formam Double Terrain de Jeu tem vista 
para uma vasta extensão delimitada de um lado por molduras, e do 
outro, por pilotis. No primeiro caso, o visitante está localizado dentro 
de um lugar saturado, o que requer um olhar perspicaz, que condiciona 
uma estética atenta, no segundo caso, o visitante abraça rapidamente o 
grupo de colunas isoladas, as árvores e o gramado. Um efeito de 
simbiose, Terrain de Jeu é imediatamente absorvido pelos pilotis de 
Oscar Niemeyer (LAGNADO, 2007, p.88, tradução nossa). 

Para Lagnado, do mesmo modo que em Cosmodrome, esses ambientes 

(environments), por suas possibilidades de ocupação, uso e circulação, não 

representariam a passividade da sociedade do espetáculo. (LAGNADO, 2007, p.89). 

Os tipos de ocupações e usos descritos pela autora, como skatistas circundando 

os pilares, crianças brincando de esconde-esconde, casais de namorados, ou um artista 

independente tocando uma música no saxofone, seriam “ocupações involuntárias” e 

representariam uma fruição tanto individual quanto ativa. 

Todas estas cenas icono-narrativas poderiam estar em um outro cenário, 
tempos (durées) paralelos: os que acontecem no interior do pavilhão e o 
que acontece fora do pavilhão; ou, dito de outra forma, no interior da 
marquise e fora da marquise. Surge a questão da inadequação de uma 
linearidade: Terrain de Jeu do pavilhão de exposições e Terrain de Jeu 
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da marquise são gêmeos, mas separados um do outro. (...) O movimento 
liberta a angústia de imobilidade, do tempo que não passa. Temos de 
sair do lugar sagrado de exposição, o pavilhão. Terrain de Jeu 
(Marquise) vem para nos lembrar que a experiência de memória está 
fragmentada. (...) Se, sob a marquise, os pilotis-camaleões quase 
admitem a possibilidade de pertencer à arquitetura, no pavilhão há uma 
unidade lógica do edifício que se prepara para a multiplicação 
compulsiva. Os dedos em cada cilindro vertical, comparam texturas, em 
busca da coluna de sustentação. Esta é o jogo favorito de Terrain 
(pavillon). Encontrar o original, a verdadeira, a diferença entre arte e 
arquitetura (LAGNADO, 2007, p.90, tradução nossa). 

A aproximação com as ideias de HO, segundo Lagnado, continuaria a partir do 

jogo – conceito já explorado em outras obras analisadas neste trabalho – e pelas 

situações criadas e propostas por DGF. Segundo os escritos de HO, já em sua fase 

nova-iorquina em 1971: 

Quando proponho situações (...) eu não estou querendo criar obras ou 
transformar ingenuamente o ambiente em obras. A estrutura-abrigo-
labirinto, ou que forma toma, é o lugar onde proposições abertas devam 
ocorrer, como uma prática, não ritualística, o que coloco em 
comparação com um “circo sem ritual ou espetáculo”, um “anti-teatro” 
onde os papéis estão embaralhados: performer, expectador, ação, nada 
disso possui lugar ou tempo privilegiado: todas essas tarefas se dão em 
aberto em lugares diferentes; não há também a urgência de criar nada: a 
auto-performance, de cada um, seria a tarefa-goal que liga tudo 
(CULTURAL). 

3.7 As obras de DGF no Brasil de 2010 à 2014. 

Neste momento, introduziremos as outras experiências brasileiras de DGF no 

âmbito de sua produção artística, com exceção de seus filmes.  

Essas obras estão alinhadas com os conceitos abordados por DGF e suas 

principais características serão identificadas a fim de formar uma conexão teórica entre 

elas. Da mesma maneira que as obras Tropicale Modernité, Alphavilles? 

Tropicalisation e Double Terrain de Jeu, serão analisadas seguindo os critérios de 

seleção e de representatividade dos conceitos priorizados neste trabalho. A intenção é a 

de fazer um pequeno panorama da produção da artista no país, levando também em 

consideração a presença em diferentes graus dos temas abordados nesta pesquisa. 
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Para isso, percorreremos outras quatro obras e exposições individuais e 

coletivas que a artista participou no Brasil entre os anos de 2010 à 2014. 

 

... 

 

A primeira viagem de DGF para o Brasil aconteceu em 1998, quando ela visita 

Brasília, juntamente com Pierre Huyghe, e conheceu in situ a arquitetura de Oscar 

Niemeyer.  

Nessa viagem, DGF faria um filme da cidade. Nesse filme, segue a seguinte 

legenda aqui transcrita e traduzida: 

(...) Eu nunca tinha estado no Brasil. Eu tinha visto fotos e planos desta 
cidade simétrica dos anos 60, em forma de avião ou de pássaro. Pessoas 
atravessam esta superfície como uma grande cena. (...) A ideia era fazer 
uma espécie de trailer de filme para uma cidade diferente, com um vazio 
central, um deserto, uma praia ou um parque. Uma plataforma central a 
qual se atravessa como um filme  (Brasilia, 1998). 

O imaginário de Brasília, porém, sempre esteve presente para a artista: 

Em primeiro lugar, a modernidade arquitetônica, que me fez sonhar 
com Brasília durante anos. Mas há também uma relação com a 
modernidade mais banal, mais cotidiana. O formato das cabines 
telefônicas e das caixas do correio brasileiras continuam para mim um 
permanente prazer. Trata-se de um país que não está ainda emparedado 
no culto do patrimônio e do retrô, algo que vemos agora na Europa 
(REZENDE, 2006). 

É interessante pensar na relação de DGF com os elementos mais “cotidianos” – 

para colocar nos termos da própria artista – da modernidade. O léxico de objetos 

banais teria sido um dos pontos explorados na obra Desert Park (2010), em Inhotim. 

Segundo a instituição, essa obra seria uma 

Pequena coleção de pontos de ônibus de concreto, em tamanho real, 
pré-fabricados localmente, espalhados num campo de areia branca de 
deserto próximo à floresta tropical. (...) a paisagem artificial se refere 
tanto ao livro Burning World (1964) de J. G. Ballard quanto ao White 
Sands Desert do Novo México, nos Estados Unidos, local onde foi 
rodado o famoso filme de Gonzalez-Foerster, Atomic Park, em 2003. 
(INHOTIM). 
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Essa instalação ambiental criaria uma paisagem artificial e distópica de deserto 

dentro de uma reserva de mata tropical do Centro de Arte Contemporânea de Inhotim. 

Em seus pontos de ônibus, a artista deixa alguns livros de ficção científica espalhados 

sobre os assentos. Como em um parque, ou no caso da pesquisa da artista sobre seus 

tapis de lecture, as pessoas seriam convidadas a lê-los. 

Ana Pato acredita que o estranhamento provocado pela justaposição de 

referências geográficas que compõem a paisagem – sensação presente nas outras obras 

de DGF apresentadas nesta dissertação – reforçaria o desejo dos visitantes pela leitura 

(PATO, 2012, p. 55). 

Segundo DGF,  

O Desert Park em Inhotim, no Brasil, é bastante ballardiano: é uma 
coleção de abrigos de ônibus modernistas em uma seção desertificada da 
floresta tropical - uma situação completamente ballardiana. Os pontos 
de ônibus são como mini-pavilhões modernistas, situados no meio de 
nenhum lugar sobre a areia branca do deserto. Há livros lá, também, 
(…) alguns bancos. É uma espécie de observatório à la Caspar David 
Friedrich. Há uma espécie de romantismo, uma tensão entre a pessoa 
que olha e o que vê. Este parque do deserto é uma maneira de 
apresentar essa tensão, porque você pode estar de pé dentro deste 
pedaço de paisagem árida, mas está enfrentando a floresta (ZHAM, 
2013, tradução nossa). 

Oliver Zahm acrescentaria que, além de um observatório, essa obra seria como 

um “espaço de espera”. DGF concordaria com essa designação e acrescentaria que se 

trataria de uma espera que nunca terminaria, considerando que nenhum ônibus jamais 

passaria pelo local. Segundo ela, esse trabalho seria ainda “um modelo reduzido, 

distópico e situacionista, onde os pavilhões se tornaram pontos de ônibus e a floresta 

se foi” (ZHAM,2013). 

Nessa mesma viagem, DGF visita o Rio de Janeiro e entra em contato com os 

edifícios do século XIX do centro da cidade, o aterro do Flamengo e a orla de 

Copacabana pavimentada em pedra portuguesa desenhada por Roberto Burle Marx; o 

bairro de Santa Teresa e o jardim aos moldes franceses da Praça Paris no bairro da 

Glória (CENTRE GEORGES POMPIDOU, 2015, pp.150-1). 
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Figura 33. Dominique Gonzalez-Foerster Desert Park. Inhotim, 2010. Fonte: Mariana Ginesi. 

 

 
Figura 34. Dominique Gonzalez-Foerster. An outdoor room. Casa de Vidro Lina Bo e Pietro Maria 
Bardi, São Paulo, 2013. Fonte:  (CENTRE GEORGES POMPIDOU, 2015, p.68). 
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Figura 35. Dominique Gonzalez-Foerster Postococa. Galeria Nova Barão. São Paulo. 2013. Fonte:  
(MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO, 2013, p.195). 
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Esse percurso pelo Rio de Janeiro teria motivado trabalhos como a execução de 

uma cabine de praia desenhada originalmente pelo arquiteto carioca Sérgio Bernardes 

(1919-2002) em 1976 e nunca executada em seu local original. Para a exposição P33: 

Formas únicas da continuidade no espaço, no contexto da 33ª Bienal Panorama da 

Arte Atual Brasileira em 2013, DGF finalmente realiza o projeto de Sérgio Bernardes 

no centro da cidade de São Paulo. 

A obra de DGF fazia parte da proposta de um Museu Difuso e Urbano do 

gruposp composto pelos arquitetos Álvaro Puntoni, João Sodré, André Nunes e 

Alexandre Mendes para a especulação de ideias para uma futura e hipotética sede do 

Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), e dialogaria com outras 

intervenções de artistas como Federico Herrero e Arto Lindsay. 

Nessa obra, a artista apresentaria a transferência temporal e geográfica de um 

mobiliário urbano da orla carioca para a Galeria Nova Barão, localizada no centro da 

cidade de São Paulo e que além de um centro comercial, serve como uma passagem 

urbana entre as ruas Barão de Itapetininga e a rua Sete de Abril. 

Revisitar o posto de Salvamento de Sergio Bernardes (1976), além de 
homenagear o arquiteto, é um trabalho que se inscreve dentro da 
pesquisa que a artista vem desenvolvendo ao longo de uma década 
como outros grandes nomes do urbanismo moderno no Brasil: Lúcio 
Costa, Oscar Niemeyer, Burle Marx, Flávio de Carvalho e Lina Bo 
Bardi (MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO, 2013, p.194). 

O nome Postococa seria uma fusão das referências utilizadas por DGF nessa 

obra: o Posto 28, que deveria ter sido construído entre o Leme e o Recreio dos 

Bandeirantes, e o poema visual concretista beba coca-cola (1957) de Décio Pignatari. 

Apesar de não haver nenhuma referência declarada por DGF, o nome desse 

trabalho se assemelha muito a Cosmococa de HO. Poderíamos conjecturar uma 

aproximação dessas duas obras no que tange a participação e o jogo, visto que a 

mesma foi ativada pela performance de Arto Lindsay. 

Em função da similaridade da pavimentação em pedra portuguesa nos mesmos 

padrões da calçada da orla de Copacabana desenvolvido por Burle Marx,  DGF 

“estabelece uma ponte utópica entre São Paulo e Rio de Janeiro” (MUSEU DE ARTE 

MODERNA DE SÃO PAULO, 2013, p.194) e reiteraria as questões de justaposições 

de geografias deslocadas em suas obras. 
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No mesmo ano de 2013, DGF participa da mostra The insides are on the 

outside na Casa de Vidro de Lina Bo e Pietro Maria Bardi, na cidade de São Paulo, sob 

a curadoria de Hans Ulrich Obrist. Nessa exposição, a artista propôs a obra An 

outdoor room, que seria segundo Pablo Leon de la Barra, uma 

plataforma de observação com um banco na forma do (Museu de Arte 
de São Paulo) MASP. A plataforma, coberta com azulejos azuis, como o 
interior da Casa de Vidro. A forma da plataforma lembra Burle Marx, 
mas a ideia também aponta para Felix Gonzalez Torres, um velho 
amigo da DGF. Uma plataforma para dançar, beijar, mas também para 
ver a cidade de longe, e experimentar a vegetação tropical de perto 
(BARRA, parênteses nossos, tradução nossa). 

A obra no exterior da Casa de Vidro de Lina Bo Bardi, DGF estaria 

respondendo a o mesmo tempo a uma proposta da curadoria e a uma questão pessoal: 

de transposição das barreiras entre o interior e o exterior. 

Por fim, na exposição sediada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 

(MAM-RIO) em 2015, a primeira individual da artista no país denominada 

Temporama, apresentou conceitos que demonstrariam ainda o interesse de DGF em 

dialogar com suas referências modernas e os trópicos. 

A primeira visita ao edifício do MAM-RIO teria impressionado muito a artista. 

“A sala ficou na minha memória como uma nave espacial. Esse chão preto, brilhante, 

para mim já é uma obra. Tudo o que está nele é para celebrar o próprio chão” 

(RUBIN, 2015).  

A exposição alargaria “a noção de retrospectiva tradicional a um período de 

tempo mais longo, investigando o futuro e retrocedendo no tempo”, e refletiria as 

pesquisas de DGF das justaposições temporais. 

Segundo a artista, a exposição seria “como uma máquina do tempo, um parque, 

uma praia, uma vista, e um panorama. Um lugar onde podemos parar o tempo e 

experimentar diferentes espaço-tempos” (ESTHER SCHIPPER GMBH, 2014). 

Essa mostra contou principalmente com uma retrospectiva dos primeiros 

trabalhos da artista entre os anos 1985 e 1991. Além dos doze trabalhos, DGF 

construiu no centro dos 1800 metros quadrados do segundo andar do pavilhão de 

exposição de Afonso Reidy uma “piscina abstrata” que continha quatro fotos da 

artista vestida como Marlyn Monroe. Aqui, reaparecia a água como elemento 

constante na obra da artista e como um gerador de potencialidades. 
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A intervenção cromática nas fachadas do edifício moderno projetado por 

Afonso Reidy com películas adesivas coloridas nas cores turquesa e vermelha 

permitiria ao visitante misturar as referências do edifício moderno de Reidy e as obras 

de DGF. O conceito de espaços interiores e exteriores e a justaposição dessas 

dimensões notavelmente ainda se apresenta como uma temática importante em suas 

obras. 

Eu cobri as janelas com um filtro vermelho em um lado e um azul no 
outro lado - aludindo a óculos 3D e visão 3D, então você tem a 
sensação de que é como um filme de ficção científica ruim da década de 
1970 - traz o exterior para dentro, e o interior do museu torna-se parte 
da paisagem (BASCIANO, 2015, tradução nossa). 

Podermos perceber que tanto a concepção do projeto do MAM-RIO quanto a 

intervenção de DGF estariam em diálogo com a ideia de Le Corbusier que se iniciara 

em sua primeira estadia na cidade do Rio de Janeiro em 1929 e se reestabeleceria em 

sua segunda visita em 1936. 

Le Corbusier teria ficado impressionado com a paisagem do Rio de Janeiro, 

haja visto o grande número de croquis que dedicaria às “sinuosidades do relevo e aos 

recortes do litoral carioca” presentes em sua Obra Completa. Nessa mesma obra, Le 

Corbusier exporia a “construção progressiva do diálogo entre os espaços habitados e a 

natureza (le paysage entre tout entier dans la chambre)” e como ele tomaria “a 

paisagem do Rio como ideal” (SANTOS, PEREIRA, et al., 1987, p.116). 

As experiências projetuais de Le Corbusier no Brasil denotariam  

igualmente essa vontade de conceber o espaço interno dos edifícios 
enquanto lugar de contemplação do espetáculo natural. Inversamente, o 
objeto arquitetural como um todo deveria igualmente participar desse 
espetáculo, dialogando com a paisagem das montanhas, das enseadas e 
da vegetação (SANTOS, PEREIRA, et al., 1987, p.116). 

Segundo o curador da mostra Pablo Leon de la Barra: 

As fachadas de vidro permitem que a paisagem entre no museu. Dentro 
e fora se misturam no espaço de exposição, que se torna uma 
continuação da paisagem. O vidro também configura um jogo de 
reflexões e miragens, onde imagens diferentes do Rio se sobrepõem às 
memórias e desejos dos visitantes. Na verdade, qualquer arte exibida no 
MAM não é apenas apresentada dentro do museu, mas também se 
desvia para a paisagem, tornando-se parte dela  (ESTHER SCHIPPER 
GMBH, 2014, tradução nossa). 
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Figura 36. Detalhe. Dominique Gonzalez-Foerster. Temporama. Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro (MAM-RIO). Fonte: Mariana Ginesi. 

 

 
Figura 37. Dominique Gonzalez-Foerster. Temporama. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
(MAM-RIO). Fonte: Mariana Ginesi. 
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... 

 

As obras apresentadas neste capítulo, além de abordar a relação de DGF com a 

modernidade e com o Brasil, permitiram traçar uma trajetória na pesquisa espacial da 

artista, baseada tanto nas alteridades experimentadas em suas viagens, nos 

deslocamentos de signos, referências e temporalidades, somando ainda a questão da 

tropicalização que permeia suas obras. 

Na conclusão deste trabalho faremos uma reconstrução do percurso traçado e 

das relações teóricas criadas pelas obras analisadas, além de teceremos algumas 

considerações finais sobre essa parte da obra de DGF. 
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Considerações finais 

A aparente relação de DGF com a arquitetura foi um uma particularidade que 

interessou a esta pesquisa, e uma possibilidade de combinar dois domínios em uma 

investigação – arte e arquitetura – que por vezes são regidos pela autonomia de suas 

questões internas e por vezes se aproximam suficientemente, a ponto de uma síntese. A 

alta produtividade da artista e a pluralidade dos temas de suas obras foram os 

primeiros elementos, ao mesmo tempo, de fascinação e inquietação pessoal perante a 

profusão de conteúdo que nos era apresentada.  

Nos interessava compreender as questões inerentes ao trabalho de DGF, porém, 

a cada obra aprofundada nos deparávamos com diversas referências da literatura, do 

cinema, de autores, teóricos e artistas. Tentamos então, retraçar o caminho referencial 

de cada obra, para com isso, conseguirmos compreender as ideias que a artista 

pretendia provocar em seus trabalhos. Essa foi uma tarefa importante e uma parte 

relevante do tempo decorrido durante esta pesquisa.  

Depois do levantamento do universo das obras de DGF, foi traçada uma seleção 

para que esta investigação – pequena com relação à abrangência de seu trabalho – que 

conseguisse identificar alguns dos assuntos que a permeiam, e com isso propor 

associações pertinentes e interessantes para a sua discussão em relação à arte e à 

arquitetura. 

Logramos portanto, realizar um mapeamento das questões que DGF estaria 

respondendo (ou propondo) nesse conjunto de obras, buscando um fio condutor de 

suas estratégias – o que necessariamente deixou de lado outros tantos universos de 

fruição possíveis. Por isso, concluímos que este trabalho tenha servido como um 

pequeno roteiro para um primeiro contato com a obra da artista ou para um 

aprofundamento dela nos aspectos previamente determinados. É importante salientar 

que este roteiro foi fundamentado em trabalhos e ideias prévias de colaboradores, 

críticos e pensadores das artes conhecedores da prática de DGF, como Pablo Leon de la 

Barra, Lisette Lagnado e Hans Ulrich Obrist, aproximados e comparados nesta 

pesquisa. 
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... 

 

Pudemos compreender que, por meio dos espaços biográficos e domésticos, e de 

propostas abertas com a participação ativa do visitante-expectador, DGF proporia no 

início da década de 1990, uma tensão no conceito de criação espacial em seus 

ambientes no âmbito institucional. Sua pesquisa espacial começa aí. 

Observamos que misturando referências pessoais, especialmente pertencentes à 

literatura e ao cinema, a artista trabalha com elementos, índices e signos que permitem 

a construção de narrativas próprias e múltiplas. Esses indícios ainda que de origem, 

tempos e meios diferentes, não são signos aleatórios: o fio condutor é dado por DGF e 

é fundamentado em narrativas. 

Percebemos também que a artista estaria refletindo o espírito de seu próprio 

tempo e portanto, propondo espaços que estariam lidando de forma diferente com a 

linearidade e com a justaposição de camadas temporais, assim como a sua geração dita 

pós-moderna. Nesse sentido, o tipo de experiência produzida poderia ser inicialmente 

pensada, conforme Jameson ilustrara, como uma incapacidade de percepção e 

concepção espacial criada por elementos que intensificariam, simbolizariam, e 

reificariam os espaços. Como pudemos compreender, para Jameson, essa reificação 

representaria e promoveria a fragmentação do sujeito na contemporaneidade. 

Ao longo deste estudo elaboramos a ideia que a aproximação dos trabalhos da 

artista aos pensamentos de Jameson poderia sim, ser feita, porém com uma importante 

ressalva: ao passo que Jameson preveria uma total incapacidade de compreensão dos 

espaços contemporâneos, em um sintoma descrito e nomeado como esquizofrênico, a 

partir da incapacidade de compreensão dos signos aleatórios, concluímos que o 

trabalho de DGF opera inversamente em chave positiva. Isso significa que, enquanto 

Jameson estaria preocupado com a imersão dos indivíduos em um acumulado de 

signos desconexos, como uma característica que impossibilitaria a concepção mental 

do espaço pelo mesmo, DGF vê na complexidade e variedade de índices e referências, 

uma potencialidade.  

Conforme pudemos observar, os trabalhos da artista provocam uma abertura 

ao campo da significação que poderia ser compreendida como “confusão ou desordem 

especular de imagens”(PATO, 2013, p.67). Pudemos compreender por suas afirmações 

e por suas obras entretanto, que seu trabalho não estaria apenas replicando ou 
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dilatando a “saturação” e o “excesso de informações e imagens” (PATO, 2013, 

p.194), nem reproduzindo signos aleatórios.	  

 Para Ricardo Fabbrini, “é o fruidor que atribui um sentido aos objetos mas não 

se pode ignorar que há, no campo da arte, uma dialética entre a obra proposta e a 

experiência do fruidor”	  (FABBRINI, 2014, p.50).  Ainda segundo ele, “sem um campo 

de possibilidades que oriente as escolhas do fruidor, restaria a recaída”4 no que 

Umberto Eco entenderia como “indistinto”, no “indeterminado em estado selvagem” 

de significação, “o todo e o nada” (ECO, 1976, p.162). 

Nos parques de DGF, o modo como esses signos poderiam ser compreendidos 

pelos visitantes já não se dá por suas “tensões internas” ou pela noção de conjunto, 

concluímos portanto, que seria por meio da narrativa composta por elementos pessoais 

e históricos não-aleatórios que se daria a construção das narrativas a partir da 

“recuperação das referências culturais de um determinado lugar ao longo do tempo” 

(FABBRINI, 2014, p.50). 

DGF opera com a resignificação desses signos e atrela seu trabalho a isso. Por 

vivenciar um mundo fragmentado, ela conduz o visitante do mesmo modo, a uma 

experiência estética fragmentada, constituída pela desterritorialização mas também 

pela proposta de uma reconstrução de múltiplos significados. 

Acreditamos que DGF compreenda que o mundo fragmentado contemporâneo 

não permita uma experiência totalizadora e a artista utiliza pedaços desse mundo sem 

unidade para propor a construção de significados. 

Portanto, tendo a fragmentação como um dado, concluímos que ela interage 

com essa condição do mundo – uma atitude de compreensão e não de aceitação 

alienante – e faz de sua arte uma costura de signos como experiência libertadora ao 

indivíduo. A seleção dos signos produzir uma espécie de tricô emocional. 

Ao colocarmos dessa forma, conseguimos verificar um alinhamento da prática 

da artista  à geração de arquitetos dos anos 1990 que estão lidando com os mesmos 

preceitos de desterritorialização e no auge da experiência neoliberal. Partindo do 

princípio de que já não existe uma unidade, arquitetos como Rem Koolhaas, Bernard 

Tschumi e Peter Eisenman também irão reproduzir e discutir essa lógica em seus 

edifícios. Essa afirmação suscita uma relação não abordada nesta dissertação mas 

propõe uma possibilidade de investigação complementar sobre esse tema. 
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 E esta seria a primeira parte da reflexão sobre a obra de DGF, ou sobre o 

percurso realizado. 

... 

 

Conforme pudemos observar também, aos poucos, os elementos deixados pela 

artista em seus ambientes, ou a ausência deles, ligariam conceitualmente os espaços 

“domésticos” de DGF a uma crescente imaterialidade e tecnologização desses 

interiores, assim como preconizou a exposição icônica Les immatériaux. 

Compreendemos que, assim como boa parte de sua geração que havia sido 

influenciada por essa exposição, DGF adotaria tanto a experimentalidade da 

concepção conceitual de Lyotard quanto as características expográficas da mostra em 

suas obras.  

Entendemos como pontos de reflexo dessa mostra nos trabalhos de DGF o 

papel das possibilidades abertas de percursos, a imersão em sons e luzes, a utilização de 

aparatos tecnológicos daquele período e o esvaziamento de seus ambientes. Porém, não 

podemos atribuir apenas a Les immatériaux o seu interesse pela experimentalidade 

artística: conforme investigamos, o papel da cidade de Grenoble, suas instituições, sua 

família e a comunidade artística local tiveram um papel fundamental para DGF nesse 

sentido. Portanto, podemos afirmar que DGF absorve conteúdos e questionamentos 

presentes nos debates contemporâneos sem deixar de refletir sobre as experiências 

modernas que a acompanharam desde a infância.  

Conforme pudemos observar também, ao perceber as limitações experimentais 

de seus ambientes internos – especialmente os institucionais – DGF inicia um percurso 

voltado para os espaços externos, ainda que mantendo seu interesse nos conceitos de 

espaços potenciais e de vazios instaurados na domesticidade. Esse foi o segundo ponto 

de reflexão perante a obra da artista. 

Concluímos a partir das obras analisadas que a primeira tentativa de saída da 

artista se deu pela interpretação de um espaço externo em âmbito institucional, 

utilizando referências urbanas, filmagens de viagens, sons e elementos tecnológicos, 

como em Brasilia Hall, Promenade e Cosmodrome. Em Brasilia Hall, a partir desses 

recursos mencionados, DGF visualiza os percursos de indivíduos reais e os percursos 

produzidos por seus filmes, e interpola os movimentos dos visitantes com os 
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atravessamentos urbanos dos personagens anônimos de seu filme Brasilia, exposto na 

mesma instalação. 

A segunda via de escape – nome sugestivo de uma de suas obras mais 

reconhecidas – que observamos foi a concepção de parques e jardins. A fuga de DGF 

foi motivada por seu descontentamento das características limitadoras e de 

temporalidade lenta de algumas instituições de arte – haja vista as poucas 

possibilidades de caráter mais experimental como as da Documenta ou de Projekte 

Münster que permitiram à artista expandir seus conceitos – e por seu desejo de criar 

proposições e participações abertas em suas obras.  

Notamos que sua pesquisa se volta para as possibilidades espaciais, ainda que 

por meio de indícios, referências literárias e cinematográficas, somados agora aos 

souvenirs de viagens pessoais, em um espaço concebido por ela como uma primeira 

exterioridade. 

 Segundo DGF, os jardins e parques estariam muito ligados às práticas íntimas e 

domésticas, e seus visitantes, de certa maneira, teriam hábitos e comportamentos 

similares nos dois ambientes. Portanto, para ela a exterioridade compreenderia os 

elementos de interioridade que seus visitantes carregam, assim como os ambientes 

internos conteriam e se formariam pela exterioridade trazida pelos visitantes. 

Um ponto interessante desde Chambres até suas concepções de parques –

especificamente no caso de Park – plan for escape – seria, como observamos há pouco, 

a relação entre os elementos colocados que se dão de maneira referencial e individual 

da artista e de sua relação com a literatura. Para Fabbrini, nessa obra, a utilização de A 

invenção de Morel, interessaria a	  “ideia de duplo, da duplicação das imagens, da 

relação especular entre materialidade e imaterialidade (a imagem fílmica)” que não se 

trata tão somente de recorrer  a literatura em busca de narrativas que estruturem suas 

instalações, “mas de buscar na prática literária procedimentos como o da ironia e da 

paródia (enquanto modo de  relação com a tradição) e mesmo da fruição como 

leitura”4. 

Esse procedimento de duplicação e multiplicação, se repete em diversas obras, 

como por exemplo em Double Terrain de Jeu. 

                                            
4 Transcrição de comentários do professor Ricardo Fabbrini na ocasião da Banca de 

qualificação deste projeto de pesquisa realizada em abril de 2015. 
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Além disso, compreendemos que sua pesquisa e as referências frequentes a 

parques, jardins e praias se dariam pelo potencial e pela pluralidade de atividades 

nesses locais, assim como por seu caráter de liberdade. Essa constatação denota um 

interesse de DGF sobre esses ambientes como campos experimentais – em seus termos, 

como “espaços de jogo”. 

Pablo León de la Barra, cita o slogan dos estudantes de maio de 1968 na França 

“sous les pavés la plage” para falar desse território “aberto e democrático” –  a praia 

como um grande parque linear – ligado ao conceito de lazer (o crelazer de HO) e a um 

“potencial revolucionário” por sua liberdade (CENTRE GEORGES POMPIDOU, 

2015, p.79) como um ponto de aproximação dessas ideias às práticas artísticas de 

DGF. 

Para Moisdon-Trembley “o jardim é a menor parcela do mundo e também a sua 

totalidade” (MOISDON-TREMBLEY, 2002, p.92). Na obra da artista, os parques e 

jardins funcionam como micro-meio-ambientes onde a artista pode experimentar os 

conceitos de justaposição temporal e deslocamentos geográficos, realidades imaginadas 

ou tomadas de câmeras a partir de um olhar do cinema, sem perder a conexão com o 

mundo.  

Além disso, algo que nos fez compreender seu interesse pelos parques como 

local de experimentação, seria a afirmação de Barra, que diz que, para DGF ,“os 

parques se tornam uma ‘pré-arquitetura’, um lugar que existe antes que os edifícios 

apareçam, antes que as coisas se solidifiquem”, e portanto um terreno mais livre. 

Vale lembrar que o desenvolvimento e a ampliação do conceito de parques e 

jardins aconteceu em outras obras que não analisamos neste trabalho, mas que 

merecem atenção, como por exemplo Le jardin des dragons et des coqueliquots (2003) 

na Maison de la Culture  de Grenoble, Roman de Münster (2007) no Skulpture Project 

Munster e Ballard Garden (2004) no campus da deSingel. 

 
 

... 

 

A percepção das limitações dos ambientes internos e institucionais e o 

direcionamento para espaços abertos por DGF poderiam ser interpretados como uma 
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crítica institucional. Sobre o terceiro ponto de reflexão sobre sua obra, acreditamos 

entretanto, que essa não é a questão essencial da artista. 

O caráter participativo, interativo e sensorial de suas obras teriam aproximado 

os trabalhos de DGF aos conceitos de uma Estética Reacional, do mesmo modo que a 

ideia de jogo a situaram, segundo alguns teóricos de críticos de arte, em alinhamento 

com Helio Oiticica (HO). Concluímos porém, que a artista não se coloca como 

herdeira direta de nenhuma “linhagem” artística e nem estaria a vontade com a 

inserção formal a um grupo de artistas ditos relacionais. Esse é a terceira ideia que 

pudemos elaborar sobre a artista. 

Sobre o título de Estética Relacional, DGF coloca: 

Bourriaud é obcecado pela ideia de fabricar um movimento, dar nomes 
às coisas. Para mim, é um modelo um pouco antigo. Acho que ele tem 
uma boa compreensão de certas coisas; mas, por outro lado, tem a 
obsessão do historiador de arte de descrever as coisas de uma 
determinada forma. E isso às vezes é bom, mas, às vezes, é um pouco 
artificial (PATO, 2012, p.270). 

Apesar de termos observado a congruência de pensamentos com HO, DGF não 

teria tido conhecimento das obras e ideias do artista brasileiro até meados da década 

de 1990, e portanto,  a artista já havia desenvolvido boa parte de sua série ambiental 

Chambres. Essa constatação não coloca HO como uma referência conceitual para seus 

trabalhos, e sim como uma descoberta: “um forte sentimento de conexão e 

familiaridade” em suas próprias palavras. 

Na década seguinte, já nos anos 2000, percebemos que a artista aprofunda suas 

pesquisas espaciais e reitera esse alinhamento com HO em relação à participação, à 

experimentalidade e às propostas abertas tanto em Park – plan for escape  como em 

Promenade e Cosmodrome. 

 

... 

 

Durante o estudo das obras de DGF, foi importante compreender, por auxílio 

de críticos e pensadores das artes, como Hans Ulrich Obrist, Nicolas Bourriaud e 

Lisette Lagnado, que DGF abarca questões colocadas pelo nosso tempo, por vezes em 

sintonia com sua geração, por vezes como dissidente, mas principalmente de forma não 
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aderente e simplesmente responsiva à preocupantes visões mercadológicas da arte 

contemporânea. Esse foi um ponto relevante para abordar sua obra. 

Mesmo sem teorizar sobre a coincidência com algumas ideias de HO, DGF 

também anuncia a sua preferência por utilizar “formas de exposição”, nos termos de 

Rancière (2006), que não gerem apenas objetos artísticos (OBRIST, 2008). Esse modo 

de fazer arte se deu por meio de filmagens, performances ou de instalações e foi 

concebido como propostas e possibilidades criativas motivadas em seus ambientes. 

Não produzir objetos foi uma estratégia consciente de questionar a relação entre 

arte e mercadoria. Conforme pudemos observar, esta posição está em concordância 

com a ideia de anti-arte de HO, que por definição seria: 

 

Anti-arte – compreensão e razão de ser do artista não mais como um 
criador para a contemplação  mas como motivador para a criação – a 
criação como tal se completa pela participação dinâmica do 
‘espectador’, agora considerado ‘participador’. Anti-arte seria uma 
completação da necessidade coletiva de uma atividade criadora latente, 
que seria motivada em determinado modo pelo artista (...) 
(CULTURAL). 

Outro ponto de aproximação com HO seria o conceito de jogo. Sobre essa 

questão, gostaríamos de adicionar que, além das ideias discutidas no segundo capítulo 

desta dissertação, resultaram duas compreensões um pouco diferentes, porém 

complementares desse conceito. Inicialmente, o jogo foi compreendido e analisado em 

sua obra como o caráter de brincadeira, do jogo de pistas, da duplicação, da mudança 

de escala, da invenção de novas narrativas, em cada uma das obras e às vezes, 

contendo mais de uma dessas categorias. Porém, sentimos a necessidade de ressaltar o 

jogo como participação – categoria que engloba as anteriores, mas não 

necessariamente se apresenta como brincadeira. A leitura dos escritos de HO, 

auxiliaram de forma importante nesse sentido. 

Compreendemos que esse alinhamento a HO, que a afasta de uma aderência 

completa a um modo de fazer arte espelhando e reproduzindo lógicas do capitalismo 

tardio, e seu enfrentamento de questões postas pela “sociedade do espetáculo” 

levantadas por Debord referente às viagens e ao turismo alienante, foram importantes 

para a compreensão das obras da artista. 
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Do mesmo modo que DGF evita a criação de novas mercadorias e objetos como 

estratégia artística, questiona as lógicas culturais vigentes em suas obras relacionadas à 

temática das viagens. Os registros gerados a partir do turismo contemporâneo 

representam ao mesmo tempo uma euforia e um desinteresse causado pela produção e 

circulação de imagens excessivas no mundo. Essa questão é levantada em seus filmes – 

aqueles vinculados a instalações ou não – e álbuns de viagens, como em Alphavilles?.  

Além disso, a obras que tratam do deslocamento geográfico e das viagens nos 

deram importantes pistas das referências pessoais da artista e de sua relação com esses 

locais, não de forma colonizadora mas “tradutora” – nos termos de Bourriaud. 

Stéphanie Moisdon-Trembley aponta uma ideia interessante sobre o aspecto da 

não-produção de novos objetos por DGF, inclusive sua suposta recusa em gerar novas 

imagens em um mundo já dominado por elas: 

O ato de filmar e observar a paisagem não se volta para o colonizador, 
para si, reduzindo-a a algo conhecido ou definida com palavras(...), mas 
permite estar fora de si, anterior a ela. (...) DGF não faz um trabalho de 
jornalista, não produz imagens, mas procura observar como elas nascem 
no limite do visível, na desordem, confusão e tráfego de sinais, onde a 
informação é perdida e se dissolve. Como em todos os filmes errantes e 
de exploração não sabemos o que ela está procurando ou o que 
acontece. O filme é um jogo de construção que aumenta a expectativa 
do espectador, o seu desejo de um desfecho, de um objetivo, uma 
expectativa contida constantemente quando as coisas deslocam de si 
sem que desapareçam por completo (MOISDON-TREMBLEY, 2000, 
pp.2-3, tradução nossa). 

Nas obras de DGF, o que Moisdon-Trembley acredita ser uma não-produção de 

imagens seria fruto de uma observação natural de seu surgimento, em suas palavras, 

estaria “no limite do visível” e do invisível. Concluímos, entretanto, que em última 

instância, a artista produz e promove a circulação de novas imagens, porém, nos 

alinhamos conceitualmente mais próximos à ideia de Ina Bloom, a qual acredita que 

DGF opera sua crítica aumentando o poder de fascinação das mesmas.  

Para concluir este raciocínio que permeou o quarto grande ponto de reflexão 

deste estudo, é interessante ressaltar nesta discussão, a capacidade de seus filmes e 

imagens tensionarem as dimensões interiores e exteriores das imagens, especialmente 

pela sugestão e pelo convite ao acesso direto a processos de memórias dos indivíduos. 

Desse modo, acredito que nas obras estudadas de DGF não há uma perda do 

referencial de realidade, como a saturação das imagens esvaziadas, mas ao contrário, 
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além do real, a artista promove a elaboração de novas conexões entre mundo e 

imagem, gerando múltiplas possibilidades. 

 

... 

 

Por fim, buscamos identificar e compreender a relação de DGF com a 

modernidade, suas influências geracionais e locais, sua compreensão de migração de 

um projeto de modernidade tropicalizado e quais consequências esses pontos teriam 

em sua arte. Esse foi quinto e último o ponto de reflexão acerca da obra de DGF nesta 

dissertação e faremos aqui uma contextualização necessária para concluirmos a 

hipótese. 

A partir das questões levantadas em seu trabalho, identificamos alguns debates 

acerca do modo como nações ditas periféricas passaram pelo processo de 

modernização. Esta temática, com suas possíveis causas e consequências, vem sendo 

amplamente estudada e reexaminada pela historiografia e, apesar de não ser o tema 

deste trabalho de pesquisa, requer a identificação de algumas condições que se 

relacionam à obra da artista. 

A modernização periférica, em seus mais diversos aspectos, foi um processo 

heterogêneo e com resultados bastante diversificados. Conforme analisamos, alguns 

pontos relativos a essa expansão moderna foram elucidativos para a compreensão 

experiências de DGF sobre espaço e arquitetura. Por esse motivo, alguns aspectos sobre 

o processo de modernização e sua expansão pelos países periféricos em relação à 

Europa e EUA devem ser considerados, a fim de melhor contextualizar a discussão 

sobre esse recorte da obra de DGF. Especialmente no que se refere aos princípios do 

movimento moderno em arquitetura, uma das mais radicais experiências da 

modernidade internacional, de fundamental importância em sua formação artística. 

A partir de leituras de alguns autores, elaboramos uma trajetória teórica para 

abordar a temática da migração temporal e geográfica do projeto de modernidade, e 

tratar, entre outras questões, da crise da utopia na arquitetura. Esta é a discussão de 

fundo que as obras de DGF estão permeando. 

Nos concentramos em pensar os projetos modernos que a artista está utilizando 

como referência nas obras Brasilia Hall e Double Terrain de Jeu , respectivamente a 
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Esplanada dos Ministérios de Brasília e o conjunto arquitetônico para o Parque do 

Ibirapuera, incluindo os edifícios e a marquise de Oscar Niemeyer. 

 

... 

  

Do mesmo modo ocorrido na cidade de São Petersburgo no século XIX descrita 

por Marshall Berman (2007), o modelo social do desenvolvimento industrial acelerado 

“desigual e combinado” do século XX no Brasil, não teria promovido uma “revolução 

burguesa clássica” e sim uma manutenção da sociedade agrária vigente. Outra 

característica intrínseca ao processo de modernização brasileiro seria a ausência de 

grandes reformas urbanas que aconteceram na Europa a partir da metade do século 

XIX, em comparação às “modestas intervenções” segundo esse “espírito” 

modernizador em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Santos. (RECAMÁN, 

2004). 

Em seu discurso para o Seminário Nacional Arquitetura nos trópicos, em 1984, 

em Recife, Paulo Mendes da Rocha teria verificado as mesmas condições que se 

estenderiam até a aquele momento: 

Nós, a população brasileira, não temos nenhum direito sobre as nossas 
cidades. Nenhum projeto foi executado como uma experimentação 
planejada e cuidadosa. São experimentos isolados, algumas obras que 
podem servir de exemplo e que costumamos tomar como objetivo de 
estudo, mas esse risco que está aí, a cidade desastrosa, desastrada, não é 
produto da arquitetura, nem moderna, nem outra qualquer, nunca foi 
(ROCHA, 1984). 

Para Recamán, a experimentação formal, resultante do processo de investigação 

de novos repertórios formais, especificamente no caso de Oscar Niemeyer, estaria, em 

seus termos, operando uma “forma sem utopia”. E, apesar da leitura da utopia de 

intenção social e democratizante de Niemeyer por alguns autores (UNDERWOOD, 

2002), para Recamán, Brasília teria como sua razão de ser tanto o desejo 

modernizador de um projeto político quanto a aspiração de uma identidade nacional; 

identidade esta que serviu à posterior centralização de poder. 

O pequeno tamanho dos palácios contrasta com o gigantismo do eixo 
monumental, numa sucessão elaborada de escalas: a cidade e seus eixos, 
as praças e o espaço envoltório de cada edifício. Dessa maneira 
controla-se com habilidade o vazio fundamental (...) (RECAMÁN, 
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2004). 

Passando para o conjunto arquitetônico para o Parque do Ibirapuera, projeto 

anterior de Niemeyer na década de 1950, os volumes de grande simplicidade 

volumétrica poderiam ser parte de uma composição e seus elementos formadores não 

poderiam “ser compreendidos em separado”. Para isso fez-se necessário um “elemento 

aglutinador”, “autônomo e fortemente compositivo” que seria a “marquise não-

edifício” (RECAMÁN, 2003, p.130). 

Sobre a marquise, Recamán argumenta que: 

Essa mega-composição (…) tem difícil relação de escala com o usuário, 
que não consegue apreender o princípio ordenador, apesar da ostensiva 
redundância da marquise. (…) A gestualidade definidora do traço da 
marquise (e portanto do conjunto) suspende a escala, e impõe-se por 
suas dimensões. (…) Apesar de seu sucesso popular, movido mais pelo 
inusitado gigantismo que pelo conforto do passeio sob essa grande 
massa de concreto, não será mais utilizada nessas dimensões. Será 
superada como elemento compositivo ao ter suas funções plásticas 
absorvidas pelos próprios edifícios, em arranjos aprimorados a partir 
dessa descoberta  (RECAMÁN, 2003, p.131). 

Portanto, para analisarmos os dois conceitos marcantes para DGF, a partir de 

uma leitura individual de Oscar Niemeyer feita pela a artista, pontuaríamos o vazio e 

as relações entre interior e exterior desses dois exemplos citados.  

Compreendemos que o vazio da Esplanada do Ministérios condicionado pela 

implantação de seus edifícios e por suas próprias construções – considerando a 

relevância do Plano Piloto de Lucio Costa –, poderia ser identificado como um local 

com certo nível de controle expresso pelo plano urbanístico moderno.  

Esse controle do plano, entendido aqui como propostadelimitada, funcional e 

setorizada de acordo com os princípios modernos – no caso de Brasília, inclusive como 

cidade praticamente imutável em função do processo de tombamento patrimonial – 

gerou uma cidade com espaços intersticiais ou grandes vazios que permitiram as belas 

perspectivas e a almejada monumentalidade da capital nacional.  

Em função de sua escala e desses espaços vazios, Brasília é frequentemente 

interpretada como subocupada nessas áreas do eixo monumental ou de difícil fruição 

do pedestre. Em parte, concordamos com essa ideia, mas também podemos verificar 

momentos cotidianos – como no caso do filme Brasilia  de DGF – ou históricos, a 
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ocupação em massa desses locais. Essa constatação  nos levaria ao conceito de espaço 

potencial reiterado pela obra de DGF. 

Portanto, apesar da percepção que o vazio criado pela Esplanada, formalizado 

pela diferença de escalas entre os edifícios de Niemeyer e o eixo monumental, que 

geraria um controle a partir do plano e uma desocupação por parte de seus cidadãos, 

compreendemos que DGF os entende em sua potencialidade e os compõem em seus 

filmes e em instalações dessa maneira. 

No caso do Ibirapuera, percebemos que a marquise funciona como elemento 

conector dos edifícios do conjunto arquitetônico. Suas dimensões foram pensadas 

como estratégia de conexão para as grandes distâncias ditadas pelo terreno do parque e 

pela implantação de seus edifícios por Niemeyer. 

 

Além desses aspectos, compreendemos também, que a marquise tensiona as 

relações entre dentro e fora e não perseguia as potencialidades vistas pela artista, e que 

ainda sim, lograram caraterísticas inesperadas exploradas por DGF. 

Foi interessante por isso, ter investigado a leitura de Brasília e do conjunto 

arquitetônico do Parque do Ibirapuera pela artista para compreendermos o modo 

como ela reconstrói ou transforma os espaços em suas obras. 

Por isso, concluímos que, ainda que ciente da falência utópica da arquitetura 

moderna – mesmo a de Niemeyer – DGF utiliza essa arquitetura como fonte de 

inspiração não só pelo poder de experimentação desses projetos, mas também pelas 

potencialidades de suas configurações. As constatações nesses espaços modernos de 

percursos, encontros, usos e momentos, em seus próprios termos, são usadas como 

elemento-chave para a construção de seu pensamento e pudemos observá-las em suas 

obras. 
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Figura 38. Paris, 1968, Fotografia de arquivo de © Manuel Bidermanas, 1968, intervenção à mão por 
Marcelo Brodsky, 2014. Fonte: Itaucultural. 
 

 
Figura 39. Mauro Restiffe. Empossamento #9, 2013. Fonte: www.tate.orr.uk. Última visitação março de 
2017. 
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Anexos 

ANEXO A – Ficha técnica das obras apresentadas por 

cronologia 

 L`Améthyste, 1990 
Ambiente: pequeno quarto roxo, filme de vinil auto-adesivo brilhante, 
tapete roxo, lâmpada violeta, pequena mesa, vaso, cortinas roxas, perfume 
(opcional); 300 x 400 cm, aprox. 
Trabalho para a exposição The multiple Project Room Edouard Marino, 
Mônaco, 1990. 

 Et la chambre orange, 1992 
Ambiente: cama de casal desfeita de madeira pintada de laranja, colchão, 
almofadas e lençóis na cor laranja, 2 mesas de cabeceira em madeira 
laranja, lâmpada de cabeceira com abajur laranja, espelho com moldura 
laranja, base de chuveiro  de cerâmica com moldura de madeira laranja, 
uma cortina de chuveiro de laranja com uma barra de canto, parede pintada 
de laranja; 190 x 140 x 30 cm (cama), 35 x 35 x 35 cm (mesas laterais), 50 
x 120 cm (espelho), ambiente 30 m2 aproximadamente. 
Trabalho para a exposição Et la chambre orange  Villa Arson, Nice, França, 
1992 

 Nos annés 70 (chambre), 1992 
Ambiente: colchão de espuma de dois lugares, tecido rosa, travesseiro roxo, 
livros, pulseiras indianas, lâmpada Boalum, tecido indiano, 8 fotografias e 
várias imagens pregadas na parede, carpete, parede pintada roxo; dimensões 
mínimas: 400 x 400 cm 
Trabalho para a exposição  Le Dimanche de la vie  Gió Marconi, Milão, 
Itália, 1992. 

 À rebours, 1993 
Ambiente: 3 paredes de madeira pintadas de vermelho, amarelo e azul claro 
no chão de linóleo preto delimitam três áreas: um quarto com uma 
guirlanda de luzes vermelhas e amarelas, papel vermelho brilhante da 
parede adesivo e banco de metal e couro preto e branco, papel adesivo 
prata, luminária de piso, despertador; um quarto com televisão; 230 x 620 
x 620 cm. 
Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris, França. 

 RWF (chambre), 1993 
Ambiente: fotocópia de uma fotografia de Rainer Werner Fassbinder, cama 
marrom, cabeceira de veludo marrom, pufe coberto com veludo marrom, 
fita adesiva reflexiva na cor prata (efeito de espelho), 2 lâmpadas tubulares 
fluorescentes escondidas por uma fita ou revestimento, tapete marrom, 
paredes pintada de marrom; 3000 x 3000 centímetros aproximadamente 

 RWF (cuisine), 1993 
Ambiente: mesa, banco, cadeira e fotocópias; 150 x 200 cm aprox. 

 RWF (Lola), 1993 
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Ambiente: linóleo, parede pintada de azul, cadeira, banco, console, 2 
reproduções emolduradas de pinturas; 400 x 300 cm, aprox. 

 RWF (Veronika Voss), 1993 
Ambiente: cama com lençóis brancos e vaso branco com flores; 200 x 100 
cm aprox. 
Trabalhos para a exposição RWF November Project: Esther Schipper & 
Michael Krome, Hohenzollernring 74, Colônia, Alemanha, 1993. 

 Une chambre en ville, 1996 
Ambiente: tapete Framboesa, pilha de jornais, telefone com sua própria 
linha, Minitelevisor (preto e branco Supertech) conectado a um canal, sem 
antena, em silêncio, rádio Sony Dream Machine indicando o tempo real e 
conectado a uma estação de rádio, iluminação com emissor de luz do azul 
para o vermelho para laranja (6 projetores instalados acima dos painéis de 
vidro oceano rebaixada no teto da sala); 500 x 380 x 380 cm 
Trabalho para a exposição DGF, Pierre Huyghe, Phillipe Parreno. 
ARC/Musée d’art moderne de la Ville de Paris, França, 1998-1999 e para 
Jan Mot, Bruxelas, Bélgica, 1996. 

 Sturm, 1996 
Ambiente: 2 ventiladores de piso, estroboscópio, 2 lâmpadas starflash, 
projetos de piso com filtro na cor azul, Disc-Man, CD com som de 
tempestade, amplificador, 2 auto-falantes, câmera de vídeo com tripé, 2 
monitores, colchão de enrolar. 
Trabalho para a exposição Zone de tournage, Fri Art/ Kunsthalle, Friburgo, 
Suíça, 1996. 

 Brasilia Hall, 1998/2000 
Ambiente com filme: Brasilia Hall, vídeo, miniDV transferido para Betacam 
numérica, 16/9, cores, 8’52”, neon, escrito instalado na parede, tapete, 
pintura; dimensões variáveis. 27,5 x 304 x 3,5cm (neon). 
Trabalho para a exposição  What If: Art on the Verge of Architecture and 
Design,  Moderna Museet, Stockholm, Suécia, 2000 

 Chambre Cromatique, 1999 
Ambiente: tapete azul; 400 x 300 cm aproximadamente. 
Trabalho para a exposição Tropicale Modernité, Pavilhão Mies Van der 
Rohe, Fundació Mies Van der Rohe, Barcelona, Espanha, 1999. 

 Double Happiness, 1999 
Obra tridimensional: neon, parede pintada; 50 x 43 cm.  
Trabalho para a exposição Tropicale Modernité, Pavilhão Mies Van der 
Rohe, Fundació Mies Van der Rohe, Barcelona, Espanha, 1999. 

 Plage Parallèle, 1999 
Ambiente: 2 toalhas de praia brancas. 
Trabalho para a exposição Tropicale Modernité, Pavilhão Mies Van der 
Rohe, Fundació Mies Van der Rohe, Barcelona, Espanha, 1999. 

 Postforest, 1999 
Monitor transmitindo um vídeo de uma paisagem de floresta, em cores, 
mudo, 20 minutos, aproximadamente, em looping. 
Trabalho para a exposição Tropicale Modernité, Pavilhão Mies Van der 
Rohe, Fundació Mies Van der Rohe, Barcelona, Espanha, 1999. 

 Rumble fish, 1999 
Ambiente: Aquário, peixes brancos e azuis; 40 x 60 x 30 cm 
aproximadamente. 
Trabalho para a exposição Tropicale Modernité, Pavilhão Mies Van der 
Rohe, Fundació Mies Van der Rohe, Barcelona, Espanha, 1999. 

 Home Cinema Mars, 2000 
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Ambiente com vídeo, tapete cor-de-rosa, televisor Sony, rádio-relógio 
despertador, leitor de DVD, leitor de CD, amplificador, 2 caixas de som, 
sistema de som Dolby Surround, vídeo HD transferido para Betacam 
numérica, cor, som. Dimensões variáveis (400 x 500 cm mínimo). 
Trabalho para a exposição Xn00, espace des arts, Chalon-sur-Saône, 
França, 2000. 

 Cosmodrome, 2001 
Com Jay-Jay- Johanson. 
Atração: cortina de LED, chão de areia preta, céu estrelado, 3 planetas de 
madeira compensada pintados de branco e preto, lâmpadas fluorescentes, 
lâmpadas feitas de feixes de fibra ótica, projetores à decoupes, gelatinas, 
lâmpadas dicróicas, LEDs vermelho e azul, 5 caixas amplificadoras, 
dimmerizadores, cabos de console DMX, master áudio, 9’.  Dimensões 
aproximadas: 400 x 1800 x 950cm. 
Musée d’art contemporain de Lyon, Lyon, França. 
Trabalho para a exposição Quelle architecture pour Mars?, Le Consortium, 
Dijon, França, 2001. 

 Park: a plan for escape, 2002 
Ambiente: pavilhão, projeção de vídeo, 4/3, colorido, silencioso, 45’ em 
looping, cabine telefônica, banco, cadeira, rocha vulcânica, luminária de 
piso, fios de luz, roseira, palmeira, iúca, pedra, areia, placas de pedra, 
rádio, parque para brincar. 
Trabalho para a Documenta 11, Kassel, Alemanha, 2002. 

Blue Court (tropicalisation: Rio, Garret Ecko), 2004 
Ambiente: superfície em mosaico, pedra de Anatolia, poste com lâmpada. 
Trabalho para exposição Alphavilles? Tropicalisation!, Internaational 
deSingel Kunstcentrum, Anvers, Bélgica, 2004. 

Golden Pound (tropicalisation: Isamu Noguchi, Rio), 2004 
Ambiente: cortina dourada de lurex, 3000 x 3000 cm aproximadamente. 
Trabalho para exposição Alphavilles? Tropicalisation!, Internaational 
deSingel Kunstcentrum, Anvers, Bélgica, 2004. 

Pink Entrance (tropicalisation: Luis Barragán, México), 2004 
Ambiente: pilares pintados de rosa. 
Trabalho para exposição Alphavilles? Tropicalisation!, Internaational 
deSingel Kunstcentrum, Anvers, Bélgica, 2004. 

Posters (tropicalisation: Air France), 2004 
Acapulco, Deli, La Habana, México, Rio de Janeiro, White Sands, 
Zabriskie Point. 7 das 26 impressões em jato de tinta sobre papel, 60 x 88 
cm cada. 
Trabalho para exposição Alphavilles? Tropicalisation!, Internaational 
deSingel Kunstcentrum, Anvers, Bélgica, 2004. 

Purple Forest (tropicalisation: Felix Gonzalez-Torres, Instanbul), 2004 
Ambiente: Fio de luz. 
Trabalho para exposição Alphavilles? Tropicalisation!, Internaational 
deSingel Kunstcentrum, Anvers, Bélgica, 2004. 

Red Chairs (tropicalisation: Chandigarh), 2004 
Ambiente: 19 cadeiras vermelhas 
Trabalho para exposição Alphavilles? Tropicalisation!, Internaational 
deSingel Kunstcentrum, Anvers, Bélgica, 2004. 

Tropicalisation, 2004 
Ambiente: série Posters (tropicalisation: Air France), 26 plantas tropicais, 
33 lâmpadas, graffiti, 60 x 88 cm (cada um dos pôsteres). 
Trabalho para exposição Alphavilles? Tropicalisation!, Internaational 
deSingel Kunstcentrum, Anvers, Bélgica, 2004. 
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Double Terrain de Jeu (pavillon–marquise), 2006. 
Ambiente: 36 colunas de compensado. Dimensões variáveis. 
Trabalho para a 27ª Bienal de São Paulo, Brasil, 2006. 

 Promenade, 2007 
Com Christophe van Huffel. 
Ambiente sonoro: 8 amplificadores, 16 alto falantes, 8 leitores MPEG, chão 
de linóleo preto brilhante; 2000 x 2000 cm mínimo. 
ARC/Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Paris, França. 
Outras coleções: Inhotim, Brumadinho (MG), Brasil 
Trabalho para a exposição: Expodrome, ARC/Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris, Paris, França, 2007. 

 Desert Park, 2010 
Ambiente permanente:  reprodução em escala 1:1 de abrigos de ônibus em 
concreto pré-fabricado, areia branca, livros; 10000 x 15000 cm 
aproximadamente. 
Inhotim, Brumadinho (MG), Brasil 

 An outdoor Room, 2012 
Ambiente: plataforma de azulejos, banco de metal e Plexiglas com 
acabamento em tinta laca vermelha. 40 x 80 x 40 cm aproximadamente. 
Trabalho para a exposição The insides are on the Outside. Casa de Vidro 
Lina Bo e Pietro Maria Bardi, São Paulo, 2013. 

 Postococa (com Sergio Bernardes e Décio Pignatari), 2013 
Estrutura de ferro revestida por material reflexivo e serigrafia. 374,5 x 339 
x 176 cm. 
Trabalho para a exposição 33º Panorama da Arte Brasileira - P33 Formas 
Únicas da continuidade no espaço. Museu de Arte Moderna de São Paulo, 
São Paulo, 2013. 
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ANEXO B - Desenhos, croquis e projetos de obras 

 

Figura 40. Dominique Gonzalez-Foerster. Nos Années 70 (Chambre), 1992. Diagrama da artista. Fonte: 
Esther Schipper. 
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Figura 41. Dominique Gonzalez-Foerster. Nos Années 70 (Chambre), 1992. Diagrama da artista. Fonte: 
Esther Schipper. 
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Figura 42 . Dominique Gonzalez-Foerster.Nos Années 70 (Chambre), 1992. Croqui da arista. Fonte: 
Esther Schipper. 

 

 
 
Figura 43. Dominique Gonzalez-Foerster. Une Chambre En Ville, 1996. Croqui da arista. Fonte: Esther 
Schipper 



 

 

165 

  

 
Figura 44. Dominique Gonzalez-Foerster. Park, a Plan for Escape (for Documenta 11), 2002.Fonte: 
https://www.poste9.com. Última visualização março de 2017. 

 
Figura 45. Dominique Gonzalez-Foerster  Modelo eletrônico para Desert Park, Inhotim, 2010. Fonte: 
https://www.poste9.com. Última visualização março de 2017. 


