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Resumo

 

Esta pesquisa compreende uma reflexão 

teórica e uma produção em artes que 

pensa a complexidade do olhar e os 

fluxos do corpo do espectador den-

tro do museu. Busca compreender os 

dispositivos que determinam o movi-

mento e o comportamento do público 

nos espaços expositivos e estabelece 

um diálogo com obras de outros ar-

tistas que também têm o museu como 

questão. O processo de construção 

da obra parte de um arquivo pessoal 

com imagens, registros sonoros e ou-

tros materiais coletados em museus. 

A pesquisa se desdobra na instalação 

Vértices|Vetores, proposta ao Espa-

ço das Artes da USP. Essa obra res-

significa imagens e sons apropriados 

desse arquivo, articulados com pro-

jeção de luz. A dissertação assume o 



formato de um livro de artista, uma 

caixa-arquivo composta de cinco ca-

dernos, nos quais se articulam refle-

xões teóricas, anotações do proces-

so e uma leitura da obra. Parte da 

pesquisa é também compartilhada na 

seção “Rede” da plataforma on-line 

do Fórum Permanente.

Palavras-chave:
 
1.Museu, 2.Público, 3.Corpo, 4.Arquivo, 
5.Instalação



Abstract

 

This research comprises a theorical 

reflection and production in arts that 

looks up to the complexity of the sight 

and the expectator’s body flows inside 

the museum. It aims to understand 

the ‘dispositifs’ that determines 

the public’s movement and behavior 

in the exhibition spaces and sets 

a dialogue with other artists’ 

work which also have the museum as 

a matter. The process of the work 

construction starts with a personal 

archive with images, sound records, 

among other materials collected in 

the museum. The research develops 

into the Vertices/ Vectors, proposed 

to the arts space at USP. This 

work reinforces images and sounds 

appropriated from this archive, 

articulated with light projection. 



The dissertation is set up like an 

artist’s book, a file-box composed by 

five brochures, in which theoretical 

reflections, process notes and a 

commentary about the work are 

articulated. Part of the research is 

also shared on the section “Rede” of 

the on-line platform of the Fórum 

Permanente.

Keywords: 

1.Museum, 2.Public, 3.Body, 4.Archive, 

5.Installation
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INTRODUÇÃO

A decisão de realizar um mestrado em ar-
tes surge com o desejo de imersão numa 
pesquisa prática e teórica que desenvolvo 
como artista. Essa trajetória, que já dura 
cerca de sete anos, é norteada em grande 
parte por uma mesma questão: o olhar do 
público no museu.

Um exercício sistemático de observação e 
coleta de informação em museus apontou 
para o entendimento do olhar como algo 
mais amplo, que implica todo o corpo, algo 
que é essencialmente dinâmico e não se 
restringe ao plano mais imediato da vi-
são. Interessa a esta pesquisa esse corpo 
que olha, que se desloca, que se oferece 
ao olhar, que responde a desejos pessoais 
e a dispositivos institucionais, que é 
público e privado, e que se sente visado 
por esse outro corpo que é obra, e que 
confere ainda à experiência do olhar uma 
ideia de reciprocidade.

Ao longo desses anos de produção, fui as-
similando uma forma de trabalho que se dá 
pelo acúmulo, seja de leituras e estu-
dos, seja de imagens e experimentos. Des-
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se modo, a constituição de um arquivo que 
é frequentemente alimentado e revisitado 
definiu tanto um método de trabalho como 
uma forma material para a obra propos-
ta. Abriu ainda um campo de diálogo com a 
produção de outros artistas e autores que 
abordam processos semelhantes. 

O arquivo permite criar e enxergar siste-
mas de relações entre elementos que estão 
ora separados, ora justapostos, e tensio-
na sentidos que ora se conservam, ora se 
transformam quanto reativados por olhares 
distintos ao longo do tempo. Nesse sen-
tido, o Atlas Mnemosyne, de Aby Warburg, 
tornou-se uma referência importante para 
esta pesquisa.

Este mestrado constitui também um lugar 
de encontro entre duas formações que, ao 
longo de minha trajetória, permaneceram 
cindidas: as artes visuais e a dança. Ain-
da que haja experiências desse tipo, não 
se trata de uma sobreposição explícita: a 
dança executada dentro do museu ou ele-
mentos do museu transportados para o pal-
co da dança. Pensar o corpo, o movimento, 
o deslocamento e a relação com o espaço 
do museu é algo que convida a um espectro 
muito mais amplo de relação entre essas 
artes. 
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Ao longo desse processo, houve uma cons-
tante tentativa de pensar o corpo no espa-
ço, sem que houvesse propriamente um cor-
po e um espaço previamente determinados. 
Atravessar esses dois anos de pesquisa 
imaginando, desenhando, projetando e vi-
sualizando uma obra instalativa (que ne-
cessariamente demanda lugar e tempo espe-
cíficos), resultou no acúmulo de anotações 
e na frequente reorganização dos elemen-
tos e conceitos que se tentavam articu-
lar. Acumuladas, essas referências foram 
configurando sua própria espacialidade, 
assumindo a forma de uma cartografia com-
posta por linhas e palavras, que é agora 
apresentada nesta dissertação.

Diante de tantos esboços iniciados, ano-
tações fragmentárias e leituras assimi-
ladas, eu mesma me vejo dentro de um flu-
xo semelhante ao que busquei analisar: 
ao percorrer possíveis lugares e traje-
tos desse corpo-olhar no espaço do museu, 
quanto mais tentativas eu fizesse de orde-
nação dessa multiplicidade, mais ampliava 
as direções potenciais desses caminhos. 
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Processo e Projeto

I. 

O desejo de entender um fluxo – inicialmen-

te, o fluxo do público no espaço expositivo 

– foi sendo revelado ao longo do desen-

volvimento de trabalhos que antecederam 

o mestrado, até que o trajeto do corpo 

no espaço expositivo se tornasse maté-

ria da obra. A possibilidade de demarcar 

mais precisamente esses movimentos e de 

fazer deles parte constituinte do pró-

prio trabalho poético era algo que estava 

anunciado no título desde o projeto deste 

mestrado, Vértices │ Vetores. 

Em uma apropriação de termos caros à geo-

metria e à matemática, o Vértice designa 

aqui o ponto exato de encontro de corpos 

que seguem em direções distintas, enquan-

to o Vetor é uma direção assumida por 

um objeto em movimento determinada pela 

síntese de forças diversas.
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Esta pesquisa se desdobra num projeto de 

instalação que parte de uma ideia de traje-

tória, de caminhos e percursos possíveis, 

traçáveis pelo olhar e pelo corpo do es-

pectador que, por sua vez, é orientado por 

intervenções do dispositivo museográfico. 

Entre os exercícios de projetar a espa-

cialidade pretendida para a realização da 

instalação, foram realizadas experiências 

que confrontaram imagens acumuladas, en-

volvendo testes de edição de vídeo, áu-

dios, fotografias e projeções a fim de de-

senhar as condições de construção de uma 

ambiência que permitisse materializar 

problemas levantados nesta pesquisa.

A instalação será composta de dois espa-

ços: uma antessala na qual serão organi-

zadas imagens e um pequeno vídeo a par-

tir do material do arquivo; e um segundo 

ambiente escuro, de aproximadamente 30m2, 

com paredes pintadas de preto, no qual 

a iluminação é acionada por sensores de 

presença e projetor multimídia. O intuito 

é fazer com que se estabeleça um diálogo 
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entre corpo e obra, como se cada gesto 

do visitante pudesse ser correspondido e, 

com isso, gerasse um novo impulso nesse 

corpo que ocupa o espaço. 

Espera-se construir três momentos distintos 

de circulação nesse espaço: 

_uma experiência inicial em uma (pré) 

sala, em que estará à disposição do vi-

sitante um conjunto de materiais de ar-

quivo organizados a partir de pastas.

_ao entrar na sala, sua presença aciona o 

primeiro foco de luz (refletor tipo elip-

soidal) e revela parte do espaço. Ao se 

deslocar dentro da sala, será possível 

enxergar uma parede divisória.

_atrás dessa parede há uma projeção (luz 

do projetor multimídia), acompanhada de 

áudio em loop que reproduz uma edição de 

algumas conversas coletadas em exposi-

ções com comentários dos visitantes so-

bre as obras que viam. 
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Ficha Técnica

Obra: Vértices │ Vetores, 2017 

(Instalação multimídia) 

_1 antessala com imagens de arquivo (como 

uma espécie de gabinete de curiosidades)

_1 sala escura com paredes pintadas de 

preto (9 x 5 m2), dividida em 2 ambientes 

_1 parede divisória medindo 2 x 1,5 m 

(aprox.)

_1 projetor multimídia (mínimo: 2000 

lúmens) 

_suporte para o projetor

_refletores (tipo elipsoidal)

_equipamento de som

_sensores de presença (a quantidade de 

sensores dependerá da medida do espaço)

_será necessário o apoio de 2 técnicos 

para a montagem

_a instalação pode sofrer alterações de 

acordo com o espaço, podendo ser adapta-

da e redimensionada.
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II.

Conforme mencionado no caderno Arquivo, 

em vários projetos que desenvolvi, boa 

parte deles utilizando a fotografia, par-

ti de imagens que não haviam sido to-

madas especificamente para cada trabalho.

Investigando há alguns anos as dinâmicas 

do público em sua relação com a arte, 

possuo hoje um arquivo que já extrapola 

30 mil registros realizados dentro e no 

entorno de museus, e em outros tipos de 

espaços expositivos. Por um lado, esse 

arquivo se amplia ininterruptamente, por 

outro, ele nunca é, a cada vez, percorrido 

do mesmo modo. 

O processo de revisitar esses materiais 

passou a instigar cada vez mais o rompi-

mento da bidimensionalidade e a ocupação 

de um espaço que não se limite à parede 

da galeria. Assim, este projeto prevê não 

apenas pensar o espaço em que o público 
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circula por meio da fotografia ou do vídeo, 

mas efetivamente construí-lo de modo a 

inserir o espectador dentro da obra.

Além de manter a rotina de visitas aos mu-

seus, que constantemente agrega registros 

e objetos de materialidades diversas ao 

arquivo pessoal, retomei o exercício do 

desenho associado ao estudo técnico das 

possibilidades de equipamentos, mecanis-

mos e ferramentas que poderia utilizar na 

composição da instalação. Aos poucos, os 

registros acumulados e selecionados foram 

perdendo seu peso individual e dando es-

paço a uma experiência que se constitui 

na relação entre uns e outros e, mais do 

que isso, na relação entre as imagens e o 

espaço. 

O desejo de trabalhar com um espaço mais 

complexo trouxe um desafio muito pontual: 

esse espaço a ser ocupado existiu ao lon-

go do processo apenas como hipótese, sem 
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especificidades quanto às suas condições 

técnicas, dimensões e entorno. Essas la-

cunas deixam a instalação em estado de 

suspensão. A solução proposta foi levar 

ao público, por meio do ambiente escuro e 

com bordas invisíveis, essa relação com um 

espaço que resiste a ser especificado e di-

mensionado. Espaço que oscila entre caixa 

preta (teatro) e cubo branco (galeria).
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III.

Duas atividades realizadas, uma dentro e 

outra fora da instituição que acolhe esta 

pesquisa, contribuíram diretamente para a 

direção que a produção tem assumido. 

A primeira delas foi a disciplina “A dan-

ça como cinema, o cinema como dança”, mi-

nistrada pelo professor Christian Borges 

(2015). De um lado, esse programa renovou 

o interesse que sempre tive pelo cinema, 

ao colocá-lo em diálogo com uma linguagem 

– a dança – que atravessava minha formação 

e que já começava a cobrar o seu lugar em 

minha pesquisa como artista visual. 

A disciplina possibilitou, ainda, o en-

contro com bibliografias desconhecidas e 

o reencontro com autores como Philippe 

Dubois e Dominique Paini, dos quais me 

aproximei pela leitura de textos que abor-

dam o vídeo, o cinema e a arte contempo-

rânea. Os autores discutem um cinema de 
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exposição, analisando trabalhos que atra-

vessam a fronteira da sala de cinema e 

acontecem no espaço expositivo. Falam de 

um “efeito cinema” que permite reencon-

trar essa linguagem em obras que, dentro 

da galeria, adotam a forma de instalações, 

projeções e outros dispositivos, algo que 

interessa olhar com atenção. 

Minha participação na Residência 7th 

Choreographic Coding Lab (CCL #7, 2016), 

sob orientação de Scott de Lahunta e 

Christian Mio Loclair, também contribuiu 

para situar um lugar de interseção entre 

a dança e as artes visuais. Essa experiên-

cia contou com artistas das mais diversas 

linguagens, em um processo imersivo de 

trocas a partir da noção de coreografia, 

que extrapola a dança. 

Essas duas vivências ajudaram a integrar 

pesquisas que, nessa trajetória, desen-

volviam-se de modo cindido, e recolocaram 

questões que dizem respeito ao corpo, ao 
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movimento, à luz e ao espaço. Não apenas 

permitiram interpretar a relação entre 

corpo e museu, como também me provocaram 

a construir um espaço onde essa interação 

possa ocorrer.
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IV.

No decorrer desta pesquisa (e em profun-

do diálogo com ela), realizei a exposi-

ção Museu mise-en-scène na Zipper Galeria 

(SP), entre maio e junho de 2017. Ali foi 

possível colocar em diálogo dois trabalhos 

mais recentes (Diáfano e Ter à distância) 

junto a outras três propostas pensadas 

para essa ocasião: o vídeo Chaga, da sé-

rie Diáfano; o objeto sem título da série 

Postais e a intervenção Isocromia II.

Com curadoria do Coletivo Ágata, a expo-

sição nasceu de conversas com esse gru-

po sobre meus processos criativos, e que 

fizeram rever um universo de resíduos da 

pesquisa, para além daqueles acumulados 

em meu arquivo, coisas como desenhos, ano-

tações, livros, imagens e filmes.

A partir desse diálogo, o fio condutor 

da exposição foi pensar o espaço mu-

seológico como uma direção de cena, uma 
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mise-en-scène, que agencia os fluxos e os 

gestos do público, bem como sua relação 

com a história e a memória. 

A organização se deu por um olhar retros-

pectivo da produção, que passa pela pin-

tura e pela dança, e que, nesta pesquisa, 

encontra na fotografia, no vídeo e na ins-

talação novas formas de se organizar e de 

interagir. A tentativa de revelar a ação 

dos dispositivos do museu apoiou-se em 

dois elementos norteadores: considerar os 

processos construídos nesse espaço, pen-

sados ora como uma dinâmica cenográfica – 

os conflitos entre um ideal de visibilida-

de e a luz que intervém sobre as imagens 

–, ora como uma dinâmica coreográfica – um 

embate entre o corpo do espectador que 

olha e o corpo da obra que é vista. 
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Diáfano

Diáfano se refere a um corpo que 
é parcialmente atravessado pela 
luz mas que não permite que se 

vejam nitidamente os contornos dos 
objetos luminosos ou iluminados; um 

objeto que deixa passar luminosidade 
sem ser transparente; que, sendo 

compacto, deixa passar a claridade; 
superfície em que a luz passa 

parcialmente ou de forma difusa. 
Nesta obra, refere-se às condições 

que dão visibilidade às obras de 
arte dentro dos espaços expositivos.1

1  As definições reunidas foram retiradas e 
organizadas a partir de dicionários diversos.
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Dentro do museu, a luz supostamente na-

tural é redesenhada por dispositivos que 

visam garantir a visibilidade da obra de 

arte, mas que também impõem certas condi-

ções ao olhar dos espectadores. Este tra-

balho se concentra na observação dos me-

canismos que determinam os modos de olhar 

para a obra de arte dentro do espaço mu-

seológico. Muitos museus nasceram da adap-

tação de palácios e edifícios históricos, 

conservando sua arquitetura original como 

um dos patrimônios a serem exibidos. No 

entanto, nem todos os elementos do espaço 

respondem às condições ideais de visibi-

lidade almejadas para as obras de arte. 

Pontualmente, esta pesquisa – e aqui me 

refiro à parte que envolve a produção das 

imagens – mapeia problemas no modo como as 

instituições se esforçam para lidar com os 

múltiplos papéis que as entradas de luz 

natural cumprem nesses edifícios: oferecer 

uma vista da paisagem a partir da própria 

edificação, apresentar-se por si mesmas 

como elemento arquitetônico a ser contem-

plado e, por fim, operar como fonte de luz, 



B-35

isto é, compor os dispositivos museológi-

cos que garantem a visibilidade da obra. 

Os artifícios de controle da luz, os de-

sejos de dar a ver uma arquitetura, uma 

paisagem e um acervo de arte, os confli-

tos entre uma história prévia do espaço e 

a nova função cultural que adquire, tudo 

isso pode ser o ponto de partida para des-

construir a suposta naturalidade do mu-

seu como lugar para a arte e, ainda, para 

pensar o modo como esse espaço impõe ao 

público um comportamento e um lugar de 

contemplação. 

A produção da obra Diáfano (2014-2017) não 

pretende resultar numa espécie de catálo-

go dessas possibilidades, mas sim dar a 

ver algumas das inquietações que me surgem 

com a desnaturalização da ideia de museu 

como lugar ideal para a arte, ao realizar 

frequentes visitas a espaços expositivos. 

Foram priorizados os museus-palácios, em 

vez dos espaços já projetados para se-

rem museus, porque demarcam mais clara-

mente os lugares em que os conflitos da 
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visibilidade se manifestam, onde a luz 

– natural/artificial – impõe seu desenho. 

Apesar de deixar a figura do espectador 

ausente desse recorte, seu olhar está im-

plicado no trabalho, na medida em que é 

a partir desse lugar que busco os parâ-

metros para localizar os conflitos entre 

espaço e visibilidade da obra.
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Chaga, série Diáfano
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O vídeo dialoga com a série Diáfano, com-

posto por imagens captadas em um museu. 

Uma fresta numa cortina mostra uma espécie 

de “vontade própria” da luz em um espaço 

em que todas as condições de visibilidade 

são, supostamente, controladas e codifica-

das para garantir um ideal de percepção 

das obras. De dentro de uma sala, assis-

timos a um corte, uma fenda que não revela 

totalmente o que está do lado de fora. A 

cortina oscila como se respirasse lenta-

mente ao estabelecer um jogo entre mos-

trar e esconder o que, desse outro lado, 

é ofuscado pelo excesso de luminosidade. 

Tomando como referência a tradição cris-

tã, pensamos como chaga esse rasgo que 

profana um corpo sagrado e que, dando a 

ver suas entranhas, revela sua fragilida-

de ao mesmo tempo que o humaniza. 
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Ter à distância
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Esta série investiga a existência de um 

olhar recíproco entre espectador e obra, 

que lhes atribui posições intercambiá-

veis. As imagens foram selecionadas de 

meu arquivo de imagens realizadas em es-

paços expositivos diversos, em momentos 

também distintos. O que se buscou foram 

situações em que os espectadores e os per-

sonagens retratados nas pinturas mimeti-

zam-se uns aos outros.

Não existe qualquer direção da cena no 

momento da captura. Mas, alterando no 

tratamento das imagens as intensidades 

de luz já presentes nas salas, consegue-

se apagar ou destacar alguns elementos 

fotografados. 
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Sem título, série Postais
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Esta obra é composta por cinco cartões 

postais adquiridos no Museu d’Orsay, ori-

ginalmente idênticos, que trazem a repro-

dução de uma pintura realizada por Claude 

Monet, a Catedral de Rouen (1893). Os pos-

tais foram expostos ao sol por períodos 

que chegaram a 30 meses, produzindo em 

cada um deles desgastes desiguais de seus 

pigmentos. O trabalho surge ao acumular 

objetos disponibilizados ao público em 

lojas de museus, e reverbera o esforço 

de Monet de captar os diferentes efeitos 

criados pela ação da luz que incide sobre 

um mesmo objeto.
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Isocromia II

Isocromia
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Isocromia é uma intervenção no espaço ex-

positivo realizada a partir da aplicação 

de filtro colorido (gelatinas usadas em 

refletores de cinema e teatro) e fontes de 

iluminação, que destacam o desenho e os 

movimentos da luz. O intuito era alterar 

a percepção que os visitantes têm desse 

espaço. A cada momento sua interferência 

pode ser menos ou mais visível de acordo 

com a intensidade de luz natural que a 

sala de exposição recebe, algo que se al-

tera a todo instante. 

O trabalho foi realizado pela primeira 

vez na exposição Enquanto você não estava 

aqui, na RED Studios (2014), onde foram 

aplicados filtros de cor magenta sobre a 

janela e a claraboia da casa. Para a monta-

gem na Zipper, além de revestir as janelas 

da sala, o filtro vermelho também foi apli-

cado nas lâmpadas da antessala do espaço 

expositivo. Pretendia antecipar e ativar 

a atenção do público para uma questão que 

era também discutida por diversas obras 

na exposição: o modo como a luz orienta a 

percepção dos objetos que estão no espaço. 





B-47

Abertura para um nova interlocução 

É preciso retornar a Forsythe, que aparece 

também em outros lugares desta pesquisa2, 

para situar um diálogo que foi importante 

nesse processo. Não se trata de uma apro-

ximação recente: já havia estudado sis-

tematicamente Forsythe, mas apenas numa 

relação com as práticas do corpo dentro 

de um universo próprio da coreografia e da 

composição do movimento em dança. Demorei 

a dar conta do modo como ele segue pen-

sando como coreografia a movimentação do 

corpo em alguns de seus projetos, que não 

são pensados para o palco, mas para o es-

paço expositivo do museu.

A partir dessas vivências, passo a olhar 

para projetos que aprofundam a relação en-

tre dança e arte contemporânea. Projetos 

como Chorégraphier l’Exposition (2008), 

de Mathieu Copeland (realizado em La Ferme 

2  Plataforma Rede, Vértices | Vetores: diálogos 
e também no caderno Cruzamento desta dissertação.
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du Buisson, um Centro de Arte na cidade 

de Noisiel – França); o Musée de la Danse 

(2009), inaugurado por Boris Charmatz no 

antigo Centre Chorégraphique National de 

Rennes, na Bretanha; Move: Choreographing 

You (2010), realizada na Hayward Gallery 

de Londres com curadoria de Stephanie 

Rosenthal; e Danser sa vie (Art et danse 

de 1900 à nos jours), realizada em 2012, no 

Centro Georges Pompidou. Todos esses são 

projetos que envolvem exposições, publi-

cações, conferências e estudos, a exemplo 

de outras propostas dedicadas à inter-

locução entre dança e artes visuais que 

têm como palco espaços expositivos. Ainda 

que cada um deles estabeleça um recorte 

específico dentro de possibilidades mais 

amplas, são iniciativas que, ao longo dos 

últimos dez anos, voltaram sua atenção 

para essa interlocução. 

Mais do que transportar a dança do pal-

co para o museu, um projeto como Move: 

Choreographing You buscou o que há em co-

mum nesses dois ambientes quando os ob-

servamos: um corpo que ocupa e interage 
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com o espaço. “Move mostra que coreografia 

não diz respeito apenas à notação do mo-

vimento no papel ou em um filme, mas também 

aos modos como o corpo habita a escultura 

e a instalação”3.

Além disso, há nesses cruzamentos a sur-

presa de encontrar Douglas Crimp, autor de 

um título tão importante no entendimento 

de algumas dinâmicas do museu contempo-

râneo (Sobre as ruínas do museu, 2006), 

envolvido mais recentemente com a inter-

locução entre a dança e o museu. Em 2013, 

abre um ciclo de palestras realizado no 

Museu Hammer em Los Angeles, com o título 

Dancing with the Art World: 

Essas conferências convocaram um 

grupo de trabalho de artistas, 

coreógrafos, curadores e his-

toriadores para estruturar um 

3 <https://mitpress.mit.edu/books/move-choreogra-
phing-you>. Acesso em: 31 jul. 2017. “Move shows 
that choreography is not merely about the notation 
of movement on paper or in film but about the ways 
the body inhabits sculpture and installations”. 
Tradução nossa. 
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espaço de reflexão crítica sobre 

a recente interface entre dança 

e arte, considerar seus prece-

dentes históricos e debater seus 

efeitos na prática artística e 

institucional4.

Em seu recente livro Before Pictures 

(2016), escrito entre elementos biográ-

ficos e aportes acadêmicos, Crimp dedi-

ca todo um capítulo a George Balanchine, 

para citar um exemplo marcante. Em sua 

breve passagem por São Paulo, em 2015, 

afirmou que “a noção tradicional que temos 

de um espectador de museus, que contempla 

uma pintura, não se adequa aos espectado-

res de corpos”5. Segundo ele, na década de 

4 <https://hammer.ucla.edu/programs-even-
ts/2013/04/dancing-with-the-art-world-day-1>. 
Acesso em: 31 jul. 2017. “These conferences con-
vened a working group of artists, choreographers, 
curators, and historians to structure a space for 
critical reflection on the recent interface between 
dance and art, consider its historical precedents, 
and debate its effects on artistic and institutio-
nal practice.”
5 <http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,o
-historiador-de-arte-douglas-crimp-apresenta-li-
vro-de-memorias-dos-anos-1970,1684113>. Acesso em: 
31 jul. 2017.
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1970, arte e dança operavam bem simulta-

neamente, mas não estávamos propriamente 

conscientes dessa colaboração.

Interessa a minha produção pensar essa 

experiência que a dança proporciona ao 

espectador, quando deixa o palco e passa 

a atuar no museu. Mais do que isso, busco 

agora testar estratégias que dão ao es-

pectador a capacidade de conferir movi-

mento à obra (mesmo uma obra fisicamente 

estática) a partir dos movimentos que ela 

demanda de seu corpo.

Não é necessário separar, como fazia até 

então, o “palco” do “museu”. Corpo, movi-

mento e espaço constituem variáveis pró-

prias de ambos os universos. A imersão 

nesta pesquisa permite a superação de uma 

barreira que dá expressão mais plena a um 

universo de outras interações que já es-

tavam esboçadas: um olhar que é entendido 

como corpo; uma ideia de reciprocidade 

entre corpo e obra que permite a inversão 

de suas posições; o corpo em sua relação 

com o espaço que ocupa; a possibilidade de 
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entender coreografia como algo que ultra-

passa uma sequência de movimentos dança-

dos; a maneira como o corpo se desloca e 

assim, torna-se coreografado em relação a 

um lugar ou objeto; uma noção de coreogra-

fia expandida que se refere a uma sequência 

de movimentos (quaisquer que sejam eles). 

Tudo isso possibilita descobrir outras 

maneiras de pensar e orientar a relação 

entre público e obra.

MAPAS
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Estudos para construção da caixa-arquivo
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MUSEU





deslocamento





dispositivo





espaço público





“o museu é meio e linguagem, 
método e modo, processo e fim. O 
museu é um paradigma/ paradoxo”

Martin Grossmann





C-11

Inicialmente, a pesquisa se dá a partir 
do entendimento do museu como um disposi-
tivo que determina comportamentos, gestos 
e ações. Desse modo, foi preciso estudar 
sistematicamente a constituição histórica 
do museu para localizar nesse processo a 
forma como certas compreensões das noções 
de arte e de público se desdobram em dis-
positivos que determinam formas específi-
cas de olhar as obras. 

Ao observar esse histórico, interesso-me 
por investigar três situações em que o 
museu teria possibilitado compreensões e 
questionamentos distintos que tensionam 
sua existência: o processo de formação 
das coleções com a retirada de objetos 
de seus lugares originais; em um segundo 
momento, a naturalização desse espaço 
como lugar ideal de existência da obra de 
arte e do artefato; por fim, o movimento de 
contestação de suas premissas observado 
nas últimas décadas como uma certa ten-
tativa de reconciliação com esse passado 
obscuro. 

Hoje, o museu pode tanto continuar a 
abrigar obras como também se abrir para 
iniciativas que ultrapassem seu limite 
arquitetônico. Mais do que isso, é pos-
sível atualmente observar uma crescente 
abertura desses espaços a outras formas 
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de ocupação que não compreendem apenas 
um objeto (portátil e estático), mas que 
podem incorporar encontros, palestras, 
espaços de convivência e apresentações de 
variadas áreas como a dança, a música, a 
literatura etc.

Talvez tenha se tornado inevitável ten-
sionar esse espaço por questões sobretudo 
políticas e econômicas – mas às vezes po-
éticas –, seja por o considerarmos ainda 
o lugar em que a obra deve ser vista, seja 
pela tentativa de propor alternativas a 
essa estrutura consolidada como tal.

Há alguns meses, repassando uma última 
vez uma apresentação que faria no dia se-
guinte (Conversa com artista, na exposi-
ção ELAS: mulheres artistas no acervo do 
MAB, 2016), ocorreu-me uma resposta para 
aquilo que intuitivamente já havia esco-
lhido e que, tantas vezes, retornou como 
questionamento em meu trabalho: por que 
o museu? Por que não a galeria, o espaço 
público, o centro cultural, a rua...?

Ao reler uma passagem de Paul Valéry em 
“O problema dos museus” (texto que ele 
escreve em 1923), percebi que já estava 
por ele anunciado o caráter excessivo e 
deslocado do que se apresenta em um museu 
de arte clássico. A respeito do excesso 
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de obras-primas, ele faz a seguinte ana-
logia: “o ouvido não suportaria ouvir dez 
orquestras ao mesmo tempo” (VALÉRY, 2008, 
p. 32). Assim, Valéry aponta para um des-
locamento intrínseco ao objeto de arte. 
Toda obra, até o período moderno, havia 
sido feita para habitar um espaço outro 
que não o do museu, ou ainda, se quiser-
mos ir mais longe, todo objeto anterior 
a esse período que hoje habita um museu 
tinha seu uso e finalidade na vida cotidia-
na. Refletir sobre o paradoxo que é o museu 
tem norteado boa parte da minha produção.

A arte contemporânea irá inverter as regras 
do jogo com obras que são, em sua grande 
maioria, pensadas para ocupar lugares es-
pecíficos, museus, galerias, espaços pú-
blicos e outros que subvertem tal lógica, 
obras (mesmo que comissionadas) para oca-
siões e locais supostamente “apropriados” 
para abrigá-las. A arte contemporânea já 
nasce sabendo qual será sua “moradia”.

Esses espaços, do museu ou adjacentes, 
interessam-me como reflexão. Mas é, sem 
dúvida, o paradoxo implicado no desloca-
mento do objeto de arte e a suposta na-
turalização desse gesto que produzem uma 
infinidade de possibilidades contraditórias 
dentro do museu, que me instigam um tanto 
mais. Muitas vezes, esse deslocamento no 
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tempo e no espaço fetichiza a relação do 
espectador com determinada obra e exige 
dele uma postura específica (polida, calma, 
silenciosa) na contemplação.

Breve panorama histórico do museu
 
Entendemos o museu como uma institui-
ção responsável por pesquisar, conser-
var e restaurar uma coleção e mostrá-la 
em seguida, a fim de tornar acessível um 
patrimônio. Em sua concepção moderna, o 
museu se define como espaço voltado para 
o público, implicando uma política de vi-
sibilidade de acervos, sendo herdeiro de 
experiências mais antigas na difusão de 
objetos de interesse cultural, como os 
gabinetes de curiosidades, bibliotecas, 
igrejas, teatros da memória, gabinetes 
de estudo, ou ainda os salons franceses 
de arte, realizados a partir do século 
XVIII. Porém, caberia perguntar para quem 
o museu torna a arte acessível. 

A origem do espaço de exposição como lugar 
que almeja eternizar um objeto remete a um 
passado ancestral, aos espaços ritualísti-
cos que abrigavam pinturas em lugares re-
servados, às vezes de difícil acesso. Tais 
espaços estabelecem uma relação simbólica 
e ritualizada com o que passamos a chamar 
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anacronicamente de obra de arte. Nesse 
contexto, o propósito da imagem estava 
vinculado, em grande medida, às tentati-
vas de lidar com uma natureza poderosa e 
misteriosa, que confrontava o homem com 
fenômenos de difícil compreensão, entre 
eles a morte. Era, portanto, uma forma de 
agenciar o acesso a uma dimensão obscura 
da realidade que afetava diretamente a 
vida cotidiana da comunidade em questão.

As condições impostas à obra pelo museu 
implicam certo apagamento dos processos 
que definem sua origem. A imagem é reduzi-
da, a partir de agora, a um objeto que tem 
uma função em si mesma, e que se oferece 
à contemplação. Contudo, percebemos que o 
museu comporta objetos que foram desloca-
dos de seus lugares originais para serem 
inseridos em um espaço de exposição, como 
um objeto de arte que visa um tipo espe-
cífico de abordagem. O lugar em que a obra 
será vista lhe atribui um estatuto erudito 
em contraste com o espaço cotidiano que, 
antes, o objeto habitava.
 
Em boa medida, o Palácio do Louvre definiu 
o modelo de museu como hoje o conhecemos, 
quando, em 1793, tornou pública a coleção 
confiscada da família real e dos aristo-
cratas que haviam fugido da Revolução 
Francesa. Como lembra André Malraux, essa 
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coleção foi formada e alimentada por aquilo 
que poderia ser transportado: essencial-
mente, pinturas de cavalete e algumas es-
culturas. Afrescos e vitrais de igrejas, 
por exemplo, resistiriam um pouco mais em 
seus lugares de origem. 

Antes de haver o museu, era preciso formar 
sua coleção. O século XVI marcou o apogeu 
do Renascimento e, com isso, o fortaleci-
mento de novas ideias que a arte, a filoso-
fia e a ciência iriam restabelecer. Foi um 
período de grande expansão cultural e de 
transformação do pensamento, bem como de 
propagação de uma cultura do colecionismo. 

Na medida em que objetos coletados – por 
vezes, saqueados em expedições – foram 
sendo agrupados, passaram a constituir 
uma síntese para o conhecimento da histó-
ria natural. Devido ao caráter efêmero de 
algumas coleções, aos poucos constituiu-
se a prática do registro de seus itens e, 
com isso, a construção de inventários ico-
nográficos para cada uma dessas coleções. 

Desenhos, ilustrações e estampas foram 
produzidas a fim de catalogar e organizar 
o que se reunia, passando esses registros 
a figurar, eles próprios, como documentos 
históricos. É curioso pensar que, em um 
primeiro momento, provérbios, emblemas, 
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fábulas e ícones eram tão incorporados 
como os vestígios para a elaboração dos 
tratados de História Natural. Hoje, do 
ponto de vista científico, tornou-se menos 
provável considerar um item ficcional como 
documento histórico. 

No momento em que se inicia a prática de 
classificação dos itens reunidos, há também 
o investimento em pesquisas a respeito do 
que as peças históricas representam, bem 
como a verificação de sua origem e rele-
vância. Ainda assim, não havia o inte-
resse, propriamente, em tornar públicas 
tais coleções ou de fazê-las circular com 
intuito de instrução pública. Essas são 
preocupações que irão se evidenciar mais 
tarde, com o surgimento dos museus. 

Os Gabinetes de Curiosidades eram, ge-
ralmente, amplos salões pertencentes a 
nobres onde depositavam-se os artefatos, 
e cujo acesso era restrito a uma pequena 
elite. A organização dos artefatos obe-
decia à seguinte divisão: Artificialia, 
para os objetos produzidos pela inter-
venção humana, tais como obras de arte; 
Naturalia, onde se agrupava uma diver-
sidade de objetos naturais e criaturas 
oriundas da fauna e da flora; Exotica, para 
os espécimes de plantas e animais extra-
vagantes; e, por fim, Scientifica, para os 
instrumentos científicos. 
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Conforme exemplifica Roland Schaer, os 
tipos de objetos coletados eram:

curiosidades naturais, ou artifi-
ciais, raridades exóticas. Fósseis, 
corais, ‘petrificações’, flores e 
frutos de mundos distantes, animais 
monstruosos ou fabulosos, objetos 
virtuosos de ourivesaria ou de joa-
lheria, peças etnográficas recolhidas 
por viajantes, todo tipo de coisas 
bizarras (bizarreries) da criação 
é reunido para que o colecionador 
tenha ao alcance do olhar o que vem 
dos confins do mundo conhecido e ao 
qual ele geralmente atribui poderes 
mágicos (SCHAER, 1993, p. 21-22, 
tradução nossa)1. 

Em 1683, o museu surge como espaço público 
com a inauguração do Ashmolean Museum, 
da Universidade de Oxford, na Inglaterra.
Essa instituição dá início a algumas 
práticas que serão futuramente adotadas 

1 “[...] curiosités naturelles, ou artificielles, 
raretés exotiques. Fossiles, coraux, ‘petrifica-
tions’, fleurs ou fruits Venus des mondes loin-
tains, animaux monstrueux ou fabuleux, objets 
virtuoses d’orfèvrerie ou de joaillerie, pièces 
ethnographiques ramenées par les voyageurs, toutes 
les bizarreries de La création  sont réunies, 
pour que Le collectioneur ait à portée du re-
gard ce qui vient des confins du monde connu, et à 
quoi Il attribue souvent des pouvoirs magiques.”
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pelos demais museus de história natural: 
transferência de coleções, de vestígios e 
de objetos arqueológicos 

conservados, catalogados e exibidos pelos 
museus e instituições de história natural. 
A formação dessas primeiras coleções foi 
a base para diferentes tipos de museus, 
como os de Belas Artes, de Antiguidade-
Humanidade e de Arqueologia-Patrimônio.

A afirmação do colecionismo na Europa, 
entre os séculos XVI e XVII, é marcada por 
um certo refinamento de um olhar que busca 
dar um caráter estético ao passado, e que 
traz para seu presente o desejo de reunir 
artefatos que possam recontar ou rememo-
rar uma história. Museus de antiguidade 
não são apenas fruto de uma reunião de 
“curiosidades”, eles também circunscrevem 
os artefatos coletados, por vezes saque-
ados, em um contexto de apreciação mais 
amplo. As coleções que vêm da cultura do 
colecionismo são marcadas por uma pecu-
liaridade: a curiosidade intrínseca ao 
homem, mas também a necessidade de conhe-
cer a natureza e de dominar os recursos 
naturais. 
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Formação de coleções pelo colonialismo
 
As práticas de explorar, colecionar e 
contar não são exclusivas de um passado 
distante, mas intensificam-se entre o final 
do século XIX e o início do século XX, 
com expedições exploratórias vorazes que 
continuam a gerar itens para os acervos e 
coleções particulares.

Exposições Universais, Exposições 
Coloniais, Feiras Internacionais, 
Zoológicos Humanos, viagens a lugares 
exóticos já descritos pela literatura ro-
mântica como “espaços vazios prontos para 
serem ocupados”, tudo isso contribui tanto 
para a ascensão do turismo quanto para – 
e principalmente – a invenção de objetos 
etnográficos que serão incorporados aos 
museus. As novas “descobertas” serão ab-
sorvidas pelas coleções para dar suporte 
às narrativas colonialistas.

A fotografia, surgida nesse mesmo período, 
torna-se uma ferramenta significativa para 
a construção desse imaginário. Favorece 
uma indústria que trabalha com o registro 
e a difusão de imagens estereotipadas de 
diferentes grupos e etnias, assim como dos 
hábitos nomeados exóticos. Parte da pro-
dução de cartões postais, bem como muitas 
tiragens de vistas estereoscópicas que 
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continham “viagens imaginárias” dentro de 
caixas numeradas, exemplifica essa instru-
mentalização colonialista da fotografia. 

Esse contexto assiste ao surgimento de 
empresários especializados que compram – 
ou confiscam – não só objetos mas também 
pessoas oriundas dos lugares ditos exóti-
cos, para serem levadas a grandes centros 
como Paris, onde realizavam apresentações 
espetaculares para o deleite burguês. Na 
maioria das vezes, os grupos deslocados 
não resistiam e acabavam morrendo nessa 
zona de contraste, gerando o que hoje é 
uma história traumática da qual, muitas 
vezes, prefere-se não lembrar. Os séculos 
seguintes tentarão reparar suas consequ-
ências e o que vemos, por exemplo, é a 
fundação de espaços como o Musée du Quai 
Branly, inaugurado em 2006, numa tenta-
tiva de “reconciliação” com essa alte-
ridade, muito embora ainda apresente sua 
coleção sob a forma de espetáculo.

O século XX assiste a um processo de mu-
sealização de tudo aquilo que pode ser 
considerado patrimônio histórico, mas 
também vê surgirem os museus temáticos 
que desencadeiam uma discussão, ainda hoje 
muito em voga, a respeito do papel que 
esses lugares devem assumir: torna-se um 
dilema saber se o museu deve ser um espaço 
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produtor de conhecimento ou produtor de 
experiências de entretenimento.

Hoje, vemos em grande parte das propos-
tas museológicas a tentativa de colaborar 
com a formação de um sujeito pensado como 
intérprete da história que é mostrada, e 
não mais apenas um reprodutor de um saber 
que está dado. Em grande medida, a obra 
de alguns artistas tende a enfatizar esse 
tipo de narrativa e construção que ques-
tiona o objeto “museificado”, como pode 
ser visto em alguns exemplos apresentados 
no caderno Cruzamentos.

De espaço sacralizado a espaço público

No livro No interior do cubo branco: a 
ideologia do espaço da arte (2002), Brian 
O’Doherty discute o peso que a tradi-
ção dos museus ainda tem na concepção 
de um espaço expositivo ideal. Segundo 
ele, essa herança instaura no observador, 
assim como no objeto de arte, a condição 
de algo controlado. O cubo branco, como 
passará a ser denominado o espaço exposi-
tivo moderno, define-se por “não deixar o 
ambiente externo entrar, razão pela qual 
as janelas são geralmente seladas. As 
paredes pintadas de branco. O teto torna-
se fonte de luz [...]. A arte está livre, 



C-23

como se diz, para ‘viver sua própria vida’” 
(O’DOHERTY, 2002, p. 2).

A origem do espaço de exposição como lugar 
que almeja eternizar um objeto, segundo 
O’Doherty, remete às tumbas egípcias, pro-
jetadas para isolar aquilo que abrigam – 
incluindo pinturas e esculturas – do mundo 
exterior. Naquele momento, o propósito da 
imagem, assim como da escolha do lugar que 
a abrigaria, estava vinculado em grande 
medida à espiritualidade cotidiana ou às 
crenças da vida após a morte. A origem 
desse fenômeno pode ser ainda anterior: as 
cavernas paleolíticas que abrigavam pin-
turas em lugares de difícil acesso, quase 
imaculados, com o intuito de protegê-las 
fisicamente do ambiente externo. 

Na Idade Média não se podia falar em 
fruição estética quando um cristão via a 
Virgem, em vez de ver uma estátua, isto é, 
uma representação. Não havia, portanto, 
o que chamamos hoje de arte. Em O museu 
imaginário, André Malraux afirma que “para 
que esta ideia pudesse surgir, tornou-se 
necessário que as obras fossem separadas 
de sua função” (MALRAUX, 1988, p. 46). O 
museu é parte desse processo de cisão. 
Quando transportada para esse espaço, a 
obra se converte numa espécie de documen-
to ou de emulação daquilo que significava 
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em seu contexto original. Conforme enfa-
tiza André Malraux:

toda a obra de arte que sobrevive 
está amputada, em primeiro lugar, da 
sua época. A escultura, onde estava? 
Num templo, numa rua, num salão. 
Perdeu o templo, a rua ou o salão. Se 
este foi reconstituído no museu, se a 
estátua se conserva ainda no portal 
da catedral, a cidade que rodeava o 
salão ou a catedral, transformou-se. 
[...] Se conseguíssemos experimentar 
os sentimentos que tiveram os pri-
meiros espectadores de uma estátua 
egípcia, ou de um crucifixo romano, 
nunca mais poderíamos deixar estes 
no Louvre (MALRAUX, 1988, p. 53).

Quando olhamos para o museu hoje, por vezes 
temos dificuldade de imaginá-lo como um 
espaço historicamente construído. Dentro 
de uma perspectiva iluminista, o museu 
pretendeu racionalizar a ocupação de um 
lugar – o palácio – considerado até então 
obscuro. A abertura das coleções garanti-
ria o acesso universal a uma erudição que 
era privilégio da nobreza. Mas, inventan-
do a noção de público de arte, acaba por 
reforçar a ideia de que o acesso a essas 
imagens deve se dar por uma experiência 
distanciada da vida cotidiana. Ver arte 
se tornaria, a partir de então, um pro-
grama cultural, educativo ou turístico, 
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garantido por uma benevolência do Estado. 
Logo, cabe recolocar a pergunta: de que 
modo e para quem o museu torna a arte 
acessível?

O que podemos observar nesse espaço, ou 
aquilo que sabemos sobre sua constituição 
e construção histórica, pode nos levar a 
tomá-lo como um ideal de espaço expositi-
vo. Mas tal premissa é um tanto problemá-
tica. Os mecanismos que almejam aproximar 
a arte do público são operados de modo in-
cisivo, não apenas pela arquitetura desse 
espaço, mas também pela curadoria, os ma-
teriais complementares, os programas edu-
cativos, os fôlderes, os catálogos, as 
visitas guiadas e os áudio-guias que cons-
tituem processos, muitas vezes reducio-
nistas, de facilitação de acesso à obra.
 
Todos os elementos “facilitadores” compõem 
um dispositivo, entendido como algo que 
tem sempre uma função estratégica e que 
se insere em uma dinâmica de relações de 
poder, conforme a definição trazida por 
Foucault:

[...] um conjunto absolutamente he-
terogêneo que implica discursos, 
instituições, estruturas arqui-
tetônicas, decisões regulamenta-
res, leis, medidas administrativas, 
enunciados científicos, proposições 
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filosóficas, morais e filantrópicas, 
em resumo: tanto o dito como o não 
dito, eis os elementos do disposi-
tivo. O dispositivo é a rede que 
se estabelece entre esses elementos. 
[...] O dispositivo tem, portanto, 
uma função eminentemente estratégi-
ca (FOUCAULT apud AGAMBEN, 2009, p. 
28).

E, a partir de Foucault, sintetiza Agamben:

[...] chamarei literalmente de dis-
positivo qualquer coisa que tenha de 
algum modo a capacidade de captu-
rar, orientar, determinar, intercep-
tar, modelar, controlar e assegurar 
os gestos, as condutas, as opiniões 
e os discursos dos seres viventes 
(AGAMBEN, 2009, p. 40-41).

Como a relação com a imagem que está dentro 
do Museu já não é regida por rituais bem 
demarcados em seus usos originais, essa 
instituição se arma de um universo de 
artifícios que orientam as dinâmicas do 
público: a sala de exposição como lugar 
que enquadra um conjunto de obras e limita 
o alcance da visão; a cenografia que pode 
incorporar, além das paredes, outros re-
cursos como as vitrines que, ao mesmo 
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tempo que protegem o objeto, convidam à 
circulação ao redor dele; os cartões de 
identificação de obras com suas maneiras 
mais discretas ou mais extravagantes de 
se impor ao olhar; e, ainda, os textos que 
acompanham as obras e as exposições. 
Tudo isso compõe o dispositivo de exibi-
ção das obras e orienta o visitante con-
forme uma política de ocupação do espaço, 
definindo seu percurso, demarcando locais 
privilegiados de observação, sugerindo a 
duração do olhar diante de cada obra. 

Há nisso uma ambiguidade: as estratégias 
de mediação que visam aproximar o público 
das obras de arte constituem, ao mesmo 
tempo, instrumentos de controle e eco-
nomia dos recursos do próprio museu (por 
exemplo, uma leitura antecipada por mate-
riais educativos ou um trajeto proposto 
pelo mapa de visitação baseado nas obras 
mais procuradas). Essas ações colocam 
ainda em conflito o silêncio, postura su-
postamente adequada que o lugar exige, 
com o ruído produzido pela massa que 
circula. Resta portanto um dilema: saber 
se o museu deve ser um espaço produtor de 
conhecimento ou gerador de experiências 
de entretenimento. 
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Propostas contemporâneas:  
o artista e o museu

Ao longo do século XX, o museu se torna 
assunto de grande interesse por parte dos 
artistas. Vários deles irão pensar a his-
tória e as dinâmicas dessa instituição no 
âmbito de suas obras. Desde a vanguarda 
europeia, por exemplo, uma figura emble-
mática como Marcel Duchamp irá contornar 
suas imposições por meio de uma espécie 
de museu portátil, no qual constam 69 re-
produções miniaturizadas em fotografia e 
litografia de algumas de suas principais 
obras. Sua Boîte-en-valise (1935-1941) 
podia fazer circular seu conjunto de 
obras. Essa atenção particular voltada ao 
museu é demarcada tanto pelo modo como o 
artista lida com o lugar em que irá poten-
cialmente abrigar sua obra, quanto pelas 
próprias transformações que ocorreram no 
papel social que constitui o museu, sobre-
tudo após a Segunda Guerra Mundial (con-
forme afirma o curador Kynaston McShine).

Depois de Duchamp e, principalmente a 
partir dos anos 1960, com a assimilação e 
difusão das propostas duchampianas, temos 
um grande número de artistas que passam 
a investir em uma postura mais crítica e 
intervencionista no espaço da arte.
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Um dado que deve ser considerado é o modo 
como as instituições norte-americanas 
(como o MoMA, por exemplo) contribuíram 
para facilitar a realocação e a ambienta-
ção de artistas europeus exilados durante 
a Segunda Guerra. Esse vínculo vai, aos 
poucos, perdendo o sentido e dá espaço a 
uma relação mais aberta entre artistas e 
instituições:

Essa crescente situação global con-
tribuiu para uma atitude mais aberta 
e tranquila com relação à arte e ao 
objeto de arte, que também se tornou 
mais conceitual. A definição de arte, 
e de como ela deveria ser criada, 
mas também apresentada, ampliou-se 
fundamentalmente. O resultado era 
que, no final dos anos 1960, artis-
tas começaram a se sentir bastante 
livres em relação ao museu. Num dia 
eles podiam amá-lo, noutro, podiam 
odiá-lo e, no seguinte, podiam ig-
norá-lo, como em qualquer família 
(MCSHINE, 1999, p. 12, tradução 
nossa)2 .

2 This increasingly global situation contributed 
to a more open and relaxed attitude toward art and 
the art object, which also became more conceptual. 
The definition of art, and of how it was to be not 
only created but presented, broadened fundamental-
ly. The result was that by the late 1960s artists 
had come to feel quite free in relation to the muse-
um. One Day they could love it, the next they could 
hate it, and the next ignore it, as in any family.
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Dentre as referências que permitem mapear 
artistas que pensam os museus, uma que é 
bastante significativa é a exposição The 
Museum as Muse: Artist Reflect, organiza-
da em 1999, justamente pelo MoMA de Nova 
York, reunindo cerca de sessenta artis-
tas, sob curadoria de Kynaston McShine. 
A exposição sintetiza a ambivalência das 
relações entre artista e museu a partir 
das obras que fizeram dessa instituição o 
seu assunto. Conforme propõe o curador, 
a exposição “examina em detalhe como o 
museu é percebido e entendido por ar-
tistas, e também como ele os inspira”3  
(MCSHINE, 1999, p. 6). Pensar o Museu é 
algo relevante, tanto do ponto de vista de 
sua implicação na produção de conhecimen-
to, como do da forma como essa construção 
determina um modo de se relacionar com 
a arte. Nessa perspectiva, para McShine 
“artistas e museu [...] se assistem vi-
gilantes” (MCSHINE, 1999, p. 23) em sua 
atuação interdependente, já que, inevita-
velmente, coabitam o mesmo contexto.

O curador também afirma ser o museu um lugar 
que muitos artistas estão acostumados a 
visitar para refletir sobre o que veem, 
ora como público, ora como produtores que 

3  Glenn D. Lowry, diretor do MoMA, no prefácio do 
catálogo da exposição The Museum as Muse: Artists 
Reflect (1999).
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pensam sobre suas próprias práticas. No 
texto de abertura do catálogo, ao comen-
tar os trabalhos que integram a mostra, 
McShine insinua a existência de afinidades 
entre as diferentes maneiras como certos 
artistas se apropriam do museu como tema. 

Mais tarde, caberá ao pesquisador espanhol 
Santiago Rueda (2004), na tese de douto-
rado que discute a exposição de McShine, 
nomear mais claramente cinco abordagens a 
partir das formas distintas como os ar-
tistas dessa exposição se apropriam do 
tema museu. 

No primeiro conjunto, são agrupados os 
artistas e fotógrafos que documentam os 
espaços e as obras propriamente, como 
vemos em Cartier-Bresson, Eve Arnold, 
Garry Winogrand, Elliot Erwitt, Thomas 
Struth, entre outros. No segundo conjun-
to, reúnem-se as obras de artistas que 
constroem museus pessoais, como espé-
cies de pequenos gabinetes de curiosi-
dades, com procedimentos que coletam e 
colecionam objetos constituintes de suas 
obras. É o caso de Marcel Duchamp, Claes 
Oldenburg, Mark Dion, Fluxus etc. No ter-
ceiro grupo são colocados os artistas que 
trabalham com imagens fantásticas da des-
truição e da transformação do museu, onde 
foram situados Hubert Robert, Christo e 
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Edward Ruscha. No quarto conjunto estão 
artistas que se apropriam das práticas 
dos museus de história natural, de ar-
queologia e etnografia, como, por exemplo, 
Hiroshi Sugimoto e Christopher Willians. 
Por fim, no quinto agrupamento foram co-
locados os artistas que problematizam as 
dinâmicas sociais e políticas do museu 
como instituição, caso de Sophie Calle, 
Allan McCollum, Jac Leirner, Jeff Wall e 
outros.

Mesmo antes de The Museum as Muse, en-
contramos propostas que estabeleciam dis-
cussões mais específicas entre artistas e 
museus e, dessa forma, já se preocupavam 
em esgarçar os limites entre a autonomia 
do artista perante o mercado e as imposi-
ções criadas pela especulação e pela co-
mercialização de sua produção. 

Um caso emblemático é a exposição rea-
lizada em 1969 por Harold Szeemann, em 
Berna (Suíça). Live in Your Head. When 
Attitudes Become Form: Works – Concepts 
– Processes – Situations – Information 
foi proposta pelo curador, que, à época, 
ocupava o lugar de diretor da Kunsthalle 
Bern. Szeemann transformou o espaço expo-
sitivo em um grande estúdio onde os artis-
tas convidados experimentariam a “ideia 
de uma exposição como workshop e local de 
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discussão” (ALTSHULER, 2013, p. 95).
O contexto no qual se insere é um tanto 
mais amplo. Os artistas que estavam produ-
zindo na época já repensavam criticamente 
o sistema da arte, realizando uma produ-
ção mais conceitual e menos segmentada 
em suas técnicas e linguagens, algo que 
figurou na Europa sobretudo no pós-guerra. 
Trata-se de uma característica marcante 
do movimento que chamamos hoje de Arte 
Conceitual, que anunciava seu surgimento.

Pôster e capa do catálogo da exposição 
When Attitudes Become Forms
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When Attitudes Become Form é, certamente, 
uma realização que segue na mesma direção 
de outros pensamentos críticos e artísti-
cos que estavam emergindo. Ainda assim, 
o público, um tanto conservador, não foi 
propriamente receptivo ao pensamento de 
Szeemann, que acaba por deixar Berna, 
traçando sua trajetória como curador 
independente. 

Diante de uma produção que não se res-
tringia mais a um tipo de suporte, as di-
ferentes linguagens (da maneira como eram 
pensadas na primeira metade do século XX) 
parecem não ser mais importantes, e dão 
lugar à intenção, ao gesto, ao projeto, 
ao processo. Segundo o curador, ele e os 
artistas evitaram as palavras “objeto” e 
“experimento”, referindo-se às produções 
como “formas”: 

Trabalhos, conceitos, processos, si-
tuações, informações (nós delibera-
damente evitamos as palavras ‘objeto’ 
e ‘experimento’) são as ‘formas’ 
nas quais essas atitudes artísticas 
tomaram forma. Elas são ‘formas’ que 
surgiram não de opiniões pictóricas 
previamente sustentadas, mas de ex-
periências do processo artístico. 
Isso também dita a escolha do mate-
rial e das formas de trabalho como 
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extensão do gesto. O gesto pode ser 
privado e íntimo, ou público e expan-
sivo. Mas o processo é sempre sig-
nificativo, é duplamente ‘escrito à 
mão e estilo’. Assim, o significado 
dessa arte se apoia no fato de que 
toda uma geração de artistas está se 
esforçando para transformar a ‘natu-
reza da arte e do artista’ através 
de um processo natural em ‘forma’” 
(ALTSHULER, 2013, p. 109, tradução 
nossa)4 .

Nesse contexto, Szeemann propunha a expo-
sição contra um sistema cristalizado pela 
arte, e que impunha uma dinâmica insti-
tucionalizada entre artistas e galerias 
ou museus. O processo transformado em ato 
era o que interessava, mais que o objeto 

4 “Works, concepts, processes, situations, infor-
mation (we have deliberately avoided the words ‘ob-
jetct’ and ‘experiment’) are the ‘forms’ in which 
these artistic attittudes have taken shape. They 
are ‘forms’ that have arisen not out of previously 
held pictorial opinions, but out of the experience 
of the artistic process. This also dictates the 
choice of the material and the forms of the work 
as extensions of the gesture. The gesture can be 
private and intimate, or public and expansive. But 
process is always significant, it is both ‘hand-
writing and style’. Thus the meaning of this art 
lies in the fact that an entire generation of this 
artists is endeavoring to turn the ‘nature of art 
and the artist,’throught a natural process, into 
‘form’.”
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de arte, desmaterializando, assim, aquilo 
que uma instituição poderia colecionar e 
expor. O curador escreveu no catálogo em 
1969:

[...] muito da forma antissocial, 
contendo ambas tendências na direção 
da contemplação e da ação, que depende 
da autoglorificação física e criati-
va, fluiu na direção dessa nova arte. 
Outras partes desse mosaico podem 
ser encontradas na Europa: a falta 
de um Centro conduz muitos artis-
tas a permanecerem em suas cidades 
natais e produzirem ‘fluxos de cons-
ciência’ em desacordo com a ideia 
de uma sociedade em torno deles. Ao 
mesmo tempo, exis
te um desejo tangível de explodir o 
‘triângulo no qual a arte opera’: 
ateliê, galeria, museu (ALTSHULER, 
2013, p. 108-109, tradução nossa)5 .

Em decorrência desse processo, alguns anos 
mais tarde Harold Szeemann faria também a 

5 “[...] much of this antisocial form, containing 
both the tendency towards contemplation and the 
action that relies upon the glorification of the 
physical and creative self, has flowed into this new 
art. Other pieces of the mosaic can be found in Eu-
rope: the lack of a Center leads increasing number 
of artists to stay in their home towns and produce 
a ‘stream of consciousness’ at odds with the ideas 
of the society around them. At the same time there 
is a tangible desire to explode the ‘triangle with-
in which art occours’: Studio, gallery, museum.”
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curadoria de uma das principais exposições 
do circuito da arte, a Documenta de Kassel, 
onde pôde seguir o diálogo com alguns dos 
mesmos artistas e ampliar ainda mais a 
discussão artista versus institucionali-
zação. Na Documenta 5 (1972), um movimento 
significativo por parte dele foi recolocar 
o slogan utilizado pelas Documentas ante-
riores, substituindo a frase “O museu de 
100 dias” por “A performance de 100 dias”. 
Ali, já deixava explícita sua proposição 
quanto ao que seria levado a público.

Registro da intervenção “arte é supérflua” inscrita 
no Fridericianum na Documenta 5 por Fluxus
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Para essa ocasião, o curador partiu do 
questionamento da própria noção de museu 
e teve como elemento norteador da mostra 
a inclusão de alguns museus de artistas, 
questionando os valores históricos da 
obra de arte, bem como de objetos abri-
gados e apresentados por museus consoli-
dados pela história da arte. Enfatizando 
essas produções, o salão de entrada da 
Neue Galerie inaugurava a exposição com 
os museus criados por Marcel Broodthaers, 
Claes Oldenburg, Herbert Distel e Ben 
Vautier.

Esses trabalhos ocupavam um lugar de 
tensão entre a exposição de um arquivo e 
a construção de um museu próprio, de cada 
um dos artistas mencionados. 

Uma parte de seus trabalhos consis-
tia em escolher, reunir, agenciar e 
misturar os objetos, a fim de provo-
car uma tomada de consciência por 
parte do espectador. Uma das ques-
tões fundamentais sustentadas pelos 
museus pessoais na Documenta 5 con-
sistia no papel ou, mais ainda, na 
imagem do artista contemporâneo na 
sociedade (SCHARF, 2004, p. 50, tra-
dução nossa)6 .

6 Une partie de leur travail consistait à choi-
sir, rassembler, agencer et mélanger des objets, 
afin de provoquer des prises de conscience chez le 
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Essa operação irá se refletir em outras 
curadorias posteriores, como é o caso de 
Deep Storage: Arsenale der Erinnerung, 
realizada na Haus der Kunst de Munique 
(1998) e, logo em seguida, a já menciona-
da The Museum as Muse: Artists Reflect, no 
MoMA de Nova York (1999).

A exposição Deep Storage – Arsenals 
of Memory apresenta o trabalho de 
mais de 40 artistas internacional-
mente renomados de três gerações, 

que exploram coletar e arquivar 
objetos e armazenamento de informa-
ções de muitas formas. O processo de 
arquivamento artístico consiste em 
empacotar objetos individualmente ou 
forrar ou empilhar imagens, textos 
e materiais em estruturas seriadas. 
Objetos ordinários, agrupados siste-
mática ou caoticamente são armaze-
nados em prateleiras ou em grandes 
espaços no piso ou nos espaços dos ar-
tistas. Esse arquivamento de objetos 
é acompanhado de outros trabalhos 
que funcionam como armazenamento de 
dados fotográficos, cinematográficos e 
digitais (tradução nossa)7 .

spectateur. L’une des questions fondamentales sou-
levées par les musées personnels à la documenta 5 
concernait le rôle, ou plutôt l’image, de l’artiste 
contemporain dans la societé. 

7 “The exhibition ‘Deep Storage – Arsenals of Mem-
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Assim como ocorre em Deep Storage e The 
Museum as Muse, que olham para as rela-
ções entre artistas e instituições, os 
anos de 1990 foram marcados por uma varie-
dade de propostas que repensavam o papel 
da instituição e as estratégias adota-
das por artistas na discussão de seu tra-
balho no espaço expositivo. No Brasil, 
tivemos um pouco antes (1997) a exposi-
ção Ao Cubo (Ao3), realizada no Paço das 
Artes, na Cidade Universitária de São 
Paulo, sob curadoria de Luciana Brito e 
Martin Grossmann e com a participação de 
Ana Maria Tavares, Carlos Fajardo, Daniel 
Acosta, Iran do Espírito Santo, Júlio 
Plaza, Lúcia Koch, Mônica Nador, Nelson 
Leirner e Regina Silveira. Nesse projeto, 
o intercâmbio entre artistas e curadores 
foi fundamental. Questionando a concepção 

ory’ presents the works of more than 40 interna-
tionally renowned artists from three generations in 
which they explore collecting and archiving objects 
and the storing information in various ways. The 
process of artistic archiving consists of packag-
ing individual objects or lining or piling up im-
ages, texts, and materials in serial structures. 
Ordinary objects, grouped systematically or cha-
otically, are stored on shelves, or in expansive 
floor works and artists’ spaces. This archiving of 
objects is accompanied by other works, which func-
tion as photographic, cinematic, and digital data 
storage.” Disponível em: http://www.hausderkunst.
de/en/agenda/detail/deep-storage-arsenals-of-mem-
ory-1. Acesso em: 27 jul. 2017.



C-41

moderna de museu, a mostra discutiu, in-
clusive, binarismos como “artista e sua 
obra; o curador e seu projeto de expo-
sição; o visitante e a obra de arte; a 
exposição e sua justificação textual, o 
catálogo; a separação entre suporte e con-
teúdo” (CHAIMOVICH, 1997, p.23).

Diante desse contexto, o espaço museológi-
co começa a ser repensado com maior frequ-
ência e, com isso, passa a se abrir tanto 
à conciliação com seu passado quanto à am-
pliação de seus diálogos. Nesse movimento 
de expansão e abertura, suas paredes são 
rompidas, fazendo surgir espaços outros 
que não se restringem mais a um único 
lugar físico e localizado geograficamente. 
Exemplo disso é, em 2003, a inauguração da 
plataforma online Fórum Permanente, que 
opera como Associação Cultural permanente 
e ativa.

Essa interface se constitui em parce-
rias com colaboradores e acompanha as 
discussões mais atualizadas no contexto 
da museologia e da arte, com cobertura 
crítica e realização de simpósios e semi-
nários, entre outros. O Fórum representa 
uma proposta bastante atual de navegação 
em conteúdos, sendo importante observar 
que a discussão acontece no tempo pre-
sente, acelerando o que, muitas vezes, 
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levaria alguns anos para se formalizar 
como uma bibliografia, e desse modo exer-
cendo um papel significativo na discussão 
e na difusão de informações compartilha-
das publicamente via internet. 



Musée d’art Moderne Department des Aigles
Marcel Broodthaers 1972 - Documenta 5 
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Em quais espaços a indecisão está 
suscetível de ocorrer? Quais são 
os lugares e os momentos de uma 
exposição artística possível? É 

no ateliê que se desempenha o 
essencial? Ou é mais nisso a que 

chamamos hoje de instalação?  
Ou é ainda no museu, na 

constituição das coleções? Ou 
mesmo na rua, na cidade, de fato, 

no cenário cotidiano?
 

Jean-Louis Déotte e Pierre-Damien Huyghe
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Plataforma Rede | Fórum Permanente 

Vértices|Vetores: diálogos 

O material a seguir configura o início 
de um projeto cujo processo foi aberto 
e compartilhado antes mesmo de se con-
siderar pronto. Pensado para integrar a 
página Rede da plataforma Fórum Permanente  
(www.forumpermanente.org/rede), configu-
ra-se como work in progress e será con-
tinuamente alimentado de acordo com a 
organização dos materiais que se referem 
a cada encontro com artistas e obras de 
interesse. Trata-se de abrir os estudos, 
sempre acompanhados por reflexões, imagens, 
referências e bibliografias, em torno de 
cada obra que motivou a repensar minha 
própria produção, assim como as estraté-
gias relacionadas ao espaço expositivo, 
ao corpo e à relação público-obra.
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Pouco antes de iniciar o mestrado, de-
parei-me com o catálogo da exposição The 
Museum as Muse: Artists Reflect1, realizada 
em 1999, no Museu de Arte Moderna de Nova 
York (MoMA). Boa parte dos artistas e obras 
apresentados já me era familiar, porém, o 
que esse encontro acrescenta pontualmente 
à reflexão proposta em minha pesquisa é a 
possibilidade de observá-los em diálogo, 
já organizados pela curadoria a partir de 
uma mesma questão: o museu. Esse mapea-
mento entrecortado começa a se estruturar 
de forma mais sistemática no contexto do 
mestrado, mas se desdobra de uma obser-
vação intuitiva anterior de alguns desses 
artistas e obras.

Vários desses trabalhos já mereceram espe-
cial atenção por terem elucidado o quanto 
esse dispositivo museológico pode ser com-
plexo ou, mesmo, o quanto todo o sistema 
sob o qual a arte opera, e que transborda 
o espaço de exposição, pode se complexifi-
car ainda mais. Foi diante desse material 
que me vi implicada a dissecar alguns tra-
balhos, fazendo deste momento uma possi-
bilidade de estudo de obras e artistas de 
forma mais atenta e estruturada. 

1  Informações a respeito podem ser encontradas no 
Caderno Museu desta dissertação.
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Este estudo pretende permanecer como um 
espaço aberto que garanta a inclusão con-
tínua e ilimitada de outros trabalhos que 
possam vir a colocar questões relativas 
ao espaço expositivo, ao olhar, à espa-
cialidade e ao movimento no ambiente do 
museu.

Parto, assim, da discussão de minha pro-
dução (que tem o espaço expositivo como 
objeto de interesse) e dialogo com as re-
flexões geradas a partir do contato com os 
trabalhos de outros artistas que tensio-
nam o que pode ser o museu ou os modos 
de ocupá-lo. Isso inclui também obras que 
lidam propriamente com o arquivo “como 
objeto, como método, como imagem ou como 
poética” (SCHARF, 2004, p. 5) ou que, para 
além do arquivo, colocam em xeque o espaço 
museológico, seja na realização do traba-
lho, seja na forma como se apresentam.

Não se trata apenas de mapear os traba-
lhos que exercem uma crítica institucio-
nal ou que se inscrevem no contexto de uma 
arte conceitual, criticando a dinâmica do 
museu ou assumindo uma postura reativa 
às premissas históricas. Este estudo vem 
sendo realizado a partir de experiências 
vividas para além dos livros, e o que ca-
racteriza a inclusão de cada uma destas 
obras neste espaço é a identificação que 
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se dá pela convergência de interesses que 
percebo quando as observo: pensar o corpo, 
o olhar e o fluxo do espectador no espaço 
expositivo.

Sendo assim, a escolha que viabiliza essa 
possibilidade de estudo aberto passa por 
repensar o formato tradicional do texto 
impresso e encadernado que compõe uma dis-
sertação. Este caderno assumirá, assim, 
também a forma de uma página na internet 
que integrará a seção Rede da plataforma 
on-line Fórum Permanente, possibilitan-
do o acesso público à organização deste 
estudo. 

Cada obra-artista pode ser apresentado 
sob a forma de crônica, trazendo os per-
cursos pelos quais cheguei a esses diálo-
gos, abrindo parte do meu próprio caminho 
percorrido e pontuado pelos encontros com 
essas obras. Cada estudo pode ainda estar 
acompanhado de imagens, comentários e re-
flexões, da organização de bibliografias e 
links de acesso a outros materiais, entre 
outros elementos, não se limitando a um 
tamanho ou formato único de apresentação.

Algumas obras que atraíam minha atenção, 
mas que em um primeiro momento não pare-
ciam estar relacionadas a questões museo-
lógicas, hoje me convidam a observar como 
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parecem estar cada vez mais claramente 
conectadas. Na medida em que a pesquisa 
toma corpo, essas relações levam a esta-
belecer uma rede de trajetos possíveis 
dentro de um universo tão amplo. Para além 
dos impactos que um museu pode exercer em 
uma cultura e em uma sociedade, entender 
as determinações produzidas por esse dis-
positivo é a motivação para esta pesqui-
sa. Investigar os artistas que pensam e 
discutem o museu, os modos com os quais os 
museus acolhem as obras de arte, bem como 
de que forma o público transita por esse 
espaço, foi o que configurou esse estudo. 

Por fim, com esses artistas compartilho 
a percepção de que o museu não é apenas 
um lugar em potencial para abrigar suas 
obras, ele é também o objeto da discus-
são proposta, sobre o museu ou dentro do 
museu, a fim de pensar criticamente suas 
estratégias.
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Reflexões disponíveis

• Marcel Broodthaers
• Marcel Duchamp
• Robert Wilson
• Ilya e Emilia Kabakov
• Joan Fontcuberta
• Mark Dion
• William Forsythe
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Marcel Broodthaers, Marcel Duchamp

Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, 
XIXème siècle, de Marcel Broodthaers

Marcel Broodthaers se assume como um 
criador fictício, criador de ficções de 
museu, uma vez que se torna artista a fim 
de poder criar e vender objetos fictícios. 
Isso fica evidente na obra Musée d’Art 
Moderne, Département des Aigles. 

Essa estratégia é assumida pela impossi-
bilidade de formar sua própria coleção, 
como diz, por falta de recursos. Ele parte 
então da ideia de uma “condição” de merca-
doria de arte e assim torna-se um criador. 
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Broodthaers, entre 1968 e 1972, esteve à 
frente de uma grande ficção que simulava um 
museu e diversas de suas instâncias: de-
partamentos, coleção, obras, cerimônias, 
documentos etc., todos criados por ele, 
que afirma: “a ficção permite-nos apreen-
der a realidade e, ao mesmo tempo, o que 
é oculto pela realidade” (BROODTHAERS, 
2012).

Em sua apresentação, o artista descreve: 

This Museum is a fictitious museum. It 
plays the role of, on the one hand, 
a political parody of art shows, and 
on the other hand an artistic parody 
of political events. Which is in 
fact what official museums and insti-
tutions like Documenta do. With the 
difference, however, that a work of 
fiction allows you to capture reality 
and at the same time what it con-
ceals (BROODTHAERS, 2012, p. 354).

Seu museu consistiu num conjunto de am-
bientes-organizações de sessões baseadas 
na contraditória relação entre palavra e 
imagem, da qual se utiliza frequentemen-
te com bastante ironia. Em sua primeira 
seção, Section XIXème Siècle, que demarca 
a inauguração realizada em sua casa, em 
Bruxelas, ele reúne embalagens vazias para 
transporte de quadros com a inscrição: 
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“manter seco, frágil e transportar com 
cuidado”. Após dois meses de sua abertu-
ra, Broodthaers escreve uma carta aberta 
em que diz:

Conseguimos, graças à cooperação 
de uma transportadora e de diver-
sos amigos, criar este departamen-
to, o qual inclui principalmente o 
seguinte: 1. embalagens, 2. postais 
“supervalorizados”, 3. projeção per-
manente de imagens (a ser mantida), 
4. uma equipe dedicada (BROODTHAERS, 
2012, tradução nossa).

Em uma de suas últimas seções, a emble-
mática Section des figures, ele reúne 266 
objetos que representam águias, empres-
tados de 43 museus “reais” assim como de 
coleções particulares, dispostos em vi-
trines e paredes. Cada objeto era acompa-
nhado de uma etiqueta (em inglês, francês 
e alemão) cuja inscrição dizia: “isto não 
é uma obra de arte”. Desse modo, a expo-
sição se baseia na águia e na arte “como 
ideia”. 

A reunião e a apresentação desses objetos 
seguem uma lógica das coleções, mas eviden-
ciam a artificialidade da própria imagem. 
A coesão está na base dos museus, mesmo 
que não haja lógica possível que permita 
reunir objetos assim díspares (cf.  CRIMP, 
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2005:195). Dessa forma, faz-se uma refe-
rência direta a Duchamp e Foucault.

Douglas Crimp, em Sobre as ruínas do museu, 
ajuda-nos a compreender essa citação/apro-
priação. Para Broodthaers, unir o contex-
to (da arte) à assinatura (do ready-made) 
basta para afirmar “isso é arte”: 

Aqui o público se defronta com os 
seguintes objetos de arte: águias de 
todo tipo, algumas das quais carregam 
conceitos simbólicos e históricos de 
peso. O caráter desse confronto é 
determinado pela inscrição negati-
va: “Isto não é... isto não é uma 
obra de arte.” Isto significa apenas 
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o seguinte: Mas que público cego! 
Portanto, de duas, uma: ou a infor-
mação na assim chamada arte moderna 
tem tido um papel eficaz, caso em que 
a águia inevitavelmente se tornaria 
parte de um método; ou a inscrição 
apresenta-se como mero absurdo – ou 
seja, não corresponde ao nível de 
Duchamp e Magritte –, e então a ex-
posição segue simplesmente os prin-
cípios clássicos: a águia na arte, 
na história, na etimologia, no fol-
clore... (CRIMP, 2006, p. 194).

Para Crimp, o pós-modernismo tem suas 
raízes no colapso do sistema discursivo do 
museu onde artistas, com as mais variadas 
estratégias, evocam um imaginário do museu 
e questionam seu papel formador na maneira 
como tendemos a pensar a arte, ou ainda, 
como o museu se tornou lugar natural para 
alojamento de obras. Ele ainda questiona: 
quem tem acesso? Que tipo de acesso? E 
acesso a quê, exatamente?

Em Duchamp, para além da apropriação que 
importa a Broodthaers, interessa-me ainda 
olhar para sua obra Boîte-en-valise, que 
assume muito precocemente a forma de um 
museu “portátil”, ou ainda, um museu sem 
paredes, como será abordado por outros 
autores mais adiante. Marcel Duchamp, in-
teressado em pensar a reprodutibilidade, 
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ou por denunciar a arte como mercadoria, 
imagina em 1913 e lança em 1936 a primei-
ra de uma série de maletas que continham 
cerca de 69 reproduções em miniatura de 
suas obras. O formato é definido a partir 
de sua Boîte surréaliste2  e dos princí-
pios dos gabinetes de curiosidades como 
possibilidade de agrupamento de pequenas 
maravilhas colecionáveis.

2  Conceito desenvolvido por Duchamp e Man Ray 
quando formam a Société Anonyme nos anos 1920. A 
partir da reunião de objetos distintos e fabrica-
dos, a “caixa surrealista” se aproxima da ideia de 
assemblage e de livro de artista.

Boîte-en-valise, de Marcel Duchamp
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Sua forma, já bastante assimilada hoje 
em dia, sugere uma entre outras tantas 
disposições possíveis de organização do 
que pretende ser apresentado como fruto 
deste mestrado: as miniaturas, a caixa, 
a reunião de trabalhos na forma de um 
livro-caixa.

Boîte-en-valise, de Marcel Duchamp



Marcel Broodthaers



Marcel Broodthaers



Carvalho, Ottoneum, Kassel



Mark Dion 
Carvalho, 2012

O gabinete de história natural e o 
jardim [...] substituem o desfile 

circular do ‘mostruário’ pela expo-
sição das coisas ‘em quadro’. O que 
se esgueirou entre esses teatros e 
esse catálogo não foi o desejo de 

saber, mas um novo modo de vincular 
as coisas ao mesmo tempo ao olhar 

e ao discurso. Uma nova maneira de 
fazer história. M. FOUCAULT, 1999

Carvalho, Ottoneum, Kassel
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A complexa obra Carvalho (Xiloteca 
Schildbach, ou Biblioteca de madeira) é 
um site-specific permanente comissionado 
pela última Documenta de Kassel, em 2012. 
Consistiu numa intervenção no Ottoneum, 
espaço construído em 1603-1606, que já 
foi usado como teatro, capela militar, ob-
servatório e depósito de coleção de arte, 
entre outros fins. Teve parte de sua es-
trutura destruída na Segunda Guerra e, em 
1954, foi reaberto como Museu de História 
Natural. O Otteneum abriga uma xiloteca 
composta por Carl Schildbach entre os anos 
1771 e 1779, com amostras coletadas de 441 
diferentes tipos de árvores locais, tota-
lizando 530 livros. Esses livros guardam 
dentro de si espécies de representações 
do ciclo da vida, feitos com plantas secas 
e cópias em cera, e são organizados de 
forma enciclopédica.

Mark Dion dialoga com os elementos e com a 
história desse espaço, além de outros ele-
mentos relativos à própria Documenta. Em 
1982, na Documenta 7, Joseph Beuys havia 
realizado uma intervenção na cidade de 
Kassel em que plantaou 7 mil árvores de 
carvalho (Oaks – City Forestation Instead 
of City Administration). Dion, por sua 
vez, configura uma nova disposição para os 
artefatos mostrados no Otteneum e constrói 
um móvel em que adiciona mais seis livros 
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Seus projetos demarcam uma crítica ins-
titucional que se inicia com um questio-
namento das estratégias documentais tais 
como descritas pela fotografia e pelo filme. 
Seus primeiros trabalhos buscavam trans-
por o campo documental da fotografia e do 
filme para os da instalação e da escul-
tura, o que fazia a partir de referên-
cias como Jean-Luc Godard, Chris Marker, 
Laura Mulvey e Allan Sekula, entre outros. 
Segundo ele, os artistas que fazem críticas 
institucionais se dividem em duas possi-
bilidades, os que enxergam o museu como um 

à coleção: “Cinco deles apresentam uma 
madeira específica de um dos cinco conti-
nentes faltantes na coleção de Schildbach, 
simbolicamente completando seu esforço 
enciclopédico” . O sexto livro é feito 
com carvalho, referindo-se à intervenção 
de Beuys.

Carvalho, Ottoneum, em Kassel
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“reservatório ideológico” e, dessa forma, 
acreditam que possam corrompê-los, e os 
que acreditam que podem torná-los lugares 
mais acessíveis ao público, mais interes-
santes culturalmente. Dion se assume como 
membro do segundo grupo.

Para o artista, museus são lugares de 
aprendizado e conhecimento de grande 
seriedade, mas que retiraram a cultura 
popular de cena. Entretanto, o que ocorre 
nos últimos anos, em diversos países, é 
a tentativa de encontrar novas formas de 
atrair o público, a massa pagante, para 
que os museus possam permanecer viáveis 
economicamente. Para isso, as estratégias 
apostam nas lojas de lembrancinhas, nos 
restaurantes, nos programas de entrete-
nimento e na sensibilização do público, 
fatos que representam o redirecionamen-
to dos museus para um fim mais popular 
(DION, 2005). Contudo, Dion acredita que 
os museus oferecem hoje, em sua maioria, 
exposições que “respondem” muito rapida-
mente às possíveis questões dos visitan-
tes, ou seja, não é mais o lugar em que as 
questões são provocadas mas o lugar onde 
elas são solucionadas para o público: “o 
museu encarna a ‘história oficial’ de uma 
forma particular de pensar, em um termo 
particular e para um grupo específico de 
pessoas” (DION, 2005).
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Sua obra denuncia, portanto, a tensão 
existente entre o museu como lugar para 
o entretenimento e o museu como um lugar 
para a educação. Sua estratégia busca o 
maravilhamento trazido pelos Gabinetes 
de Curiosidades para articular esse 
pensamento. 
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Joan Fontcuberta
Fauna secreta, 1987

Em 1987, o artista catalão Joan Fontcuberta, 
em parceria com o escritor e fotógra-
fo Pere Formiguera, realizou a exposição 
Fauna secreta, que compreende um conjunto 
de trabalhos ficcionais sobre um persona-
gem cientista criado pelos autores, um 
certo Dr. Peter Ameisenhaufen. Entre as 
várias montagens desse trabalho, a pri-
meira delas, realizada no Museu Nacional 
de Ciências Naturais de Madri, é aquela 
que mais problematiza as condições de le-
gitimação do documento, exatamente porque 
confronta a instituição científica com um 
discurso ficcional, sem que o público seja 
previamente advertido sobre isso.

O Museu Nacional, ao aceitar expor esse 
projeto, demonstra estar disposto a rela-
tivizar e repensar seu papel. A exposi-
ção resultou numa espécie de instalação 
que dialogava com um universo próprio da 
ciência e tensionava os limites entre a 
realidade e a ficção exploradas pela cons-
trução de um “bestiário fantástico”. A 
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composição era formada por anotações, es-
pécimes dissecados, registros fotográfi-
cos, radiografias, mapas de viagens, fichas 
zoológicas, textos, registros sonoros, 
instrumentos de laboratório e outros do-
cumentos apresentados ao público, por 
vezes desgastados, amarelados e com outras 
avarias que permitiram simular o tempo e 
as condições de armazenamento aos quais 
uma documentação de interesse histórico 
precisa normalmente sobreviver.  

Simulando esses vestígios, Fontcuberta 
desconstrói certas estratégias recorren-
tes de exposições científicas que convocam 
a credibilidade do público: papéis enve-
lhecidos, termos em latim e a insígnia de 
Doutor associada a um nome alemão, origem 
que, parodicamente, parece exigir certo 
respeito. Junta-se a isso uma narrati-
va biográfica dramática que permite uma 
forte empatia entre o público e o persona-
gem: mesmo que o bom senso sugira duvidar 
de tantos animais estranhos, a história 
de vida do personagem é construída para 
gerar comoção e para desarmar a descon-
fiança do público, bem como para justificar 
a vocação que ele teria para descobrir uma 
natureza que nos parece impossível.

Ao mostrar o modo como essas referências 
podem ser produzidas ou destacadas pela 
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ciência para seduzir o olhar, vemos que o 
documento e o espetáculo podem operar de 
modo semelhante.

Todos os documentos se apresentam como 
produzidos pelo Dr. Peter Ameisenhaufen 
e por seu assistente, Hans von Kubert, 
ambos personagens criados pelos artistas, 
mas cujas existências se fazem também 
comprovar por fotografias e muitos outros 
documentos. Como a exposição sugere, o 
Dr. Ameisenhaufen buscava em suas viagens 
animais que sofreram alterações genéti-
cas, exemplares raros e únicos, uma vez 
que as características que apresentam os 
tornam inviáveis como desencadeadores 
de uma nova espécie. Num jogo de pala-
vras com os nomes dos própios artistas, 
Fontcuberta dá origem a Hans von Kubert, 
e Pere Formiguera a Peter Ameisenhaufen, 
sobrenome que significa exatamente “formi-
gueiro”, em alemão. 

No texto “Fauna: concepto y génesis” 
(1989), Fontcuberta diz que os persona-
gens constituíam seus alter egos e, com 
essas pistas, instiga o fantástico e o 
imaginário no público por meio de uma gra-
mática própria do interesse científico.

Para os artistas, no texto que acompanha 
o catálogo da exposição:
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o que emerge aqui, em primeira ins-
tância, é uma dúvida legítima sobre 
a oposição entre arte e ciência. 
Nascida depois do Renascimento, esta 
divergência organizou certos tópicos 
cada vez mais insustentáveis, como o 
de que corresponde a ciência o papel 
de prover um conhecimento objetivo e 
racional das coisas, enquanto que a 
arte se moveria no terreno da subje-
tividade e da intuição; uma proporia 
teorias e a outra poéticas, daí que 
para a ciência resulta vital traba-
lhar com a realidade enquanto a arte 
o faz com a ficção e o imaginário. 
Pessoalmente, estou entre os que 
creem que a arte e a ciência não re-
presentam senão enfoques dialéticos 
de um processo criativo que tende, 
em ocasiões com uma grande conver-
gência, a fazer com que nos aventu-
remos nas experiências do mundo e 
de nós mesmos (FONTCUBERTA, 1989, p. 
3-4, tradução nossa).

O museu é visto como um lugar que contém 
informação qualificada, na qual se pode 
confiar. Nas palavras do professor Ulpiano 
Bezerra de Menezes, a musealização con-
siste no ato de transformação de um 
objeto em documento (MENESES, 1994, p. 
32). Com isso, o público se manifestou de 
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diferentes formas, que oscilavam entre o 
encantamento e uma espécie de sentimento 
de “traição” do acordo estabelecido, uma 
vez que aquilo que está dentro do museu de 
ciência tende a ser tomado como “verdade 
absoluta”. 

Nesse sentido, enquanto escancaram as es-
tratégias de sedução e convencimento das 
narrativas históricas, os artistas fazem 
do próprio museu uma peça constituinte de 
suas obras. Joan Fontcuberta atua jus-
tamente na fresta que permite relativi-
zar o documento, e o faz, sobretudo, pelo 
uso da fotografia, que também carrega em 
sua tradição tensões entre realidade e 
imaginário. 

Resta dessa experiência uma questão bas-
tante provocativa: não seria todo docu-
mento uma construção e, ainda, toda a 
história uma espécie de discurso ficcional 
legitimado por uma gramática consolidada 
pelo campo da ciência? Mas, na medida em 
que o próprio museu se abre a esse tipo de 
experiência, podemos supor que as insti-
tuições estão, elas próprias, dispostas a 
debater sua história e suas estratégias, 
refazendo de modo mais crítico o acordo 
que lhe dá credibilidade. 
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Vista da exposição. Musée-Château d’Annecy, 2008.



1.Solenoglypha Polipododa, 1986
2.Centaurus Neandertalensis, 1988
3.Micostrium Vulgaris, 1985
4.Alopex Stultus, 1986
5.Cercopithecus Icarocornu, 1987
6.Peter Ameisenhaufen (1895-1955)
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  Ilya e Emilia Kabakov
L’étrange Cité, 2014

Em 2014, retornei ao Louvre, lugar que 
já colocou muitas questões para meu tra-
balho. Dessa vez, fui acompanhada de uma 
amiga que passara por lá havia 14 anos, 
tendo também uma experiência marcante..

Começamos o percurso juntas e, logo em 
seguida, nos perdemos. Combinamos de fazer 
o mesmo trajeto rumo à Mona Lisa e, caso 
não nos encontrássemos, cada uma voltar-
ia para casa sozinha. O Louvre é mesmo 
um lugar para degustar aos poucos e por 
tempos indeterminados, assim como suas 
particulares. É um museu para se retornar 
e rever ou redescobrir cada uma de suas 
partes. 

Para ela, sobretudo, era importante re-
tornar à experiência que tinha marcado seu 
encontro com as madonnas italianas. Para 
mim, era mais um dia em que circularia 
pela história com as obras e me perderia 
pelos corredores e pelo público. Depois 
de algumas horas, eu já havia decidido 
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seguir com o plano de retornar para casa, 
mas, enquanto recuperava o fôlego em um 
dos sofás, ela me encontrou. Estávamos 
ambas exaustas. E vazias. 

Esse lugar cheio de referências, cheio 
de história, cheio de pessoas, cheio, 
cheio..., paradoxalmente, parece ter nos 
esvaziado. Quando não se tem a possibi-
lidade de acessar nas obras expostas um 
sentido válido para o presente, corre-se 
o risco de sair de lá apenas levando um 
conjunto de superficialidades, um ímã de 
geladeira e o atestado da nossa presença 
diante das obras: eu fui, eu vi!

Registro do Museu do Louvre, 2014
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Nós nos perguntávamos como um museu tão 
preenchido em diversos aspectos, seja na 
estrutura e na memória que carrega, seja 
de obras ou de público, pôde nos pro-
porcionar uma sensação de esvaziamento 
ao passarmos algumas horas ali, lutando 
contra o excesso de estímulos e de ações 
exaltadas dos visitantes.

Curiosamente, fomos surpreendidas no dia 
seguinte por uma das exposições do Grand 
Palais, que sequer estava nos nossos 
planos. Sem saber exatamente do que se 
tratava, entramos na exposição L’étrange 
Cité, da dupla russa Ilya e Emilia Kabakov. 
A exposição é parte do projeto Monumenta, 
uma iniciativa do museu que oferece seus 
13,5 mil m2 de impecável construção art 
nouveau para que um artista os ocupe com 
uma obra inédita, lidando com a constan-
te alteração da iluminação natural que 
invade o espaço, resultado do projeto 
arquitetônico composto por estrutura de 
ferro e cúpulas de vidro.  

Os artistas propuseram a criação de 
uma cidade utópica e misteriosa que se 
espalha muito discretamente pela nave do 
Grand Palais. A exposição se constitui 
de um conjunto de pavilhões-instalações 
que, somados, constroem uma narrati-
va fantástica sobre essa cidade. Um leve 
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estranhamento nos acompanhou nos primeiros 
passos enquanto avançávamos num lugar rel-
ativamente desocupado, onírico, predomi-
nantemente branco. No próprio tempo que a 
extensão dessa caminhada exige, começamos 
a desvelar um lugar surpreendente. 
Mais do que sugerir certa liberdade de 
trajetos, a configuração dessa cidade impõe 
ao espectador que ele se perca. Uma vez 
dentro dela, o que se enxerga é um entorno 
de paredes brancas que quase se fundem 
pela quantidade de luz que entra pelas 
cúpulas de vidro, ofuscando o olhar.

Um espaço como o Louvre é carregado de 
referências impostas por sua arquitetura, 
sua história e sua estratégia expositiva. 
O Grand Palais é em si um espaço vazio. 
O que resta de referência arquitetônica é 
agora relativizado pela intervenção das 
paredes brancas dessa exposição. 

Toda essa interpretação foi de alguma 
maneira determinada pelo primeiro pavilhão 
em que entramos. Intitulado Le Musée vide 
(O museu vazio), trata-se de uma grande 
sala constituída como um museu clássi-
co, cujas paredes são pintadas numa cor 
tautológica, um bordô-museu, com frisos 
adornados e lambris em madeira. 
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L’étrange Cité realizada. Grand Palais, Paris, 2014



No centro da sala, um grande sofá con-
fortável que permite contemplar os fachos 
de luz artificial que demarcam o estatuto 
das obras nas paredes. Mas que obras? O 
que temos a contemplar ali não é mais do 
que uma parede, sem nenhuma pintura pro-
priamente, ou qualquer outra imagem que 
ocupe esse espaço idealizado demarcado 
pela iluminação. Ao construir a condição 
solene do museu sem que haja um objeto a 
celebrar, Le Musée vide denuncia o quanto 
a própria configuração do espaço já é em si 
sacralizante, independentemente daquilo 
que se cultua.

Na mesma proporção em que o espaço se 
mantém comedido, ele nos oferece possibi-
lidades de criação. O desejo de permanecer 
nesse lugar proporciona uma experiên-
cia significativa que permite recriar ali 
muitos museus e obras que vão além do 
vazio sugerido no título.

Dentro dessa sala ouvimos o som de 
Passacaille, de Bach, que completa o 
desenho do espaço nos conduzindo definiti-
vamente a outro tempo, a outra cidade, a 
um lugar outro. Restou-nos permanecer ali 
diante das paredes preenchidas pela luz 
até que nos perdêssemos num tempo que não 
podia mais ser medido, e num espaço que 
se modificava. 
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Nossa experiência foi supostamente inten-
sificada pelo sentimento trazido do museu 
que visitamos na véspera. O Louvre se con-
figurou naquele dia como um lugar exces-
sivo e cansativo, onde obra, espectador e 
olhar se corrompiam: é impossível pensar 
o museu sem esses agentes, mas naquela 
escala eles se atrapalham uns aos outros. 
Paradoxalmente, um lugar te esgota ao te 
oferecer demais e retém tudo o que se leva 
para lá; o outro te proporciona espaços a 
ocupar, com uma única demanda que talvez 
seja a construção de experiências.

L’étrange Cité. Grand Palais, Paris, 2014
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Catálogo da exposição L’étrange Cité. Grand Palais, Paris, 2014
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(Chez) Bob Wilson 
Gaga Portraits| Living Rooms, 2014

(Corpo e Sujeito) Emprestar seu 
corpo à obra, dar à obra um corpo 

ou ainda fazer do corpo uma obra – 
essas expressões não dizem tudo e 

mostram o jogo mesmo entre corpo e 
arte, entre corpo e sujeito. Algo 

se subtrai e nos atinge na presen-
ça maciça de um corpo oferecido ao 
olhar. Nesse jogo, refletir sobre a 

performance é construir uma reflexão 
sobre a própria noção de sujeito 
hoje. Em outras palavras, a per-

formance põe em questão o sujeito 
e a arte, talvez seu reduto mais 

próprio. TANIA RIVERA, 2013

No início de fevereiro de 2014, logo ao 
chegar à Residência em Paris, visitei 
as exposições Gaga Portraits e Living 
Room, ambas de Robert Wilson, no Museu do 
Louvre. Alguns aspectos foram muito mar-
cantes nessa experiência: a maneira como 
o artista lida com o espaço do museu dia-
logando com sua coleção, a sutileza com 
que associa e transita entre áreas e lin-
guagens complementares, o modo como lida 
com a luz no espaço cênico (que aqui é 
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refletida em certa medida para dentro do 
espaço expositivo), ou ainda, a naturali-
dade com que traz para dentro de sua obra 
referências que transitam entre a histó-
ria da arte e do cinema. 

Exposição Gaga Portraits. Museu do Louvre, em 
Paris, 2014

A visita foi feita por um pequeno grupo de 
artistas da Cité des Arts, num dia em que 
o museu estava fechado, e foi conduzida 
por Martin Kiefer, responsável pelo depar-
tamento de exposições. Ele proporcionou 
uma aproximação bastante peculiar a esse 
trabalho, passando não apenas pelas duas 
principais salas que ocupa, mas também 
por outros espaços do Museu onde partes do 



D-55

trabalho de Robert Wilson se espalham e se 
misturam ao acervo exposto.

A visita foi marcada tanto pelo silêncio 
improvável que tomava conta das grandes 
salas como por conversas que apresentaram 
intenções do artista e outras “histórias 
de bastidores” que não eram necessaria-
mente tão evidentes na exposição, mas que 
acrescentaram informações complementares 
significativas às obras. 

O artista, mais conhecido pela direção de 
óperas e peças teatrais, foi convidado a 
desenvolver um trabalho que dialogasse com 
o acervo histórico abrigado pelo museu, 
dentro de uma das propostas articuladas 
pelo Louvre que abre espaço para incorpo-
rar a arte contemporânea a seu acervo. Vale 
dizer que, a partir de 2001, sob a direção 
de Henry Loyrette, o Louvre passou a in-
vestir em três diferentes frentes voltadas 
à difusão da arte contemporânea: encomen-
das de obras permanentes, como é o caso 
de trabalhos de Anselm Kiefer, François 
Morellet e Cy Twombly (que faleceu antes 
de concluir sua pintura no teto da Salle 
des Bronzes); exposições de artistas no 
ciclo Contrepoints, que já exibiu obras 
de Michelangelo Pistoletto, Jan Fabre e 
Michal Rovner, entre outros; e, por fim, 
o projeto Le Grand Invité, que elege a 
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cada ano uma figura notável da área cul-
tural para coordenar um ciclo de pales-
tras, conferências, filmes, dança, música, 
teatro ou, ainda, uma exposição com duração 
de três meses. Antes de Robert Wilson, 
esse projeto recebeu Umberto Eco, Pierre 
Boulez, Toni Morrison, Patrice Chéreau e 
outros. As três ações estão sendo inter-
rompidas pela nova diretoria do museu.

Uma parte da exposição, intitulada Living 
Rooms, é uma ocupação da Salle de la 
Chapelle (espaço central no museu, antiga 
capela do palácio, que estava desocupa-
do), onde o artista reuniu os mais diver-
sos artefatos que integram sua coleção. 
Formada por presentes, objetos coletados 
e aquisições que vão de peças anônimas en-
contradas em lugares sem importância (como 
ele mesmo define) à mistura de objetos ga-
rimpados em diferentes culturas, ou a uma 
grande coleção de fotografias de artistas 
reconhecidos no cenário contemporâneo, ou 
a objetos de uso pessoal de alguns baila-
rinos e atores, como sapatilhas de Sylvie 
Guillen e Merce Cunningham ou, ainda, a 
objetos cênicos elaborados por Wilson e 
utilizados em suas próprias peças, com os 
quais faz questão de lidar no mesmo tom 
de igualdade, sem nomeá-los, sem destacá
-los, sem diferenciá-los.



D-57

O “relicário” de Robert Wilson pretende 
convidar o público a visitar seu espaço de 
trabalho como um fragmento de sua própria 
casa, propondo uma cenografia que recons-
trói seu ambiente cotidiano e enseja a 
matéria-prima de sua produção.

A outra parte da exposição reforça sobre-
tudo seu forte interesse pela história da 
arte, que pode ser notado em outros de seus 
trabalhos. Robert Wilson realizou uma in-
tervenção no acervo do Louvre destacando 
três obras de grandes mestres da pintura: 
A morte de Marat (1806), de Jacques-Louis 
David (1748-1825); Retrato da senhorita 
Caroline Rivière (1806), de Jean-Auguste-
Dominique Ingres (1793-1807); e A cabeça 
de São João Batista (1507), de Andrea 

Living Rooms, Museu do Louvre, Paris, 2014
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Solari (1460-1524). Aqui, ele referencia 
também um quarto retrato, em fotografia, 
que não está na coleção do Louvre, inspi-
rado na tradição shibari (prática sexual 
japonesa de amarrar corpos com cordas). 
As pinturas – e a imagem Flying, derivada 
do shibari – são reinterpretadas em uma 
série de vídeos realizados com retratos 
de artistas famosos. Bob Wilson vem rea-
lizando e exibindo essa série desde 2005, 
definida pelo artista como vídeo-retratos. 
No Louvre, ele estabeleceu uma parceria 
com a pop star Lady Gaga, construindo a 
exposição Gaga Portraits. 

Com ele como diretor e ela como performer, 
esse conjunto de vídeo-retratos marca a 
parceria entre os dois artistas, que re-
constroem cenas de pinturas dos grandes 
mestres citados e dialogam com a coleção 
do museu. Bob Wilson, que já havia tra-
balhado com vídeo na década de 1960, tem 
resgatado nos últimos dez anos a potência 
dessa linguagem, agora trabalhada em alta 
definição para reforçar o hiperrealismo 
que pretende trazer.

O que vemos é a aparência de um corpo que 
mimetiza cada obra escolhida, mas também 
constatamos a manipulação a que tal corpo 
é submetido para que se aproxime ou repro-
duza o referencial escolhido. Esse corpo, 
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agora condicionado, ocupa um novo lugar 
no espaço do museu.

Na posição de espectadores, somos levados 
a reproduzir a tensão que vemos na obra. 
Sabemos que se trata de uma tela virtual 
e não mais da superfície de uma pintura, 
mas sua aparente imobilidade convida a 
“olhar mais uma vez” antes de avançar pelo 
espaço. Somos confundidos e verificamos se 
o que vemos está mesmo parado na tela, 
pois temos a impressão de que algo se 
moveu. Sigo adiante, pois tenho a impres-
são de que tudo já foi visto, ou per-
maneço diante da obra? Por tratar-se de 
uma superfície digital, tal iminência nos 
coloca em estado de alerta, na condição de 
observadores de uma cena que pode ser mo-
dificada a qualquer momento. Entre o está-
tico e o esboço de um movimento sutil, por 
vezes, o espectador é levado para dentro 
do quadro, nosso corpo se move pelo espaço 
diante dessas imagens, e somos persuadi-
dos ou seduzidos por essas figuras. 
Fazemos parte dessa relação em espiral na 
qual testemunhamos que alguém foi posto 
diante do artista e assim posto diante de 
sua câmera, na mesma condição de observa-
ção em que nos encontramos agora. Sua obra, 
seus personagens e seus olhares exigem 
tempo para revelar a história que contam, 
e emergem sobretudo dos movimentos quase 
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imperceptíveis, como o das pálpebras, de 
lágrimas ou simplesmente da respiração no 
quadro.

Gaga Portraits, Museu do Louvre, Paris, 2014

Os personagens que Lady Gaga assume cons-
tituem uma espécie de metamorfose que a 
encaixa dentro de uma moldura e a torna 
quadro. O figurino cuidadosamente elabora-
do e a postura inquietantemente artificial 
são dirigidos pelo artista e colocam em 
evidência a força da parceria com a per-
former que, à primeira vista, assemelha-se 
a um retrato como conhecemos das pinturas 
do século XVI. O vídeo-retrato se cons-
trói numa lentidão perturbadora que traz 
a personagem em uma postura aparentemente 
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desconfortável, exigindo-lhe permanecer 
neutra, quase imóvel, por longo tempo. 
Ao ralentar e repetir um gesto singelo, a 
relação de contemplação que se estabelece 
diante da cena também se dilata.

A imprevisibilidade da obra, num primei-
ro momento, permite ocupar tal estado de 
atenção diante daquilo que nos é mostra-
do, o que garante a entrada do especta-
dor na cena e sua forte participação como 
um espectador ativo diante da obra. Esse 
campo de força criado na tensão entre o 
espectador e a obra parece transcender 
os limites topológicos desse espaço e, 
assim, tanto o artista como o espectador 
parecem descobrir juntos que a performan-
ce mais essencial se constrói no olhar, 
isto é, na relação entre o público e a 
obra. Esse olhar é também o da obra, que 
se revela penetrante e não se encerra no 
limite da superfície. 

As propostas de Robert Wilson não colocam 
apenas a questão do hibridismo entre as 
linguagens que utiliza, isso já não é 
mais questão a resolver, mas atraem pelo 
limite em que operam, oscilando entre 
o quadro num registro reconhecível da 
pintura barroca e o movimento leve pro-
porcionado pelo vídeo. Aqui, seu traba-
lho articula a pintura e a fotografia, o 
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que não só define a aparência como também 
sugere uma duração para a obra. Ainda que 
a opção do artista seja apresentá-las em 
loop, ao observarmos suas imagens durante 
algum tempo, percebemos que são cíclicas, 
o que confunde sua duração e não determina 
início ou fim para si mesma. 

Apesar de certa exuberância, Robert Wilson 
conserva uma estrutura minimalista em sua 
obra, sem construir uma hierarquia entre 
o objeto-obra e a figura retratada. Na sua 
aproximação com a pintura, não parece se 
reduzir ao objeto de contemplação carre-
gado de seu passado histórico enquanto 
quadro. O que se afirma como vídeo atesta 
tanto a presença da personagem diante do 
artista quanto sua presença diante de nós. 
Em seus vídeo-retratos, alterna a presença 
e a ausência que este corpo diante de nós 
nos faz refletir, colocadas sob um grande 
silêncio no qual nos resta contemplar. 
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William Forsythe: encontros entre  
dança, cinema e artes visuais

O cinema pôde construir precocemente um 
diálogo com a dança na medida em que, em 
seus primórdios, buscava mais o registro 
do movimento do que propriamente contar 
uma história. Os primeiros filmetes re-
gistram ações cotidianas como a rotina 
de trabalhadores, jogos, acrobacias e 
gags, entre outras cenas que compunham 
o espetáculo visual de uma nova lingua-
gem dinâmica. As afinidades entre cinema e 
dança são muitas, uma vez que comparti-
lham interesses poéticos e práticos, além 
de referências, e se estruturam por mo-
vimentos cotidianos, equilíbrio, ritmo, 
tempo, espaço e, ainda, pela dinâmica do 
movimento de um corpo no espaço. Também 
dialogam muito espontaneamente com outras 
linguagens: além do som, ambos incorporam 
elementos plásticos do figurino e da ce-
nografia, além das questões narrativas e 
espaciais do teatro.

Cinema e dança compartilham ainda um ima-
ginário de modernidade, esse interesse 
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pela renovação da arte, e certo apreço por 
formas estéticas populares e menos acadê-
micas. É isso que fará com que o cinema 
dos primórdios busque os movimentos da 
dança não tanto nos palcos, mas em espaços 
mais informais. Tratava-se de associar o 
cinema à dança moderna e à dança popular, 
mas não ao balé clássico, mais restrito e 
elitizado em uma certa perspectiva. 

Conforme Robin Grove, no artigo “The 
Captive Image: Dance and Film” (1996), uma 
vez que ambas as artes dependem do movi-
mento, não é de se surpreender que a coe-
xistência delas possa ser observada desde 
o momento de invenção do cinema no século 
XIX. Ele acrescenta: “se o cinema ensinou 
uma ou duas coisas à atuação, talvez a 
câmera em rotação tenha sido apreendida 
da fisicalidade dos corpos em movimento” 
(GROVE, 1996, p. 129).

Quanto à relação entre a dança e as artes 
plásticas, também podemos destacar epi-
sódios que antecedem as experimentações 
modernas. As composições dos ballets de 
repertório, precedidas pelo ballet pan-
tomime de Jean-Georges Noverre, no século 
XVIII, além de aproximarem o Balé da música, 
viam a dança como quadro, como pintura. 
Em sua origem, o Balé de Noverre reivin-
dicou a ação do intérprete e defendeu a 
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interação entre as artes para que cada 
composição fosse criada em sua maestria. 
Para isso, era preciso associar conheci-
mentos de desenho e noções de perspectiva 
à escolha das cores e estampas que com-
punham os cenários e os figurinos, pla-
nejados junto com a música, a dança e a 
própria coreografia.

Essa estrutura foi potencializada pelos 
Ballets Russes de Serge Diaghilev, entre 
os anos 1909 e 1929, que reuniram coreógra-
fos como Michel Fokine, Vaslav Nijinski e 
George Balanchine aos cenários realizados 
por Georges Braque, Pablo Picasso, Giorgio 
de Chirico e, ainda, composições musicais 
de Claude Debussy e Igor Stravinsky, para 
citar apenas alguns nomes. Os resultados 
das colaborações ora valorizam o espaço, 
a cena, ora a composição, o corpo.

Quando a dança se expande para fora do seu 
espaço, sai do palco, e pode ser mostra-
da na galeria. Assim como quando o cinema 
assume a galeria como espaço de exibição, 
esses deslocamentos geram, sobretudo, 
dois caminhos que me interessa pensar: a 
instalação e o vídeo, que tornam possível 
o frequente trânsito das obras entre o 
palco e o museu. 
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Mais do que definir suas especificidades, 
este estudo pretende apontar para algumas 
possibilidades de leitura da experiên-
cia que a dança proporciona ao especta-
dor ao sair do palco e atuar no museu e, 
ainda, para as formas que tornam o espec-
tador responsável por conferir movimento 
à obra, dinamizando sua presença diante 
dela, seja ela interativa ou não, estáti-
ca ou em movimento.

Synchronous Objects, de William Forsythe

William Forsythe é frequentemente re-
conhecido por sua extensa e expressiva 
produção em dança. Americano radicado na 
Alemanha na década de 1970, dirigiu entre 
1984 e 2004 o Ballet de Frankfurt, onde, a 
partir de suas composições, o balé clássico 
seria revitalizado e ganharia um novo ho-
rizonte na contemporaneidade. A expressão 
“Welcome to what you think you see”, que 
acompanhou a estreia do trabalho Artfact 
(1984), é lembrada e repetida ainda hoje, 
em seus trabalhos mais recentes. Em 2005, 
fundou a Forsythe Company, onde atuou 
como diretor artístico de trabalhos – em 
sua maioria exclusivos para esse elenco 
– até 2015. Nas últimas décadas, sua pro-
dução foi progressivamente extrapolando 
os palcos e ocupando importantes espaços 
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expositivos como MoMA, Louvre, Tate e 
Bienal de Veneza, entre outros. Suas obras 
oscilam entre instalações, vídeos e pla-
taformas on-line, intervenções por vezes 
interativas que investigam relações es-
paciais que já estavam presentes em sua 
produção na dança.

Com Forsythe, os fundamentos do clássi-
co, com suas formas técnicas e metódicas, 
são reconstruídos e oferecem aos bailari-
nos ferramentas complexas de composição, 
como uma espécie de algoritmo complexo que 
permite resultados estruturados mas, ao 
mesmo tempo, muito variados. Seu princi-
pal interesse se concentra nos princípios 
organizacionais e na geometria espacial, 
que explora em suas composições coreográfi-
cas e, posteriormente, também nos objetos, 
instalações e vídeos que cria. Para ele, 
“o corpo toma sentido como um fragmento 
motor do espaço” (BOISSEAU, 2011, p. 70).

Seus Choreographic Objects, que, desde os 
anos 1990, têm sido montados em Bienais, 
Festivais e outras exposições de arte, 
pensam a possibilidade de um corpo criar 
movimentos e elaborar expressões que in-
dependem de uma notação prévia, porque são 
gerados pelo próprio impulso de interagir 
com os elementos do espaço construído. 
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Sua produção mais recente apresenta um 
significativo conjunto de obras desenvol-
vidas a partir de suas composições co-
reográficas, associando textos, imagens, 
objetos e música experimental. Tudo isso 
é, conforme ele sugere, a materialização 
de um pensamento coreográfico, uma suges-
tão para uma possível ação. Ao levar sua 
experiência com a dança para fora do palco 
e imprimir um caráter interdisciplinar 
às suas criações, Forsythe encontrará no 
vídeo não apenas uma ferramenta de pes-
quisa e análise dos movimentos, mas uma 
linguagem fundamental para a apresentação 
de sua obra.

O trabalho One Flat Thing, Reproduced 
estreou nos palcos em 2000, e recebeu em 
2006 uma versão em videodança idealizada 

One Flat Thing, Reproduced (Palco)
One Flat Thing, Reproduced (Vídeo de Thierry de Mey)
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pelo diretor Thierry de Mey, que fre-
quentemente colabora com bailarinos e 
coreógrafos. Registrado com câmeras posi-
cionadas em três pontos de vista distintos 
e cuidadosamente editado, o vídeo oferece 
ao público a possibilidade de assistir a 
esse trabalho de uma forma completamente 
distinta, se comparada à versão realizada 
para o palco. Essa composição coreográfi-
ca, que oscila entre desordem e simetria, 
deu origem em 2009 a uma plataforma in-
terativa on-line, resultado de três anos 
de trabalho colaborativo entre William 
Forsythe, Jill Johnson, Christopher Roman 
e Elizabeth Waterhouse, envolvendo ainda 
uma grande equipe formada por profissio-
nais da dança, designers e cientistas de 
áreas diversas.  

Essa plataforma consiste em um sistema de 
investigação das formas de construção co-
reográfica de Forsythe. A partir da coleta 
de dados espaciais – da coreografia e da 
performance dos bailarinos –, a equipe 
se empenhou em descobrir padrões de or-
ganização que resultam na criação de in-
terpretações visuais1, por eles nomeadas 
“objetos”. Conforme sua apresentação: 

1  Disponível em: http://synchronousobjects.osu.
edu/assets/objects/introduction/danceDataObjec-
tEssays.pdf. Tradução nossa. Acesso em: 31 jul. 
2017. 
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(...)este projeto examina as estru-
turas organizacionais encontradas 
na dança One Flat Thing, Reproduced 
de William Forsythe, traduzindo e 
transformando-as em novos objetos 
– formas de visualizar dança de-
senhadas por técnicas de variadas 
disciplinas2.

No site Synchronous Objects, que abriga 
a plataforma, é possível encontrar ani-
mações, gráficos, desenhos e vídeos que 
surgiram dessa experiência. Logo na aber-
tura, a inscrição “Synchronous Objects: 

2  Definição que consta na plataforma Synchronous 
Objects for One Flat Thing, Reproduced. Tradução 
nossa. Disponível em: http://synchronousobjects.
osu.edu. Acesso em: 31 jul. 2017.



Visualizing Choreographic Structure from 
Dance to Data to Objects”3 anuncia o que 
iremos encontrar: uma espécie de decupa-
gem das estruturas de movimento que tra-
duzem os modos como Forsythe manifesta um 
pensamento em formas visuais. Esse resul-
tado é assumido como uma forma de notação 
coreográfica, um dos eixos que discutire-
mos a seguir.

3  Ibidem. 

Plataforma on-line de Synchronous Objects  
for One Flat Thing, Reproduced
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Os criadores desse trabalho contam que o 
objetivo inicial era explorar, interpretar 
e transformar One Flat Thing, Reproduced 
para levar essa obra a um público maior 
que o da dança. Eles relatam que “nós po-
díamos, depois de tudo, ler essa dança”4. 
A constituição da plataforma se utiliza 
da estrutura do vídeo para decodificar os 
movimentos em programas de computador: 

Nossos animadores geraram coordena-
das de localização dos bailarinos 
por meio do rastreamento de um único 
ponto demarcado em cada bailarino, em 
ambas as vistas, superior e frontal, 
geradas pelo vídeo do trabalho OFTr. 
Ao combinar as coordenadas de dois 
pontos de vista, fomos capazes de 
gerar dados sobre um lugar tridi-
mensional para a localização de cada 
dançarino, em cada momento da dança. 
Muitos objetos, incluindo Movement 
Density, Generative Drawing Tool e 
Cue Visualize, fazem uso desse tipo 
de dado especial para visualizar a 
estrutura coreográfica de OFTr5.

4  Disponível em: http://synchronousobjects.osu.
edu/assets/objects/introduction/danceDataObjec-
tEssays.pdf. Tradução nossa. Acesso em: 31 jul. 
2017.

5  Ibidem.
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A composição coreográfica original foi 
pensada para permanecer aberta à improvi-
sação, modificando-se a cada apresentação. 
Para a plataforma on-line, uma base de 
dados foi estruturada a partir dos vídeos 
realizados no projeto. Conforme a equipe 
relata nos textos que encontramos vincu-
lados ao site, os objetos não são substi-
tutos da performance ao vivo, mas oferecem 
alternativas para a compreensão do traba-
lho de Forsythe, revelando sua estrutura 
coreográfica.

A construção dos objetos não se preocu-
pou em transcrever a dança tal como ela 
seria vista no palco, mas em criar uma 
nova forma de visualização que revela 
camadas de uma investigação que prioriza 
a estrutura coreográfica. O projeto partiu 
de metodologias de diversas áreas como a 
dança, o design, a ciência da computação, 
a geografia e a estatística para esboçar 
cada um desses caminhos.

Como mais um desdobramento desse traba-
lho, foi desenvolvida posteriormente, 
entre 2010 e 2013, uma nova plataforma, 
o Motion Bank, para estimular a criação 
de “partituras coreográficas digitais”, 
visando a investigação da prática core-
ográfica. Também disponível na internet, 
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essa plataforma foi desenvolvida para-
lelamente a uma série de encontros, pa-
lestras e workshops, a fim de difundir e 
apresentar a iniciativa a pesquisadores, 
designers, artistas e educadores que ti-
vessem interesse em pesquisar a criação 
de partituras.

Synchronous Objects for One Flat Thing, 
Reproduced funcionou como um projeto-pi-
loto para esse processo de pesquisa em 
composição coreográfica e criação de movi-
mento baseado em ferramentas de documenta-
ção (notação) e reconstrução (arquivos). 
Nesses anos, os coreógrafos Deborah Hay, 
Jonathan Burrows, Matteo Fargion, Bebe 
Miller e Thomas Hauert foram convidados 
a integrar o projeto Motion Bank, com-
partilhando com um público amplo documen-
tos e análises de suas ideias e processos 
coreográficos.

A partir dessa e de outras experiências de 
Forsythe, sintetizamos em três eixos as 
questões trazidas pelo processo de aber-
tura da dança e, em particular, de sua 
aproximação à linguagem do cinema confor-
me propõe este estudo. 
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Trajeto (notação coreográfica) 

Notação coreográfica é um sistema de tradu-
ção do movimento para o plano bidimensio-
nal, uma escrita ou registro decodificável 
que almeja permitir a recuperação de movi-
mentos da dança para posterior execução, 
reinterpretação ou análise. Guardadas as 
devidas especificidades, é algo mais ou 
menos equivalente à partitura musical. 
Porém, na dança não existe um sistema con-
vencional, o que amplia a dificuldade de 
universalizá-la, uma vez que demanda es-
pecialistas em cada vocabulário para com-
preender ou decifrar seus códigos.

Muitos estudos da dança podem ser encontra-
dos na Europa dos séculos XVI e XVII, porém, 
apenas no século XVIII é que tem origem 
o primeiro sistema de notação coreográfica 
com Raoul Feuillet, chamado Chorégraphie, 
ou l’art de décrire la danse par carac-
tères, figures et signes démonstratifs. É 
importante ressaltar que o termo “coreo-
grafia” era empregado de maneira distinta 
e designava o próprio sistema de notação. 
Deriva da palavra grega coreia que, na 
Antiguidade, definia uma dança realizada 
em círculo acompanhada do canto. 
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Raoul Feuillet, em 1700, trabalhando 
para a corte de Luís XIV, se apropriaria 
da palavra para descrever o conjunto de 
códigos gráficos que na época transcreviam 
o repertório de movimentos de uma dança, 
utilizando portanto a definição chorégra-
phie para essa escritura. A partir de 
então, aquele que escrevesse para a dança 
seria denominado como choréographeur. 
Nesse momento, o responsável por criar a 
dança recebia o nome de maître à danser, 
“mestre da dança”, ou “mestre do ballet”, 
como eventualmente se usa ainda hoje nas 
escolas tradicionais. Apenas com a dança 
moderna coreógrafo passaria a se referir 
àquele que cria os movimentos em dança. 
Coreografia designaria não mais a notação, 
mas o conjunto mesmo de movimentos a serem 
executados. 

Inicialmente, as notações foram desen-
volvidas como forma de comunicar uma se-
quência de movimentos. Depois, passaram 
também a ser uma tentativa de preservar 
e eternizar uma arte efêmera, que tem 
a própria duração do gesto e depois se 
esvai. Passaram a existir, portanto, como 
uma alternativa para que as performances 
pudessem ser reproduzidas e reinterpreta-
das no futuro, como espécies de scripts 
criados e lidos para reconstruir movimen-
tos e suas qualidades. 
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Como a ideia de notação em dança tende 
a ser ampla, também poderiam ser consi-
derados os materiais complementares das 
apresentações, sejam eles fôlderes, pro-
gramas e fotografias, ou, ainda, críticas, 
reportagens e objetos armazenados como 
rastros de performance, figurinos, adereços 
cênicos e outros. Com a finalidade de arma-
zenar uma informação do que foi coreogra-
fado, recorre-se cada vez mais ao vídeo e 
aos sistemas eletrônicos de arquivamento 
e edição. Ainda assim, todo esse arsenal 
de informações resulta em leituras muitas 
vezes arbitrárias, no sentido de não ofe-
recerem um registro fiel da performance, 
que possibilitaria a reprodução da obra 
como tal, livre de interpretações. 

De um lado, a ausência de um sistema con-
vencional único permite tomar como notação 
essa ampla gama de materiais. De outro, a 
complexidade desse acervo acaba por exigir 
uma distinção entre o que são as indica-
ções feitas por um criador para a cons-
trução de uma coreografia e as referências 
deixadas para futuros debates e pesquisas 
sobre tal obra. 

Desse modo, o vídeo se torna a forma mais 
frequente de documentar e guardar o mo-
vimento como registro para uma possível 
consulta. Mas os coreógrafos seguirão 
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recorrendo a formas mais sintéticas de 
notação – textos, esboços, storyboards – 
como ferramentas para a composição core-
ográfica. Essas ferramentas colaboram com 
a elaboração de suas linguagens, funcio-
nam como gatilhos para a criação de seus 
movimentos organizados numa espécie de 
roteiro que pode ser recombinado: direção 
do movimento, parte do corpo a executá
-lo, nível de realização e duração do mo-
vimento. A notação hoje, muitas vezes, 
serve como ferramenta na elaboração dos 
trajetos.

Posteriormente, o dançarino e coreógra-
fo Rudof Laban desenvolveria o sistema 
de notação Kinetographie (1928), conheci-
do nos Estados Unidos como Labanotation. 
Esse sistema abrange quatro dimensões 
na sua escritura: o corpo, o esforço, a 
forma e o espaço. Antes de Laban as no-
tações eram escritas do ponto de vista 
da plateia e não conforme a experiência 
dos bailarinos, o que seria uma grande 
contribuição para outros sistemas desen-
volvidos em seguida. Ainda no contexto da 
dança moderna, foram desenvolvidos outros 
sistemas, entre eles o Benesh Movement 
Notation (1955) que serve primordialmen-
te ao balé clássico, e o Sutton Movement 
Shorthand (1951), também utilizado ainda 
hoje. 



D-81

O Dance Notation Bureau, organização sem 
fins lucrativos, foi criado em 1940, em 
Nova York, para preservar trabalhos em 
dança por meio de notações, sobretudo 
a partir da Labanotation. A organização 
possui hoje cerca de 700 títulos, além de 
fotografias, vídeos, programas etc., o que 
ainda representa um número significativa-
mente pequeno se comparado à quantidade 
de produções em dança existentes.

Nos processos de abertura das experiên-
cias com a dança almejados por William 
Forsythe, acaba-se por levar a notação 
a uma outra instância e cria-se a pos-
sibilidade de, ela própria, existir como 
obra. Independente do propósito de ser 
uma escritura com a finalidade de ser re-
tomada ou estudada, ela se emancipa e não 
mais depende da execução. Oferece a pos-
sibilidade de produzir um mapeamento dos 
pontos estabelecidos tanto para a exe-
cução de movimentos pelos bailarinos em 
seus espetáculos como para existirem como 
objetos, da forma como podemos obser-
var em Synchronous Objects. Uma ideia de 
notação baseada nos princípios da geo-
metria assume a forma de uma cartografia 
que orienta percursos do espectador no 
espaço, estimulando a criação de trajetos 
e formas específicas de contato com a obra 
(Choreographic Objects). 
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Se o vídeo já permeava os acervos compos-
tos pelos sistemas de notação da dança 
contemporânea, nessa perspectiva em que 
atua Forsythe ele será portanto um dos 
elementos-chave que permitirá propor a 
notação como obra. 

Espacialidade (ocupação) 

A noção de instalação surge nas artes 
visuais em meados dos anos 1960, embora 
possamos olhar para obras realizadas antes 
desse período a partir desse mesmo concei-
to. Uma instalação pressupõe a formação 
de uma estrutura que possa ser atraves-
sada pelo público. Ou seja, a relação da 
forma criada com o espaço em que se insere 
– assim como os modos como o espectador 
pode se colocar ou atravessar esse espaço 
– é uma questão essencial colocada pela 
obra instalativa. A instalação modifica o 
espaço em que se insere estabelecendo uma 
relação com a arquitetura e as escalas 
do ambiente e, por vezes, depende de um 
local específico para acontecer (site-spe-
cific), um lugar outro que não o espaço da 
galeria. Uma instalação pode ainda incor-
porar outras linguagens, o que ocorre com 
frequência quando se alia aos multimeios 
(tornando-se, por exemplo, videoinstala-
ção ou instalação sonora).
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A dança é, em sua tradição acadêmica, uma 
arte bastante consciente do espaço que 
ocupa (o palco). Isso ainda é insuficiente 
para reduzi-la de modo generalista à ideia 
de instalação, pois não há para o especta-
dor outro lugar que não o de uma plateia 
estática. A dança contemporânea repensa 
sua espacialidade ao levar com frequên-
cia o bailarino na direção da plateia e 
a atravessar a boca de cena, a convidar 
a plateia para subir ao palco ou, ainda, 
a ocupar lugares que não são tradicional-
mente destinados a ela, trocando o teatro 
pela rua, a galeria ou outros lugares de 
circulação corriqueira. O desejo de levar 
em conta o espaço que o público ocupa faz 
com que, aos poucos, seu corpo e seus 
eventuais movimentos sejam pensados como 
partes da obra. 

Tradicionalmente, o lugar do espectador 
do cinema, assim como na dança, tendia a 
ser passivo. Ao se abrir para um diálogo 
com as artes plásticas, o cinema começa 
a pensar em outras formas de ocupação do 
espaço pelo público. Nos textos dos te-
óricos Philippe Dubois e Dominique Païni 
encontramos a definição de “efeito cinema” 
e “cinema de exposição”. O primeiro termo 
nos ajuda a entender o movimento que leva 
os principais museus de arte a incorpo-
rar coleções de filmes, salas de projeção 
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e, sobretudo, obras que se constroem a 
partir da matéria do cinema para suas pro-
gramações. O segundo refere-se aos artis-
tas-cineastas que alargam as propriedades 
do cinema ao transportá-lo para o museu e 
que, ao fazê-lo, oferecem um outro espaço 
para o espectador: 

[...] ora utilizam diretamente o 
material fílmico em sua obra, ora 
inventam formas de apresentação 
que fazem pensar ou se inspiram em 
efeitos ou formas cinematográficas, 
impulsionando com certo vigor o 
ritual clássico de recepção do filme 
em uma sala: (re)inventa-se a tela 
múltipla (duplicada, triplicada, 
em série, em ângulo, paralela, em 
retroprojeção etc.), projeta-se na 
luz, em objetos que não são meras 
superfícies planas, coloca-se o filme 
em looping, rodando ao infinito, ten-
ta-se solucionar problemas sonoros 
correlativos (fones, isolamentos 
etc.), experimenta-se novas postu-
ras espectatoriais (de pé, sentado, 
deitado, em movimento), brinca-se 
com a duração da projeção (breve, 
muito breve, muito longa, infinita). 
Etc. etc. (DUBOIS, 2003, p. 5).

O trabalho de William Forsythe explora esse 
espaço ampliado que é dado ao espectador 
da dança. Beneficia-se também do modo como 
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o cinema constrói, por seus próprios ca-
minhos, uma forte afinidade com a galeria, 
sobretudo com o espaço instalativo.

Seus Choreographic Objects são justamen-
te pensados para oferecer um encontro 
diferente com o espaço, uma fisicalida-
de distinta a cada projeto. Sua intenção 
é propor ao espectador um modo ativo de 
se relacionar com a obra de arte e, con-
sequentemente, entender por meio dela o 
espaço que ocupa. Para ele, cada indi-
víduo deixa de ser espectador e se torna 
participante.

O que vemos em alguns casos, como em 
Nowhere and Everywhere at the Same Time 
(2005-2013), é a dança comunicando-se com 
as artes visuais para propor uma insta-
lação que convida o público a se movi-
mentar dentro dela. Em outros, como City 
of Abstracts (2001), temos uma obra que 
requisita o vídeo como estratégia coreo-
gráfica e cria nessa proposta uma forma de 
tornar a instalação coreográfica. 

No primeiro exemplo, pêndulos de ímãs com 
formas cônicas nas pontas são pendurados 
ao teto por fios, explorando potenciais 
cinéticos no espaço. As pessoas que circu-
lam orientam-se pelo movimento de atração 
e repulsa dos ímãs, criando espaços por 
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onde podem transitar. Assim como confere 
uma dinâmica aos trajetos marcados pelos 
desvios, o público, seja ele formado por 
bailarinos ou não, passa a atuar de forma 
coreográfica.  

No segundo exemplo, os visitantes têm suas 
imagens projetadas em uma grande tela, às 
vezes distorcidas, esticadas e espirala-
das, e com um pequeno atraso com relação 
a sua captação. Ao perceber que aparece 
nessa projeção, o público começa a pro-
duzir intencionalmente seus movimentos, 
construindo “uma espécie de pas de deux 
consigo mesmo” (FORSYTHE, 2009).

Os objetos construídos potencializam essa 
relação cinética, não simplesmente por se 
tratar de instalações, mas, pela ideia 
de convocar um movimento do espectador 
para a ativação efetiva da obra com o 
seu corpo. Conforme uma declaração de 
Forsythe reforça, esse trabalho espera que 
“o público, ao se confrontar com os obje-
tos-obstáculos, seja obrigado a inventar 
gestos e reações” (ROSENTHAL, 2011, p. 
70, tradução nossa). 
Para ele, a elaboração de uma instala-
ção se comunica prioritariamente com a 
construção de uma obra que gere movimen-
to na relação obra-espectador: “o objeto 
não está tanto ali para ser visto como 
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está para ser usado”. Para que sua pro-
posta fique mais clara, é preciso entender 
a noção de coreografia em Forsythe, que 
é, à primeira vista, um tanto complexa, 
mas que se mostra acessível na medida em 
que nos aproximamos de seus trabalhos, no 
contato com as imagens ou, quando possí-
vel, na oportunidade de experienciá-las 
ao vivo.
 
Uma distinção precisa ser relembrada: co-
reografia e dança, que são frequentemente 
tomadas como sinônimos, se assumem ali 
como duas práticas distintas, que podem 
existir independentes uma da outra. Como 
diz Forsythe: “coreografia tem a ver com 
engendrar, ordenar e compor movimento; tem 
a ver com organizar corpos no espaço, ou 
organizar com outros corpos, ou um corpo 
com outros corpos em um ambiente que é or-
ganizado” (ROSENTHAL, 2011, p. 105, tra-
dução nossa).

Essa preocupação não é exclusiva aos 
trabalhos de Forsythe, e encontra pares 
em muitas outras experiências das artes 
visuais, do vídeo e da dança, com apro-
ximações mútuas que se tornam cada vez 
mais frequentes. Temos nos últimos cinco 
anos importantes exposições que assumem 
essa sobreposição. É o caso de Danser sa 
Vie, realizada no Centre Georges Pompidou 
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(2011-2012), que enfatiza as relações 
entre dança e artes visuais, entre os anos 
1900 e 2000, recorrendo ao cinema e ao 
vídeo ao longo de toda a exposição. Ou, 
ainda, a exposição Move: Choreographing 
You, que ocorreu na Hayward Gallery de 
Londres (2010-2011), com um recorte que 
se inicia nos anos 1960. Trata-se de 
grandes referências para pensar a coexis-
tência dessas artes, reflexos do interesse 
de discutir suas contribuições mútuas. 

Nowhere and Everywhere at the Same Time (2005-2013)
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City of Abstracts (2001)
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Movimento (obra-espectador) 

Talvez já tenha se tornado relativamen-
te corriqueiro pensar a participação do 
público na constituição da obra de arte: 
um público que “veste” a obra e ativa de 
fato os trabalhos, como foi proposto por 
Hélio Oiticica e Lygia Clark. Há ainda, 
como temos visto nas últimas décadas, as 
experiências das chamadas artes digitais, 
artes-mídias e hipermídias, que exploram os 
potenciais interativos das interfaces ele-
trônicas. Porém, é relevante pensar que a 
interação com a obra e sua consequente ação 
são anteriores a isso, e se devem à expe-
riência do espectador ao se confrontar com 
uma imagem, mesmo que ela seja estática. 
Toda fruição exige uma ação, uma intenção, 
uma dinâmica, uma colocação em movimento.

Com formação em dança e artes visuais, tenho 
me dedicado a observar e refletir sobre a 
relação entre público e obra, entendendo 
essa dinâmica como algo que ultrapassa a 
percepção visual e envolve todo um corpo 
que projeta seus sentidos e se relacio-
na com esse outro corpo, a obra de arte. 
A noção de espectador ativo é abordada 
por diversos autores, entre eles Alfredo 
Bosi, que, em seu artigo “Fenomenologia 
do olhar” apresenta uma distinção entre 
ver e olhar. Enquanto o primeiro verbo 
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define a captação involuntária de informa-
ções, o “ver como receber”, como pura pas-
sividade, o segundo se refere a uma busca, 
algo que estabelece uma relação ativa com 
o mundo. Para Bosi, o olhar é um dirigir a 
mente que está enraizado na corporeidade, 
um “ato de intencionalidade” que, portan-
to, define a essência dos atos humanos. O 
olhar não é, portanto, apenas captação 
mecânica, ele conhece sentindo, desejando 
ou temendo, e sente reconhecendo, é lin-
guagem da vontade e da força antes de ser 
órgão do conhecimento (BOSI, 1988, p. 78).

A prática do olhar se constrói sempre de 
modo muito singular, a partir de dinâmi-
cas complexas que envolvem uma dimensão 
cultural, afetiva e corporal:

A percepção do outro depende da 
leitura dos seus fenômenos expres-
sivos, dos quais o olhar é o mais 
prenhe de significações. Tomando a 
analogia ao mundo físico, o olhar 
não seria apenas comparável à luz que 
entra e sai pelas pupilas como sen-
sação e impressão, mas teria também 
propriedades dinâmicas de energia 
e calor graças ao seu enraizamen-
to nos afetos e na vontade. O olhar 
não é apenas agudo, ele é intenso e 
ardente. O olhar não é só clarivi-
dente, é também desejoso, apaixonado 
(BOSI, 1988, p. 77).
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Há uma temporalidade na relação obra-es-

pectador que está na base da experiência 

com as diversas artes, algo nem sempre 

consciente, mas que gera expectativas que 

fundamentam a fruição. Conferir movimento 

à obra de arte é algo que pode ser visto 

como uma herança cinematográfica, uma vez 

que se trata de uma impressão do movimento 

que é causada no espectador ao ligar os 

fotogramas estáticos numa ilusão de con-

tinuidade temporal.

Em uma passagem do livro Du Monde et du 

mouvement des imagens, o pensador Jean-

Louis Schefer resgata a crítica feita 

pelo filósofo Denis Diderot aos salões de 

arte do século XVIII para justificar o mo-

vimento que emana do gesto e da mate-

rialidade na pintura. Conforme Diderot, 

enquanto um espectador olha para o quadro 

e caminha, variando sua distância, os 

ângulos e as escalas também são varia-

dos. As imagens seriam animadas devido a 

um “aparelho imaginário” que o especta-

dor porta consigo; um aparelho óptico que 
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fazia o tempo rodar antes mesmo do cinema. 

Para Schefer, então, seria o espectador a 

conferir movimento à obra ao movimentar-

se diante dela: 

um tal espectador toma a pintura 
dentro do romance do qual é capaz. 
Esse romance não solicita nenhum 
discurso, nenhum roteiro fora de 
seu esquema: ele solicita um apare-
lho ótico extraordinário que é cons-
tituído apenas pela mobilidade do 
espectador [...]. Esse dispositivo 
virtual de movimentos que se torna 
corpo tem, em Diderot, uma consequ-
ência: o amador olha os quadros se 
deslocando, isto é, variando as dis-
tâncias e os ângulos de visão. Como a 
imagem se anima? Antes de tudo, pela 
ação de uma aparelhagem imaginária 
(estereoscopia, travelling, zoom, 
profundidade de campo) (SCHEFER, 
1997, p. 33).

A partir dessa colocação, já entenderí-
amos o movimento como deslocamento no 
espaço, algo que se define por uma passa-
gem da potência ao ato. Já na perspectiva 
estudada pela física, o movimento sempre 
está em relação a um outro corpo, a um 
referencial adotado, de forma que os dois 
corpos estarão sempre em movimento um em 
relação ao outro (ainda que, neste caso, 
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uma pintura possa parecer completamente 
estática).   

Trata-se aqui, porém, de atentar para um 
movimento provocado no espectador, que 
pode extrapolar o circuito que este per-
corre caminhando diante de uma obra, e 
cabe evocar a possibilidade de pensar esse 
movimento do espectador como algo que pode 
ter sido provocado pela obra. 

A série de obras intitulada Choreographic 
Objects, de William Forsythe, tende a pro-
vocar movimentos às vezes um tanto mais 
performáticos, se assim eu puder chamá
-los. Em obras como The Fact that Matter 
(2009), em que o visitante pode escalar 
argolas penduradas, ou em Scattered Crowd 
(2002), em que flutua deslocando balões 
pelo espaço, com som constante de fundo 
de Ekkehard Ehlers, isso se torna um tanto 
mais evidente.

De todo modo, um convite é feito para 
que o corpo não só habite um determinado 
espaço, mas para que possa reagir à obra 
e gerar movimento a partir de uma relação 
de reciprocidade entre corpos: o da obra, 
o do público. O movimento acontece ainda 
que o espectador não tenha que tocar em 
algo, ou acionar um botão, como veríamos 
em obras definidas como arte interativa 
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propriamente dita. O que interessa aqui é 
pensar uma sutileza: esse olhar do espec-
tador que implica todo o corpo sugere a 
possibilidade de explorar não apenas uma 
percepção de ordem visual, mas também de 
aceitar o convite do movimento, por si 
mesmo, no espaço expositivo.

The Fact that Matter (2009) 
Scattered Crowd (2002)
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 “A história da arte nos 

últimos cem anos – quando 
escapa aos especialistas 
– é a história do que é 

fotografável”.

André Malraux
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Desde o início da minha produção em artes, 
ao visitar exposições, sempre me interes-
sou observar tanto o público como as obras 
expostas. O gesto de fotografar, naquele 
primeiro momento, tinha um caráter de 
anotação sobre as obras, mas também sobre 
o contexto em que estavam inseridas. Em 
2010, ao olhar imagens que havia produzi-
do no ano anterior, encontrei uma sequ-
ência de fotografias realizadas na sala do 
Museu do Louvre em que se encontra a Mona 
Lisa, de Leonardo da Vinci. Essas imagens 
não mostram propriamente a obra, ao con-
trário, elas assumem aquilo que seria seu 
ponto de vista: o retrato olhando para 
seus espectadores. 

Nessas imagens, vemos pessoas eufóricas 
olhando para suas câmeras, conferindo o 
registro que guardariam de sua experi-
ência diante da Mona Lisa. Uma seleção 
de três fotografias deu origem à obra Le 
Gioconde (2010), trabalho que disparou um 
universo de questões ainda muito amplas 
em torno do olhar, do público e das pos-
síveis relações entre ambos no espaço do 
museu – neste caso, um espaço expositivo 
tão carregado de história e memórias. 
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Ainda que intuitivamente, o procedimento 
de retornar ao acervo de imagens já capta-
das em museus foi se tornando recorrente 
e se afirmando como método de trabalho de 
boa parte de minha produção: registrar, 
guardar, acumular, revisitar e ressignifi-
car o material guardado a partir de per-
guntas que nem sempre estavam formuladas 
previamente, e que se construíam nesse 
retorno às imagens. Isso passou a se des-
dobrar em um critério de seleção e aproxi-
mação de imagens, muitas vezes dispersas 
(no tempo e no espaço em que foram reali-
zadas), e que começaram a sugerir também 
algumas formas para os trabalhos. 

Mais adiante, tomando consciência desse 
mecanismo, passei a elaborar com maior 
precisão o que significava trabalhar com 
um arquivo na produção em arte, entenden-
do que o arquivo é – assim como o museu – 
um espaço que se percorre com uma atenção 
que também é determinada por sua forma de 
organização. 

Esse momento coincide com a aproxima-
ção a autores como Aby Warburg e Georges 
Didi-Huberman, que pensam a história, mas 
que também interrogam-se sobre modos não 
simplesmente cronológicos de relacio-
nar imagens que lhes interessam. Essas 
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leituras ampliaram a vontade de trabalhar 
com imagens captadas em lugares e tempos 
descontínuos, pois fazem emergir proble-
mas que, algumas vezes, não são percebi-
dos no momento de sua captura, permitindo 
então encontrar nas imagens novos arran-
jos e significados. 

Na ocasião da realização de uma Residência 
Artística (Cité des Arts, Paris, 2014), 
além dos registros fotográficos, passei 
também a acumular sistematicamente 
vídeos, textos, áudios captados nas ex-
posições ou, ainda, folhetos, ingressos 
e souvenirs como cartões postais adqui-
ridos em lojinhas de museu ou mercados 
de pulgas. Isso caracterizou um fluxo de 
produção que permite observar, elaborar e 
traduzir poeticamente algumas das pergun-
tas que surgem quando estou diante de um 
arquivo composto por vestígios de visitas 
aos museus.

Em Os arquivos imperfeitos (2011), Fausto 
Colombo faz uma leitura do arquivo como 
itinerário, algo que carrega em si mesmo 
as possibilidades de entrar, percorrer e 
descobrir. Toma como referência as biblio-
tecas tradicionais, onde tal percurso é 
realizado numa espacialidade mais eviden-
te entre os corredores das estantes. Hoje, 
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o exercício de organização dos materiais 
talvez oscile entre materiais físicos e 
digitais, modificando assim a relação cor-
poral no processo de busca de determinado 
item; ou mesmo, conforme afirma o autor, já 
existem bibliotecas que operam inteira-
mente por softwares, sem qualquer presen-
ça física na busca ou na entrega do livro 
a quem o solicitou.
 
No arquivo que construo, os elementos são 
constantemente organizados e desorganiza-
dos, havendo a possibilidade de um mesmo 
item constar em mais de uma categoria. Às 
vezes, recorro à tentativa de organizar 
os registros por data, outras, por tipos 
de espaços expositivos, outras, ainda, 
por determinado elemento que se repete 
em imagens tomadas em diferentes locais. 
Eles podem estar em uma pasta do computa-
dor nomeada com uma data, em outra pasta 
nomeada com um tipo de gesto ou, ainda, 
em uma pasta física, desse mesmo, ou de 
outro, material impresso. 

De fato, o constante exercício de esta-
belecer relações entre esses registros 
guarda ainda um certo gesto corporal que 
busca agrupar conteúdos e, assim como nas 
bibliotecas físicas que sobrevivem, deixa 
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a possibilidade de esbarrar em outro item 
que não aquele previsto pela busca.

Algumas vezes, percorro as imagens com 
uma pergunta específica, motivada pelas 
leituras e por trabalhos anteriores, para 
então buscar no arquivo um modo de colocá
-la ao público e esboçar possíveis respos-
tas. Outras vezes, as próprias imagens que 
acumulo parecem apontar caminhos para que 
possam coexistir dentro de um trabalho, 
como se elas seguissem debatendo entre si 
aquilo que são capazes de mostrar. De um 
modo ou de outro, há um tempo de decanta-
ção para que eu possa enxergar os percur-
sos possíveis dentro do arquivo. 

Pensar a revisita ao arquivo – assim como 
sua constituição – tem feito parte de meus 
processos de criação, na medida em que o 
acúmulo, as perguntas pontuais que orien-
tam cada nova visita, a edição, a combi-
nação e a manipulação dos arquivos são 
capazes de transformar e reconfigurar o 
sentido original de cada um desses ele-
mentos arquivados. Isso faz com que eu me 
veja diante dessa multiplicidade de cami-
nhos tentando organizar novas possibili-
dades de leitura que dialogam com o que me 
instiga investigar no universo do museu.
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Assumindo esse procedimento como parte do 
processo de criação, iniciei esta pesqui-
sa de mestrado com o desejo de trabalhar o 
arquivo também enquanto forma. No início, 
via-me diante desses acúmulos de anota-
ções (escritas e visuais) questionando 
o que fazer diante de tantos elementos, 
que busco constantemente reordenar. Essas 
tentativas de ordenação geraram esboços 
que vão assumindo constantemente a forma 
de cartografias. Não apenas uma sequên-
cia de palavras-chave, de indexadores que 
criam no arquivo espaços homogêneos para 
guardar as imagens, mas um espaço mais 
complexo e provisório que realiza o po-
tencial que esse arquivo tem de desdobrar 
análises daquilo que guarda.

A realização da dissertação se deu para-
lelamente à organização de uma caixa que 
se constitui pela coleta de resíduos desse 
processo. As visitas aos museus, algumas 
das tentativas de ordenação de tais re-
gistros e as leituras realizadas geraram 
anotações, nos três casos configurando um 
procedimento que ganha forma em diferentes 
pranchas que articulam os pontos de inte-
resse e conteúdos deste estudo. O arquivo, 
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portanto, é tanto o processo como a forma 
que assume a apresentação deste trabalho.

Um questionamento constante, assim como um 
cuidado frequente nesse processo, foi o de 
encontrar formas de organizar agrupamentos 
de materiais sem ter que definir propria-
mente categorias absolutas ou construir 
cronologias, acreditando que, nesse caso, 
haveria sempre algo que não seria contem-
plado por categoria alguma, ou que não res-
tringiria sua leitura a um trajeto único. O 
que desejo é poder criar roteiros abertos. 

Uma das formas que assume esta pesquisa é 
a Plataforma Vértices|Vetores: diálogos, 
que consiste em abrir os diálogos que es-
tabeleço a partir do encontro, e do atrito, 
com algumas obras específicas de artistas 
que pude investigar. Esse material foi 
pensado para integrar a página Rede do 
site Fórum Permanente, constituindo assim 
um work in progress que poderá ser cons-
tantemente alimentado por novos encontros 
e que não exige uma possibilidade única de 
navegação. Uma parte desse material pode 
ser vista em Cruzamento, um dos cadernos 
que constitui esta caixa-arquivo.
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Esboço para Plataforma  
Vértices | Vetores: diálogos
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Nesses agrupamentos dos materiais reuni-
dos, esbarrei constantemente na necessi-
dade de constituir aproximações que não 
constituíssem categorias restritivas a 
uma determinada característica. Afinal, 
categorias podem ser totalmente arbitrá-
rias e, ainda assim, criar uma ilusão de 
eficiência e universalidade, como no conto 
em que Borges cita a antiga enciclopédia 
chinesa Empório celestial de conhecimen-
tos benévolos:

Em suas remotas páginas está escrito 
que os animais se dividem em a) per-
tencentes ao Imperador, b) embalsa-
mados, c) amestrados, d) leitões, e) 
sereias, f) fabulosos, g) cachorros 
soltos, h) incluídos nessa classifi-
cação, i) que se agitam feito loucos, 
j) inumeráveis, k) desenhados com um 
pincel finíssimo de pelo de camelo, 
l) etcetera, m) que acabam de quebrar 
o jarrão, n) que de longe parecem 
moscas (BORGES, 2007, p.124). 

Por mais absurdas e desproporcionais que 
sejam as referências que orientam essas 
categorias, elas parecem dar conta de 
abrigar todos os animais imagináveis. O 
desafio que assumo não é o de superar mas, 
ao contrário, o de assimilar as lacunas e 
o caráter labiríntico que o arquivo pode 
comportar. A cartografia é justamente a 
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representação de uma topografia complexa 
que o material colecionado adquire. Ao 
contrário do que se esperaria dos indexa-
dores de um arquivo, numa cartografia, as 
referências que indicam percursos possí-
veis pelo arquivo não estão distribuídas 
de maneira uniforme e equidistante. Elas 
permitem assim dar conta dos “relevos” 
formados pelas lacunas e os excessos de 
informação. 

Esse procedimento se identifica com o 
formato do Atlas, tal como proposto por 
Aby Warburg, ou ainda, com referências 
que carrego de autores como Georges Didi-
Huberman (Atlas, cómo llevar el mundo a 
cuestas?, 2010) e André Malraux (Le Musée 
imaginaire, 1947), abordando uma forma 
aberta e dinâmica de organização de um 
arquivo. 

O Atlas Mnemosyne de Warburg se organi-
za em 79 pranchas, que somam 900 imagens 
e reorientam leituras da história, co-
locando reproduções de obras de arte de 
épocas e lugares distintos ao lado de re-
ferências estranhas ao contexto da arte: 
recortes de propagandas e reportagens 
jornalísticas, selos postais, iluminuras 
e moedas, entre outras. Inicialmente, as 
imagens eram organizadas em  pranchas para 
que, então, fossem  fotografadas. Cada 
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prancha, por sua vez, encaminha o conjun-
to a uma nova possibilidade de leitura, 
que exige do olhar um movimento no exer-
cício de ressignificá-las. 

Warburg constitui uma biblioteca a partir 
da noção de sobrevivência (Nachleben) de 
imagens e ideias da Antiguidade que atra-
vessaram o tempo na história ocidental. 
Com cerca de 70 mil volumes, a biblioteca 
aos poucos vai se abrindo a pesquisado-
res e Warburg investe no projeto de torná
-la totalmente pública, mas não o conclui 
antes de sua morte, em 1929. 

Inicialmente, a organização dos volumes 
era feita pelo que nomeou de “lei da boa 
vizinhança”, passando posteriormente a 
distribuir os itens em quatro andares te-
máticos que misturavam os livros entre seus 
respectivos assuntos. Todas as pranchas 
de seu Atlas conviviam entre os andares da 
biblioteca, organizada da seguinte forma: 
no 1º andar, a Ação (Drômenon); no 2º 
andar, a Palavra (Wort); no 3º andar: a 
Imagem (Bild); e. no 4º andar: Orientação 
(Orientienrung).

O que talvez nos capture em seu Atlas é 
aquilo que pode ser compreendido por suas 
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infindáveis possibilidades de articulação, 
“uma rede aberta de relações cruzadas, 
nunca fechada ou definitiva, sempre ampliá-
vel à incorporação de novos territórios. O 
Atlas constitui um Work in Progress stricto 
sensu” (RUIZ; GARCIA, 2013, p. 229). 

Partindo da elaboração proposta por 
Warburg, que possivelmente busca de forma 
obsessiva a ordenação das imagens e das 
tentativas de leituras dessas imagens no 
mundo, os conteúdos são dispostos entre 
documentos, ensaios e imagens, entre 
outros elementos que buscam entre si 
alguma ordenação. 

O que se espalha sobre uma mesa, seja de 
um escritório, do um ateliê de um artista, 
ou, ainda, sobre uma mesa como objeto de 
um espaço expositivo, são componentes que 
buscam, entre si, alguma forma de orga-
nização. Pode haver de fato o desejo de 
colocá-los em relação, ou pode ser apenas 
uma questão de dispô-los ao acaso. Fato 
é que elementos dispostos sobre uma mesa 
nos convidam a recriar e restabelecer seus 
vínculos: “a mesa é mero suporte de um 
trabalho que sempre se pode corrigir, mo-
dificar, quando não começar de novo” (DIDI-
HUBERMAN apud MONTEIRO, 2013).



E-24

É interessante perceber o contraponto 
entre uma imagem colocada em uma parede 
(de uma casa ou de um museu) e outra colo-
cada sobre uma mesa, onde adquirem possi-
bilidades de leitura distintas. Muda-se o 
ponto de vista e, com isso, possivelmente, 
a leitura que pode ser feita em cada uma 
das situações. Ao pensarmos que as pran-
chas de Warburg transitaram entre a mesa 
(horizontal) e os painéis (verticais), o 
caráter de dissecação de suas particula-
ridades parece ser multiplicado, portan-
do consigo uma noção de totalidade das 
formas miniaturizadas (suas reproduções).

Warburg organiza suas imagens a partir 
da sobrevivência de sentidos que encontra 
potencialmente nas imagens e que atraves-
sa o tempo. Seu gesto se desdobra em uma 
espécie de “apropriação” contínua através 
das imagens, que viajam anacronicamente 
no tempo. Elementos que se repetem, leitu-
ras que se multiplicam são peças-chave de 
uma lógica singular diante de uma suposta 
desordem. Seus intervalos, seus espaços 
vazios, são tão fundamentais quanto cada 
detalhe que consta em cada uma das formas 
que nos convidam a reordená-las. 
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ANEXO

Novas histórias de fantasmas, em Paris

Em 2014, no período de realização da re-
sidência artística na Cité Internationale 
des Arts em Paris, visitei a exposição 
Novas histórias de fantasmas [Nouvelles 
Histoires de fantômes], que ocorreu no 
Palais de Tokyo. Aquela foi a última de 
uma série de montagens iniciadas em 2010, 
a partir do projeto Atlas, concebido por 
Didi-Huberman e realizado em parceria com 
Arno Gisinger. 

As exposições já passaram por diversos 
espaços, reinventando-se e recebendo um 
novo título em cada ocasião. No Brasil, 
pude ver a montagem que foi levada ao Museu 
de Arte do Rio – MAR, com o nome de Atlas, 
suíte, acompanhada de um conjunto de con-
ferências que teve a presença do filósofo 
e do artista. Em todos os lugares por onde 
passou ao longo desses cinco anos, houve o 
cuidado de recolocar o pensamento teórico 
embrionário que motivou o projeto. 
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De modo amplo, o projeto convida a pensar 
a obra de arte após o advento da fotogra-
fia, quando, como diz Didi-Huberman, ela se 
torna “inseparável de suas condições de re-
produtibilidade”1. As montagens são impac-
tantes, porém complexas, sobretudo quando 
se quer acompanhar o percurso teórico que 
sua curadoria propõe. Articulando o pen-
samento de Aby Warburg com o de Walter 
Benjamin, o filósofo e historiador opera 
aquilo que chamou de “conhecimento por 
imagens que é também, inevitavelmente, um 
conhecimento pela montagem das imagens”. 

A proposta é revisitar o Atlas Mnémosyne 
(Bilderatlas Mnemosyne), projeto que 
Warburg desenvolveu dentro do espaço de 
sua biblioteca: um conjunto de painéis 
nos quais coloca em diálogo fotografias, 
reproduções de obras de arte e outros re-
cortes de imagens, compondo espécies de 
constelações que buscam em tempos e ter-
ritórios distintos as formas “sobreviven-
tes” da cultura. Atlas faz aqui referência 
tanto a um conjunto de mapas (como um 
atlas geográfico) como ao Titã mitológico 
que foi condenado a carregar o mundo em 
suas costas.

1  Esta e as citações seguintes de Didi-Huberman 
foram retiradas do texto de parede da exposi-
ção Nouvelles Histoires de fantômes, realizada 
no Palais de Tokyo, em Paris. Tradução nossa.
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Aproximando o Atlas de Warburg das teorias 
de Benjamin, o projeto quer pensar o que 
é fazer uma exposição na época de sua re-
produtibilidade técnica.  Segundo Didi-
Huberman, tal questão já está no cerne do 
que afirma ser a “modernidade do Atlas”, 
e ele sustenta que hoje em dia todos os 
amadores ou profissionais da arte contem-
porânea estão – ou creem estar – familia-
rizados com esse pensamento. 

Benjamin sugere que a reprodutibilidade 
permitida pela fotografia dissolve a aura 
que tradicionalmente envolve as obras de 
arte: ao destituir a imagem de sua uni-
cidade, o valor de culto dá então lugar 
a um valor de exposição. Didi-Huberman 

Atlas Mnémosyne, Aby Warburg (1909-1918) 
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“redialetiza”, isto é, dá novas tensões 
aos conceitos de Benjamin e pensa o modo 
como “o valor de exposição se tornou um 
valor de culto no sentido pleno: da cisão 
entre culto e exposição, passamos ao culto 
da exposição”. 

Ele conclui que o interesse por esse con-
texto no mundo da arte define uma tomada 
de posição em relação às políticas da arte 
contemporânea pensadas em grandes insti-
tuições museológicas, como estas pelas 
quais o Atlas passou nos últimos anos: 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(Espanha),  ZKM-Museum für Neue Kunst 
(Alemanha), Le Fresnoy-Studio National des 
Arts Contemporains (França), para citar 
algumas. A parceria entre um filósofo e um 
artista permite fazer dessas teorias um 
instrumento para refletir sobre as políti-
cas que definem, por assim dizer, os modos 
de olhar para a obra de arte.

A expografia organizada no Palais de Tokyo 
projeta sobre o chão 23 vídeos edita-
dos sob orientação de Didi-Huberman, que 
mostram imagens de diferentes épocas e 
linguagens, algumas já presentes na pes-
quisa de Warburg, outras mais recentes. 
Aqui, a exposição concentra-se sobre a 
prancha de número 42 do Atlas Mnémosyne, 
constituída por aproximações simbólicas 
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Histórias de Fantasmas para Gente Grande.
Palais de Tokyo, Paris, 2014
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que Warburg dizia comporem representações 
do pathos da dor. Vemos imagens da his-
tória da arte que retratam lamentações 
fúnebres e religiosas, sepultamentos, a 
descida de Cristo da cruz ou, ainda, a tão 
conhecida representação da Pietà na ico-
nografia cristã. 

Além de registros etnográficos e documentos 
da história da arte, Didi-Huberman traz 
também fragmentos de filmes de Eisenstein, 
Pasolini, Godard e Glauber Rocha, entre 
outros. Dispostas em diferentes escalas, 
as projeções transformam-se numa grande 
prancha que parece ter saído da bibliote-
ca de Warburg. Ele nos convida a percorrer 
o silêncio dos espaços entre os quadros 
que se formam no chão, esse aparente vazio 
denso de memórias que liga uma imagem à 
outra, um tempo ao outro. 

As projeções são contornadas pelas foto-
grafias de Arno Gisinger distribuídas em 
toda a extensão das paredes do espaço expo-
sitivo. Trazendo registros feitos durante 
a montagem, a exibição e a desmontagem da 
exposição realizada em Hamburgo (Atlas, 
como carregar o mundo nas costas?), o 
artista coloca em diálogo diferentes mo-
mentos do projeto. A partir de cerca de mil 
registros, Gisinger responde ao convite 
que lhe fez Didi-Huberman para pensar o 
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modo como o arquivo poderia constituir um 
“atlas do atlas”. Referindo-se à inter-
venção de Gisinger, Didi-Huberman nova-
mente tensiona os conceitos de Benjamin: 
ao “adaptar essas suítes ou constelações 
a cada lugar de exposição, ele faz da re-
produtibilidade técnica uma ferramenta de 
não repetição e até mesmo de singularida-
de”. A exposição se vale da reprodutibili-
dade para criar diálogos sempre renovados 
entre as imagens e, ainda, entre as várias 
montagens do projeto.

O conjunto que forma a instalação no Palais 
de Tokyo parece materializar o empreendi-
mento que Warburg não pôde concluir: seu 
desejo de publicar as pranchas fotográfi-
cas acompanhadas de seus comentários para 
que pudéssemos explorar texto e imagem 
indistintamente, como forma de conheci-
mento sobre a cultura e a história. 

O projeto pretende compor exposições sem 
obras originais, formadas por “imagens  de 
imagens”. Gisinger chega a cada local que 
acolherá as montagens apenas com um pen-
drive no bolso. São registros que deixa-
rão de existir após o término das mostras, 
antes de se consagrarem como objetos de 
coleção. No texto dedicado à exposição de 
Paris, Didi-Huberman manifesta o desejo de 
que essa instalação não seja “vista como 
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obra de arte, mas como um simples dispo-
sitivo indutor de questões”, reforçando o 
sentido de um atlas que nos orienta pelo 
mundo. 

A força do projeto reside no que atra-
vessa o tempo, passa por Warburg, reor-
ganiza-se com Didi-Huberman e Gisinger e 
chega até nós com aberturas que se multi-
plicam. O que fica dessa experiência não 
é tanto a leitura de cada imagem exibida, 
mas o exercício de um modo de se relacio-
nar com a cultura e a história que pode 
ser transposto para muitas outras imagens 
fora dessas exposições. Essa talvez seja 
uma das razões pelas quais o Atlas se so-
bressai: demonstrando as possibilidades 
de conexões que podem ser estabelecidas 
entre as imagens, a exposição ainda con-
tinua a reverberar e torna-se um quebra-
cabeça sempre incompleto que nos convida 
incessantemente a procurar os possíveis 
encaixes entre suas peças que se redefinem.
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Organização do material de estudo das exposições Atlas
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Atlas
Marcel Broodthaers, 1975
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Museu Imaginário,  
André Malreaux, 1947.
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Vértices | Vetores

Isocromia / Chaga

Diáfano Sem título, série Postais



v

Vértices | Vetores
Ter à distância

Sem título, série Postais Mapeamento do processo





(Anexo)  
Arquivo Gioconda
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